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FORORD 
 
Denne boka er en rapport om forskningsprosjektet PISA (OECD Programme 
for International Student Assessment). Dette er et stort komparativt prosjekt 
som går ut på å sammenlikne 15-årige elevers kompetanse innen tre sentrale 
kunnskapsområder: lesing, matematikk og naturfag. Sammenlikninger skjer 
både mellom land og mellom ulike elevgrupper i samme land. Når det gjelder 
innholdet av de kompetansene som måles, dreier det seg særlig om allmenne 
kunnskaper og ferdigheter som antas å være av vesentlig betydning for 
elevenes framtidige deltakelse i samfunns- og yrkesliv. Videre er det fokusert 
på kompetanser på tvers av fag, som motivasjon, læringsstrategier og selvopp-
fatning. Og endelig handler det om hvordan de ulike kompetansene synes å 
henge sammen med hverandre og med ulike bakgrunnsvariabler. Og fokus her 
er: Hva synes å føre til god læring? 

Prosjektet har vært drevet ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 
(ILS) ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo. Oppdraget 
fikk vi fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Den første fasen i 
PISA-prosjektet med datainnsamling i 2000 er nå over, men PISA fortsetter inn 
i fase 2 med datainnsamling i 2003.  

Internasjonalt er det utgitt en PISA-rapport i OECD-regi: Knowledge and 
Skills for Life. Samtidig er det også utgitt en kortutgave med hovedfunn. Videre 
er det under utarbeiding flere tematiske rapporter. Denne boka er altså en norsk 
prosjektrapport om PISA. 

Med denne rapporten prøver vi å nå mange ulike lesere; fagdidaktikere, 
lærerutdannere, studenter, lærere og de som arbeider med undervisnings-
spørsmål politisk og i forvaltningen. På den ene siden har vi forsøkt å være 
nokså stringente, i den betydningen at vi har tilstrebet presisjon i terminologi 
og et tydelig skille mellom funn og mulige forklaringer. På den annen side har 
vi prøvd å unngå en altfor akademisk skrivestil. Vi har i de teoretiske delene av 
rapporten lagt inn nokså mange referanser til relevante publikasjoner, og dette 
håper vi vil være av verdi for de som vil orientere seg videre innen fagområdet. 
Vi har diskutert resultatene på en måte som ikke forutsetter en slik teoretisk 
bakgrunn, og lagt vekt på at rapporten skal være vitenskapelig uten å være 
altfor ”vanskelig”. Vi har derfor lagt vekt på å forklare metoder og fag-
terminologi der det synes nødvendig eller nyttig. 

Rekkefølgen av kapitlene følger en bestemt struktur. Kapittel 1 er en 
presentasjon av PISA, prosjektets mål, prinsipper og gjennomføring i praksis. 
Kapitlene 2-4 danner den teoretiske delen, her har vi for hvert av de tre kunn-
skapsområdene forsøkt å sette PISA-prosjektet inn i en fagdidaktisk sammen-
heng, blant annet ved å diskutere kompetansebegrepet og hvordan kompetansen 
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er målt i tidligere undersøkelser. Kapittel 5 er et metodekapittel som fyller to 
formål; å forklare noen enkle statistiske begreper og videre beskrive noen av de 
mer avanserte metodiske prinsippene til spesielt interesserte lesere. Kapitlene 
6-13 danner den empiriske delen av rapporten. Kapitlene 6 og 7 presenterer 
resultater for lesing, mens kapitlene 8 og 9 gjør det samme for realfag. I 
kapittel 10 har vi sett på sammenhengen mellom elevenes hjemmebakgrunn og 
prestasjoner, og i kapittel 11 har vi presentert resultater når det gjelder 
kompetanser på tvers av fag. Undervisning og andre skolevariabler står i fokus 
i kapittel 12. I kapittel 13 presenterer vi noen overordnete analyser. Det siste 
kapitlet består av en oppsummering samt en avsluttende diskusjon av hvilket 
budskap PISA-resultatene kan ha til norsk skole. Det er mange måter å lese 
denne rapporten på, men lesing fra perm til perm er ingen naturlig strategi. 
Rapporten er altså ikke ment å skulle ”leses”, men å ”leses i”. De enkelte 
kapitlene står i stor grad på egne bein, med nødvendige kryssreferanser til 
andre kapitler.  

Vi står som fire forfattere som på forskjellige måter har samarbeidet om 
analyse og skriving, selv om vi har spesialisert oss på ulike deler. Svein Lie har 
som prosjektleder det overordnete faglige ansvaret for alt som står i rapporten.  

Vi vil først og fremst takke Marion Lunde Caspersen som har vært av 
uvurderlig betydning når det gjelder den tekniske redigeringen av denne 
rapporten. Og videre vil vi takke Rolf Vegar Olsen for hans mange gode råd og 
innspill. Gunnar Gjone har vært involvert i matematikkdelen av undersøkelsen 
og har bidratt sterkt ved skrivingen av kapittel 3, og vi er takknemlige for det. 
Ellers har prosjektgruppa i PISA bestått av flere personer, både ansatte og 
hovedfagsstudenter ved ILS. Vi takker dem herved alle for godt samarbeid.  

Det er vårt håp at vi med denne rapporten har gitt et fruktbart bidrag til en  
diskusjon om fagdidaktiske spørsmål og om mål og mening i norsk skole-
politikk. 
 
 
Blindern, november 2001 
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1 MÅL OG GJENNOMFØRING 

1.1 Innledning 
PISA (Programme for International Student Assessment) er et stort komparativt 
internasjonalt prosjekt i regi av OECD (Organisation for Economic Coopera-
tion and Development). Prosjektet har som mål å sammenlikne 15-åringers 
kunnskaper og ferdigheter samt deres evne til å reflektere over egen kunnskap 
og erfaring i lesing, matematikk og naturfag. Ut fra et rammeverk som er ut-
viklet for undersøkelsen, ønsker man å belyse i hvilken grad elever som har 
fullført obligatorisk skolegang, har greid å tilegne seg ferdigheter og kunn-
skaper som regnes for å være nødvendige for å kunne delta i samfunnet. 
Prinsippet for dette rammeverket er bestemt på et politisk nivå og utviklet 
videre av fagpersoner fra de tre kompetanseområdene (OECD 1999 og 2000). 

I PISA er policy-relevante faktorer et hovedfokus. Utdanningspolitikere vil 
ha svar på spørsmål som: Forbereder vårt skolesystem barna på å delta i sam-
funnet? Hvilken utdanningsstruktur og -praksis gir de beste mulighetene for 
elever som har dårlige ressurser hjemmefra? Hvor mye avhenger elevenes 
prestasjoner av skolens ressurser? PISA er utviklet for å bidra til en økt innsikt 
i blant annet disse spørsmålene. Analysene vil se på hvordan demografiske, 
sosiale, økonomiske og utdanningspolitiske særtrekk henger sammen med elev- 
og skoleresultater. 

Man ønsker også å se på utviklingen over tid ved å gjennomføre en under-
søkelse hvert tredje år. Denne rapporten omhandler resultater fra den første 
undersøkelsen, fase 1, som fant sted våren 2000. Alle tre kunnskapsområdene 
lesing, matematikk og naturfag blir dekket hver gang, men to tredeler av test-
tiden vil rette seg mot det som er hovedområdet. I fase 1, også kalt PISA 2000, 
var hovedområdet lesing. Derfor handler denne rapporten mer om lesing og 
lesekompetanse enn om de andre fagområdene. I fase 2, PISA 2003, vil mate-
matikk være hovedområdet, og i fase 3, PISA 2006, er det naturfag som skal 
være i hovedfokus. Ved å dekke alle de tre fagområdene hvert tredje år vil det 
være mulig for hvert land å få en systematisk og pålitelig oversikt over 
elevenes utvikling innen hvert av disse sentrale kunnskapsområdene.  

1.2 Organisering  
PISA organiseres som et samarbeid mellom medlemslandene i OECD. Et ut-
valg med representanter fra hvert av deltakerlandene (Board of Participating 
Countries) legger premissene for de politiske prioriteringene og standard for 
utviklingen av hva som skal undersøkes. Disse representantene kommer fra det 
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politiske eller forvaltningsmessig nivået. Den praktiske administrasjonen og 
faglige ledelsen av prosjektet skjer i regi av en internasjonal sammenslutning 
ledet av Australian Council for Educational Research (ACER). Sammenslut-
ningen inkluderer også Nederlands nasjonale institutt for utdanningsforskning 
(CITO), Westat og Education Testing Service (ETS) fra USA, samt Service de 
Pédagogie Expérimentale (SPE) ved universitetet i Liege i Belgia. De har til 
sammen bred erfaring når det gjelder å utforme og gjennomføre testsystemer, 
både i nasjonale og internasjonale sammenhenger. I tillegg ble det dannet egne 
ekspertgrupper innen hvert av de tre fagområdene og en for spørreskjemaene. 
Disse gruppene ble satt sammen av eksperter uavhengig av landene som deltok 
i prosjektet, og de hadde som mål blant annet å utvikle forslag til rammeverk 
og være rådgivere for oppgaveutvikling og valg av oppgaver. Informasjon om 
prosjektet kan finnes på den internasjonale hjemmesiden: 
http://www.pisa.oecd.org/pisa/ 

I Norge er PISA-prosjektet finansiert av Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet (KUF). En prosjektgruppe ved ILS (Institutt for lærerutdanning 
og skoleutvikling) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i 
Oslo, har stått for gjennomføringen av prosjektet. Svein Lie har vært 
prosjektleder for fase 1. Det norske prosjektets hjemmeside er: 
http://www.ils.uio.no/forskning/pisa/ 

1.3 Deltakerland 
Det var omtrent 270 000 elever fra 32 land som deltok i undersøkelsen, og i 
tillegg vil tilsvarende undersøkelse bli gjennomført i 13 land i løpet av 2002. 
Disse landene er Albania, Argentina, Bulgaria, Chile, Kina, Hong Kong, 
Indonesia, Israel, Litauen, Makedonia, Peru, Romania og Thailand. 

Tabell 1.1 er en oversikt over de landene som deltok i hovedundersøkelsen, 
PISA 2000. Fire deltakerland er ikke medlem av OECD, og disse er merket 
med en stjerne i tabellen nedenfor. 

Tabell 1.1  Deltakerlandene i PISA 
Australia Japan Russland * 
Belgia Korea Spania 
Brasil * Latvia * Storbritannia 
Canada Liechtenstein * Sveits 
Danmark Luxembourg Sverige 
Finland Mexico Tsjekkia 
Frankrike Nederland ** Tyskland 
Hellas New Zealand Ungarn 
Irland Norge USA 
Island Polen Østerrike 
Italia Portugal  

*  land som ikke er medlem av OECD 
**  Nederland deltok, men deltakerprosenten fra skolene var så lav at det ble bestemt at dataene ikke skulle 
offentliggjøres annet enn i noen få sammenhenger. 

http://www.pisa.oecd.org/pisa/
http://www.ils.uio.no/forskning/pisa/
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1.4 Mål og sentrale problemstillinger 
Målet for prosjektet er å lage pålitelige indikatorer for 15-årige elevers kom-
petanse innen lesing, matematikk og naturfag for på den måten å svare på hvor 
godt skolen forbereder elevene til å møte utfordringer i framtida. Disse indika-
torene skal beskrive kompetanse til elever i forskjellige land, og de er ment å 
skulle hjelpe skolemyndighetene med å forbedre skolesystemet. 

I mange tidligere internasjonale komparative undersøkelser som for eksem-
pel TIMSS (Third International Mathematics and Science Study), har man kon-
sentrert seg mer om ”skolekunnskap” ved at testen har vært basert på deltaker-
landenes læreplaner, se for eksempel Lie, Kjærnsli & Brekke 1997. I PISA tar 
man ikke utgangspunkt i landenes læreplaner og skolefagenes ”pensum”, men 
man tar i hovedsak sikte på å måle elevenes evne til aktivt å bruke kunnskaper 
og erfaringer og hvordan de forholder seg til emner som trolig vil være rele-
vante for framtiden. PISA-undersøkelsen er basert på en internasjonal 
konsensus på politisk nivå blant OECD-land om hva som anses å være viktig å 
kunne i årene framover. Det er utviklet et rammeverk (OECD 1999 og 2000) 
som beskriver i detalj hva som måles innen hvert fag.  

I definisjonen av de tre kunnskapsområdene er det altså lagt vekt på kunn-
skaper og ferdigheter som man antar blir viktig for unge mennesker for å kunne 
spille en konstruktiv rolle i samfunnet. Det er fokus på nyttige mer enn fag-
spesifikke og formelle sider ved fagene. Internasjonalt brukes begrepene 
Reading Literacy, Mathematics Literacy samt Scientific Literacy. Dette er 
begreper som vanskelig kan oversettes til norsk på en meningsfull måte. Vi vil 
derfor ikke bruke disse begrepene i denne rapporten, men stort sett nøye oss 
med å referere til hvert av fagområdene lesing, matematikk og naturfag. Hele 
tiden når vi refererer resultater fra prosjektet, står prestasjoner for kompetanse 
innen disse tre fagområdene slik de er definert i PISA. Kompetansen som 
måles innenfor hvert fagområde, kan vi foreløpig beskrive slik det er vist 
nedenfor. I kapitlene 2 – 4 har vi gitt en mer utførlig beskrivelse av dette. 

Lesekompetanse krever at elevene kan utføre en rekke oppgaver knyttet til 
ulike tekster. Oppgavene varierer fra å innhente spesifikk informasjon til å vise 
en bred forståelse og tolke teksten og reflektere over innhold og form. Tekstene 
som blir brukt, inkluderer ikke bare vanlig prosa, men også tabeller, skjemaer, 
grafer og diagrammer. 

Matematikkompetanse innebærer å kunne bruke matematisk kunnskap på 
mange nivåer, alt fra enkle regneoperasjoner til matematisk forståelse og inn-
sikt. Det krever også kunnskap om og forståelse av en rekke matematiske 
begreper som for eksempel sannsynlighet, forandring og vekst, rom og form, 
forskjellen mellom statistisk og lovmessig sammenheng.  

Naturfagkompetanse innebærer å kunne bruke sentrale naturfaglige be-
greper for å kunne forstå og bidra til å ta avgjørelser som har med naturens 
verden å gjøre. Det innebærer også evne til å formulere naturvitenskapelige 
problemstillinger, føre beviser, trekke naturvitenskapelige konklusjoner og 
formidle disse videre. I dette arbeidet anvendes naturvitenskapelige begreper 
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som har relevans for elevene, både nå og i nærmeste framtid. Dette innebærer 
for fase 1 særlig naturvitenskapelige begreper om liv og helse, og om Jorda og 
miljøet. 

1.5 Oppgaveutvikling og generalprøve 

1.5.1 Oppgavene 
Oppgavene i PISA tar utgangspunkt i det internasjonale rammeverket som er 
utviklet for undersøkelsen (OECD 1999 og 20000), og det er som nevnt mer 
fokus på nyttige sider av faget enn de mer fagspesifikke sidene. Det er derfor i 
liten grad spørsmål som bare krever ren faktakunnskap. Oppgavene er stort sett 
organisert i oppgaveenheter, der hver oppgaveenhet består av en tekst med en 
rekke oppgaver knyttet til teksten. Tekstene er stort sett autentiske og hentet fra 
aviser, tidsskrifter, brosjyrer eller lignende. Oppgavene har disse formatene: 
! Flervalgsoppgaver: Det er to forskjellige typer flervalgsoppgaver. I de 

enkleste skal elevene velge det riktige svaret blant flere alternativer. I de 
sammensatte flervalgsoppgaver skal elevene svare på en serie av opp-
gaver med ja/nei eller riktig/galt som alternativer.  

! Åpne oppgaver: I de åpne oppgavene må elevene selv skrive svar. 
Svaret kan variere fra bare et tall eller noen få ord til lengre begrun-
nelser, utregninger, forklaringer eller lignende. Når det gjelder lesing, vil 
vi i noen sammenhenger dele oppgavene inn i to grupper, kortsvar- og 
langsvaroppgaver. 

I vedlegg 2 er det gitt flere eksempler på tekster med oppgaver i hvert av de tre 
fagområdene.  

1.5.2 Generalprøven 
Utviklingen av oppgavene startet allerede i 1998, og hvert land ble oppfordret 
til å sende inn forslag til oppgaver. Internasjonalt var det grupper som arbeidet 
videre med alle oppgaveforslagene, som så ble bearbeidet og sendt ut til hvert 
land som fikk mulighet for å gi detaljerte kommentarer til både tekster og opp-
gaver. Oppgavene ble så prøvd ut i en generalprøve våren 1999. I alt ble det 
prøvd ut nesten tre ganger så mange oppgaver som man skulle ha med i den 
endelige testen. I Norge ble generalprøven gjennomført med noe over 1000 
elever fra 39 skoler. Disse skolene, som er listet opp i vedlegg 1A, represen-
terte fylkene Akershus, Hedmark, Telemark og Rogaland.  

På grunnlag av resultater fra generalprøven samt vurderinger gjort av de 
nasjonale prosjektgruppene ble så det endelige oppgaveutvalget foretatt. 
Kriteriene for utvalget av oppgaver var først og fremst at oppgavene til 
sammen skulle danne en god operasjonalisering av det som ønskes målt (se 
OECD 1999). Dernest var det viktig at de skulle ha passe vanskegrad, at det 
ikke skulle være for store kulturelle skjevheter, og at hver oppgave i rimelig 
grad skulle skille (diskriminere) mellom sterke og svake elever. Det ble 
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derimot ikke tatt hensyn til hvor godt oppgavene passet i forhold til de enkelte 
lands læreplaner. 

Hensikten med generalprøven var ikke bare å prøve ut oppgaver, men også 
de andre instrumentene. Også spørreskjemaer og manualer for gjennom-
føringen ble utprøvd, og i tillegg fikk vi en gjennomgang av alle prosedyrer for 
gjennomføringen. Alle instrumentene til generalprøven måtte oversettes, og 
dette arbeidet er beskrevet senere i kapitlet.  

En viktig hensikt med generalprøven var også å prøve ut foreløpige koder 
for retting av åpne oppgaver, og ikke minst gi et grunnlag for videreutvikling 
av disse kodene basert på virkelige elevsvar. Dette arbeidet er også omtalt 
senere i dette kapitlet.  

1.5.3 Design av oppgaveheftene 
Hver elev fikk ett oppgavehefte de skulle svare på. Men for å dekke et så stort 
faglig område som mulig, var det en rotasjon av ni forskjellige oppgavehefter. 
Det var derfor bare noen få elever på hver skole som svarte på samme hefte. 
Fordi hovedfokus var på lesing i denne undersøkelsen, dominerte lesing i de 
fleste heftene. Likevel inneholdt alle heftene unntatt ett også noe matematikk 
og naturfag. Hver oppgaveenhet gikk igjen i to eller flere hefter, men hver elev 
skulle bare besvare ett oppgavehefte, som tilsvarte 120 minutter.  

I hefte 1, 3 og 5 var det først 90 minutter lesing og så 30 minutter mate-
matikk, og tilsvarende var det 90 minutter lesing og 30 minutter naturfag i hefte 
2, 4 og 6 var. I hefte 7 var det bare lesing, mens hefte 8 og 9 begge besto av 30 
minutter matematikk, 30 minutter naturfag og med 60 minutter lesing til slutt. 
Totalt ble omtrent 70% av testtiden brukt til lesing. På grunn av dette var det 
mulig å lage gode rapporteringsskalaer for tre ulike former for leseforståelse i 
tillegg til generelt for lesing (se 2.7.6. og 6.4). For matematikk og naturfag var 
det derimot for få oppgaver til å kunne lage gode rapporteringsskalaer ut over 
de generelle rapporteringsskalaene for matematikk og naturfag. 

1.6 Spørreskjemaer 
For å belyse bakgrunnsfaktorer som kan ha betydning for elevprestasjonene, 
ble det utviklet spørreskjemaer både til elever og skoleledere. Derimot ble det 
ikke utviklet spørreskjema til lærerne, først og fremst fordi elevene ble trukket 
ut enkeltvis og ikke klassevis. Det ville derfor på de fleste skoler være svært få 
elever som kunne kobles til hver enkelt lærer. 

I likhet med oppgavene er spørreskjemaene også et resultat av en lang 
prosess med mange revisjoner. En ekspertgruppe har hatt ansvar for denne ut-
viklingen, men hvert land har hatt mange muligheter til å gi kommentarer 
underveis. Den norske versjonen av spørreskjemaene er lagt ut i sin helhet 
under dokumentarkiv på hjemmesiden til PISA (se adressen i kap. 1.2). 
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1.6.1 Elevspørreskjema 
I tillegg til oppgaveheftet skulle elevene svare på et elevspørreskjema som 
hadde en kjernedel på 30 minutter som alle land måtte ha med. Her var det 
spørsmål om elevenes bakgrunn som kjønn, alder, nasjonalitet, hvilket språk de 
snakker hjemme og hvilke aktiviteter de er med på. Videre var det spørsmål om 
familiens hjemmebakgrunn, som hvem og hvor mange de bor sammen med, 
mors og fars utdanning og yrke samt en rekke spørsmål som skulle fange opp 
familiens kulturelle og økonomiske kapital. Det var også spørsmål til eleven 
om undervisning og andre forhold ved skolen. På bakgrunn av en politisk 
prioritering ble det internasjonalt lagt stor vekt på å studere elevprestasjoner 
sett i forhold til elevenes hjemmebakgrunn. Dette blir omfattende behandlet i 
kapittel 10. 

I tillegg til kjernedelen ble det utviklet to internasjonale valgbare deler, en 
liten del som omfattet spørsmål om bruk av IKT, og en del som dreide seg om 
det som kalles Kompetanser på tvers av fag, (Cross-Curricular Competencies, 
CCC). I Norge hadde vi med begge disse delene. Den norske prosjektgruppa 
var for øvrig aktivt med i utviklingen av CCC-instrumentet, der man ønsker å 
finne ut hvordan elevene arbeider med det stoffet de skal lære, hva som moti-
verer dem, og hvordan de vurderer sin egen læringsprosess (se Knain 2000). 
Disse temaene vil bli diskutert nærmere i kapittel 11.  

Hvert land kunne også legge til noen egne nasjonale spørsmål, og vi la inn 
noen få tilleggsspørsmål om elevenes språklige bakgrunn og om holdninger til 
realfagene.  

1.6.2 Skolespørreskjema 
Skolelederne på hver deltakerskole skulle svare på et skolespørreskjema hvor 
det var spørsmål som skolens beliggenhet, skole- og klassestørrelse, ressurser, 
organisering av skolen, ansvarsområder, antall lærere i hel- og deltidsstillinger, 
undervisningsforhold samt lærerklima. Internasjonalt er det lagt stor vekt på å 
studere sammenhenger mellom skole og elevprestasjoner for på den måte å 
prøve å finne ut hva som utgjør ”den gode skole”. 

Det er stor forskjell på skolekulturen i de ulike land, og det var mange 
spørsmål i det internasjonale skolespørreskjemaet som det var vanskelig å til-
passe til norske forhold. Det var derfor nødvendig å utelate en del spørsmål. 

1.7 Oversetting  
I internasjonale undersøkelser har man erfart at språklige forskjeller og 
kulturelle tilpasninger har vært et problem når det gjelder å framskaffe pålitelig 
informasjon. Samme tekst kan oversettes på ulike måter og likevel være 
”riktig”, men ulike oversettelser kan gjøre vanskegraden forskjellig. For å 
minimalisere disse problemene og for å imøtekomme mye av den kritikken 
som har vært reist mot komparative studier når det gjelder oversetting, ble det 
satt svært strenge krav til prosedyrene for oversetting.  

http://www.ils.uio.no/forskning/pisa/
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De nasjonale sentrene i hvert land var ansvarlig for å oversette og ferdig-
stille testmaterialet. Alle oppgavetekstene og spørsmålene var utviklet både på 
engelsk og fransk, og alle land ble sterkt oppfordret til å ha to uavhengige over-
settelser fra begge språk. Alle tekster og oppgaver måtte oversettes av minst to 
uavhengige personer, men de kunne ta utgangspunkt i samme språklige 
original. En tredje person skulle sammenfatte de to ulike versjonene. Fordelen 
med å ta utgangspunkt i to ulike språk, var at det ga en viss forståelse av 
marginene for den friheten man hadde ved oversettelse. De som oversatte måtte 
ha både god språklig og faglig kompetanse. Det var strenge krav om å finne ord 
og utrykk som var så lik de to originalene som mulig, samtidig som vanske-
graden både når det gjaldt det faglige innholdet og lesbarheten skulle være så 
lik som mulig. Det var også viktig at lay-out var lik for alle land. Overset-
telsene fra hvert land ble deretter sendt til språkeksperter i de respektive språk 
som kontrollerte både tekst og lay-out i forhold til den originalene versjonen. 
Eventuelle kulturelle avvik eller tilpasninger måtte godkjennes sentralt. 

I generalprøven hadde vi ikke med nynorskelever, slik at til hovedtesten 
måtte alt materiell oversettes til nynorsk. Under denne prosessen viste det seg 
interessant nok at det også ble gjort språklige forbedringer i bokmålsversjonen. 

1.8 Utvalg og deltakelse 
Populasjonen i undersøkelsen omfattet 15-åringer, definert som alle elever som 
er født i 1984. I motsetning til i mange andre undersøkelser, har man her valgt 
alder og ikke klassetrinn som basis for utvelgelsen. Det vil si at man under-
søker et helt årskull uavhengig av hvor mange år elevene har gått på skolen i de 
enkelte land. I Norge er forskjellen mellom aldersbasert og klassetrinnsbasert 
populasjon minimal, fordi over 96 prosent av de norske 15-åringene går på 10. 
klassetrinn. Omtrent to prosent går i 9. klasse, og litt over en prosent går på 
videregående skole, grunnkurs.  

Utvalget av skoler var basert på offisiell skolestatistikk over alle norske 
skoler for skoleåret 1998/99. Før trekking av skoler utelukket vi 69 spesial-
skoler. For å forenkle administrasjonen noe, utelukket vi også 284 små videre-
gående skoler hvor sjansen var minimal for at det var flere enn én 15-åring 
(født i 1984). I alt utgjør disse utelukkelsene bare 1,2% av elevene på lands-
basis.  

For å effektivisere utvalget vårt delte vi populasjonen inn i fem strata. I 
tabell 1.2 har vi gitt en oversikt over de fem strataene skolene ble trukket ut fra, 
antall skoler totalt og antall skoler trukket ut i hvert stratum. Hensikten med 
stratifiseringen var todelt. For det første ønsket vi å ”vekte ned” alle de små 
skolene i landet, og det gjaldt særlig de videregående skolene, hvor svært få 15-
åringer var å finne. Det ville ha blitt mye mer administrativt arbeid hvis 
utvalget vårt (på ca. 4000 elever) hadde kommet fra veldig mange små skoler. 
Vi trakk altså forholdsvis få skoler fra stratum 3, 4 og 5. På den annen side 
ønsket vi spesielt å ha gode data for språklige minoritetsgrupper og definerte 
derfor et eget stratum (stratum 1) bestående av skoler i Oslo med spesielt høyt 
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innslag av språklige minoriteter (over 40%), og vi trakk forholdsvis mange 
skoler herfra. Denne ”oversamplingen” av stratum 1 og ”undersamplingen” av 
strataene 3, 4 og 5 ble senere kompensert ved å tillegge strataene ulik vekt ved 
alle beregninger. For mer om utvalgssannsynlighet og vekting, se kapittel 5.3.8.  

Tabell 1.2  Antall skoler totalt og antall uttrukne skoler i hvert stratum  

Strata Antall skoler 
totalt 

Antall uttrukne 
skoler 

1. Store Oslo-skoler med høy andel språklige minoriteter 
(> 40%) 

16  10 

2. Andre store ung. skoler (> 29 aktuelle elever ) 610 150 
3. Små ungdomsskoler (15 – 29 aktuelle elever) 191 20 
4. Veldig små ungdomsskoler (<15 aktuelle elever) 308 8 
5. Videregående skoler  204 10 
Sum 1329 198 

Fra tabell 1.2 ser vi videre at i alt ble 198 skoler trukket ut. Imidlertid skulle 7 
av skolene egentlig ikke ha vært med i utvalget, da de av ulike grunner ikke 
lenger hadde elever som var født i 1984. Vårt utvalg besto da av 191 skoler. 27 
av disse sa nei til deltakelse, mens 164 deltok. Det ga oss en deltakerprosent på 
skolenivå på så mye som 85,6%. Vi konstaterer at interessen blant landets 
skoler for å være med på internasjonale undersøkelser av denne typen synes å 
være betydelig.  

For hver av de uttrukne skolene var det på forhånd trukket reserveskole. Vi 
inviterte reserveskolene til de skolene som tidlig hadde trukket seg, og 12 av 
disse svarte positivt. Totalt var det 176 skoler som deltok i undersøkelsen, 164 
skoler fra det opprinnelige utvalget og 12 reserveskoler. I vedlegg 1B har vi 
listet opp alle skolene som deltok i undersøkelsen. 

Elevene ble trukket enkeltvis uavhengig av hvilken klasse de gikk i. Hver 
deltakerskole sendte oss lister over alle elever i alle klasser ved skolen som var 
født i 1984. Bortsett fra de få videregående skolene gikk de aller fleste av disse 
elevene på 10. klassetrinn. 30 elever fra hver skole skulle delta, og elevene ble 
trukket enkeltvis fra de tilsendte listene. På skoler som hadde færre enn 30 
aktuelle elever, var alle deltakere. Av praktiske grunner gjaldt dette også noen 
få skoler der det totalt bare var mellom 30 og 35 elever.  

Det var strenge internasjonale kriterier for hvilke elever som eventuelt 
kunne ekskluderes fra undersøkelsen. Stort sett dreide det seg om elever som 
var så fysisk eller psykisk funksjonshemmet at de ikke var i stand til å besvare 
oppgavene, eller fremmedspråklige elever som ikke kunne tilstrekkelig norsk 
til å lese teksten. Et hovedprinsipp var at undersøkelsen skulle være så inklude-
rende som mulig. I alt ble 4787 elever trukket ut til å delta, men av dem hadde 
29 elever sluttet eller blitt omplassert og skulle derfor ikke ha vært med i elev-
listene. Vårt utvalg besto derfor av 4758 elever. Av disse ble 1,9% ekskludert 
av lærerne på forhånd i henhold til kriteriene ovenfor. På selve testdagen var 
10,9% av elevene fraværende, så til sammen var det 4147 elever som deltok. 
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Dette gir en deltakerprosent på litt over 87%, noe vi må si oss svært fornøyd 
med. I tabell 1.3 er det gitt en oversikt over de uttrukne og deltakende elevene. 

Tabell 1.3  Uttrukne og deltakende elever 

Antall skoler Antall elever 
trukket ut 

Elever 
ekskludert 

Antall elever 
fraværende 

Elever deltatt 

176  4758 90 (1,9%) 521 (10,9%) 4147 (87,2%) 

Den høye deltakerprosenten fra både skoler og elever medførte at de interna-
sjonale kravene til høy deltakelse ble oppfylt for Norges vedkommende. 

1.9 Gjennomføringen på skolene 
De fleste landene gjennomførte undersøkelsen våren 2000, og i Norge ble 
testen gjennomført i perioden 27. mars – 15. april, de tre siste ukene før påske. 
Skolene kunne selv velge dag innenfor denne perioden. 

Selve gjennomføringen på skolene tok 160 minutter pluss tid til administra-
sjon og pauser. Elevene skulle besvare ett oppgavehefte og ett spørreskjema. 
Oppgaveheftet bestod av to deler, og elevene fikk nøyaktig 60 minutter på hver 
del med bare noen få minutters pause mellom. Det var satt av 40 minutter til 
elevspørreskjemaet, men de fleste brukte kortere tid.  

For å være sikker på at testen ble gjennomført likt i alle land, ble det laget 
detaljerte veiledninger internasjonalt som måtte oversettes og brukes i alle land. 
I disse var det informasjon om hva som måtte gjøres før og etter testen, og en 
nøyaktig beskrivelse av hva som skulle sies og gjøres under testen. Det var 
krav til at en del av instruksjonen til elevene skulle leses opp ordrett. For 
elevspørreskjemaet var det derimot ikke de samme kravene slik at det var mer 
opp til den enkelte testadministrator å vurdere hvor lenge elevene fikk holde 
på.  

Internasjonalt var det anbefalt at testen på hver skole skulle administreres av 
en ekstern person. For Norge ville dette blitt svært kostbart, så vi fikk godkjent 
å bruke en kombinasjon. På 39 skoler var det en fra vår prosjektgruppe som var 
testadministrator. På de resterende skolene var det en fra skolen, med krav om 
at det ikke skulle være elevenes lærer i noen av de tre fagene norsk, mate-
matikk og naturfag, og det viste seg i praksis at de fleste var en fra skolens 
administrasjon. 30 skoler i hvert land fikk uanmeldt besøk av en observatør på 
testdagen for å kontrollere at alle retningslinjer ble overholdt. Disse obser-
vatørene opererte uavhengig av de nasjonale prosjektgruppene, slik at det sam-
tidig ble en kontroll på om vi hadde fulgt alle prosedyrer overfor skolene. For 
Norges vedkommende viste rapportene at bortsett fra noen helt ubetydelige 
avvik, hadde gjennomføringen av undersøkelsen foregått helt etter forskriftene. 
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1.10 Vurdering og koding av elevsvar 
PISA-testen besto, som tidligere nevnt, av oppgaver med forskjellige formater. 
Over halvparten var åpne oppgaver som måtte kodes/rettes. For å få innsikt i 
hvordan elevene har tenkt, hvilke løsningsstrategier de har brukt og eventuelle 
alternative forestillinger, var det viktig at ikke oppgavene bare ble kodet for 
riktig eller galt. For å ivareta denne diagnostiske informasjonen som elevenes 
svar gir, ble det utviklet og brukt internasjonalt et tosifret kodesystem for opp-
gaver i matematikk og naturfag. På bakgrunn av erfaringer fra TIMSS (Lie, 
Kjærnsli & Brekke 1997), var den norske prosjektgruppa sterkt involvert i ut-
arbeidingen av disse kodene (Kjærnsli, Lie & Turmo 1999). Elevsvar fra 
generalprøven dannet grunnlag for videre utvikling av kodene. I Norge ble det 
også utarbeidet forslag til tosifrete koder på 10 leseoppgaver, men disse ble 
bare anvendt på de norske besvarelsene (se Roe 2000).  

Under rettingen fulgte vi nøyaktig de internasjonale prosedyrene som var 
anbefalt. For at elevsvarene skulle rettes så likt som mulig både innen hvert 
land og mellom alle land, var det detaljerte rettemaler for hver oppgave. I 
tillegg ble det arrangert en internasjonal ”rettetrening”. Fem personer fra vår 
prosjektgruppe deltok på denne, og disse fungerte som ledere under rette-
prosessen. 

Det var to grupper med rettere, en i lesing og en i matematikk og naturfag. 
For å kontrollere samsvaret mellom retterne, ble en bestemt andel hefter av 
hvert heftenummer tatt ut til reliabilitetsretting. Det vil si at fire personer rettet 
de samme heftene uavhengig av hverandre, og samsvaret mellom retterne  viste 
seg å være svært bra for Norges vedkommende.  

1.11 Koding av yrker 
I PISA-undersøkelsen er det lagt stor vekt på å kunne se elevprestasjoner i for-
hold til foreldrenes utdannings- og yrkesbakgrunn. Tidligere undersøkelser 
viser at elever i liten grad vet hvilken utdannelse foreldrene har, og at det er 
vanskelig å fange opp foreldrenes yrke bare ved avkryssing. I generalprøven 
ble begge spørsmålsformatene utprøvd, med det resultat at man valgte å stille 
åpne spørsmål om hvilken jobb mor og far har, samtidig som de skulle beskrive 
hva de arbeider med på jobben. Svarene ble kodet etter en detaljert kodemanual 
med de såkalte ISCO betegnelsene (International Standard Classification of 
Occupations). Dette blir behandlet grundig i kapittel 10. 

1.12 Databehandling og analyse 
For å sikre at alle dataene holdt høy kvalitet for videre analyse, ble det lagt mye 
arbeid i alle prosedyrene, fra registrering av dataene i de enkelte land til den 
ferdige internasjonale databasen. Etter at de norske dataene ble registrert og 
sjekket for uregelmessigheter, ble de sendt til prosjektsenteret ACER i 
Australia. Der ble alle lands data omstendelig behandlet. Alle avvik fra de 
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internasjonale instrumentene ble identifisert, feil i dataene ble rettet opp hvis 
det var mulig, og detaljert dokumentasjon på kvaliteten av dataene både 
nasjonalt og internasjonalt ble laget. Under denne prosessen fikk hvert land 
mulighet for å kontrollere sine data flere ganger. Hvert land fikk også statistikk 
for hver oppgave og hvert spørsmål for å kontrollere om det av ulike grunner 
kunne være noe som ikke hadde fungert. For eksempel kunne en oppgave med 
lav svarfrekvens på riktig alternativ fra flinke elever, skyldes en trykkfeil i 
oversettelsen eller at et svaralternativ kom i feil rekkefølge eller liknende. 
Ingen oppgaver i den norske delen måtte av slike grunner fjernes fra de ende-
lige resultatene. 

Fra svarene på oppgavene ble det regnet ut tre samleskårer for hver elev, en 
i lesing, en i matematikk og en i naturfag. I lesing er det i tillegg regnet ut tre 
delskårer. Ikke alle elevene fikk de samme oppgavene. Skåreverdiene er da 
regnet ut på bakgrunn av de oppgavene de har fått, og hvilke de har besvart 
riktig. En såkalt Rasch-modell danner grunnlaget for den prosedyren som er 
brukt, se kapittel 5.5. 

Etter at dataene fra hvert land var ”renset” og tilpasset en felles interna-
sjonal standard, og etter at hver elev var tillagt en bestemt vekt og alle interna-
sjonale samlevariabler var beregnet (se mer om dette i kap. 5), fikk hvert land 
tilsendt de internasjonale datafilene med omfattende data fra omtrent 171 000 
elever. I tillegg fikk vi en fil med data på skolenivå. De fleste av våre analyser 
av data fra disse filene ble utført med statistikkprogrammet SPSS.  
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2 PISA I ET LESEPERSPEKTIV  

2.1 Teorier om lesing og lesekompetanse 
I dette kapitlet vil vi først kort gjøre rede for hva lesing er og hva som påvirker 
leseprosessen, basert på teori fra ulike leseforskere. Deretter vil vi komme med 
noen refleksjoner omkring bruk av lesetester og kommentere leseundervis-
ningen i norsk skole i lys av læreplanen for grunnskolen (L97). Vi vil så 
presentere noen tidligere leseundersøkelser, både internasjonale og nasjonale. 
Kapitlet avsluttes med en presentasjon av lesetesten i PISA 2000.  

2.1.1 Betydningen av lesekompetanse 
I PISA regnes lesing som en grunnleggende ferdighet og et nødvendig ut-
gangspunkt for all annen kompetanse (OECD 2000). Til tross for at vi lever i 
en verden der det meste av den informasjon vi trenger for å holde oss orientert 
kan oppnås ved å høre på radio eller se på TV, er det liten tvil om at lesekom-
petanse spiller en vesentlig rolle. Aldri før har vi hatt tilgang til så mye infor-
masjon i form av skrevne tekster. Vi opplever et økende mangfold av aviser, 
ukeblader, bøker og tidsskrifter. I tillegg har det digitale tekstmarkedet eksplo-
dert de siste årene. Web-sider og e-post brukes daglig av stadig flere, ikke 
minst av den yngre generasjonen. Det er krevende å ta seg fram i denne tekst-
jungelen og beherske den på en formålstjenlig måte.  

Noen ganger er det av liten betydning om vi oppfatter eller tolker det vi 
leser riktig eller galt, andre ganger kan det få alvorlige følger dersom vi feil-
tolker eller misoppfatter informasjonen i den teksten vi står overfor. Det spiller 
for eksempel ikke så stor rolle om vi ikke oppfatter poenget i en tegneserie i 
avisen. Litt verre er det om vi ikke greier å lese bruksanvisningen til video-
spilleren og dermed ikke får forhåndsprogrammert den riktig - men dette kan 
heller ikke kalles noen katastrofe. Det finnes imidlertid situasjoner der det er 
langt mer kritisk å lese feil. Feillesing av kart eller skilt kan i verste fall føre 
riktig galt av sted. I arbeidslivet er det spesielt viktig at instrukser blir riktig lest 
og oppfattet. I motsatt fall kan et arbeid blir ødelagt - i verste fall kan følgene 
bli katastrofale. Det kan oppstå situasjoner der menneskers liv og helse blir satt 
på spill dersom personer med ansvar for å manøvrere transportmidler som skip, 
tog, eller fly foretar gale manøvrer som følge av at de har lest kart eller andre 
instruksjoner feil eller unøyaktig. Helsepersonell som stadig forholder seg til 
trykt informasjon om ulike medisiner og doseringer, må vise ekstra aktpå-
givenhet i sitt arbeid. I slike yrker kan feillesing i verste fall ta liv i stedet for å 
redde liv.  
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2.1.2 Hva er lesing? 
Når vi i dagligspråket snakker om lesing, mener vi gjerne den aktiviteten vi 
utfører når vi tilegner oss informasjon fra skrevne tekster. I faglitteraturen er 
det vanlig å dele begrepet lesing inn i de to hovedkategoriene avkoding og for-
ståelse - eller sagt på en annen måte; teknikk og mening (se for eksempel 
Bråten 1994). Den tekniske kategorien avkoding innebærer å gå fra skrevne 
eller trykte tegn til talespråkets meningsbærende innhold. Dette skjer mer eller 
mindre automatisk, avhengig av hvor godt leseren behersker teknikken.  

Avkodingen kan foregå på flere måter, avhengig av leseferdigheten og lese-
strategien. På begynnerstadiet spiller den fonologiske omkodningen en av-
gjørende rolle. En slik omkodning foregår ved at enheter i det trykte ordet 
(skrifttegn eller skrifttegnkombinasjoner) aktiviserer en fonologisk ordkode i 
leserens hukommelse. Via denne ordkoden får leseren tilgang til ordets betyd-
ning. Fonologisk omkodning er langsom og egner seg best til ord som uttales 
slik de skrives. Erfarne lesere går ikke veien om en slik fonologisk omkodning. 
De gjenkjenner det trykte ordet direkte, fordi de i hukommelsen har etablert en 
ortografisk kode som gir direkte tilgang til ordets betydning. De hopper rett og 
slett over den fonologiske omkodningen og aktiviserer ordkodene direkte i 
langtidsminnet (se Bråten 1994, s. 3ff.).  

Automatisert og hurtig avkoding er ikke tilstrekkelig for at lesingen skal 
kunne kalles fullverdig. Det er like viktig at leseren greier å skape et innhold 
som gir mening. I verste fall kan man ha en illusjon om at man forstår teksten 
dersom man bare avkoder den korrekt. Lesingens meningsaspekt, forståelsen, 
er avhengig av de erfaringer, kunnskaper og forventninger som leseren møter 
teksten med i en gitt situasjon. Leseforståelse kan karakteriseres som en aktiv 
meningskonstruerende prosess som fører til en oppfatning eller tolkning av 
teksten. Forståelse er et resultat av en interaksjon mellom leseren, de lese-
strategiene som leseren behersker, teksten som leses og den konteksten som 
lesingen foregår i. Tekstens mening ligger altså ikke i de skrevne ordene, men i 
de tolkningene og slutningene som leseren foretar. Blant forskere er det ulike 
oppfatninger av hvordan selve forståelsesprosessen foregår. Noen legger mest 
vekt på leserens rolle, andre på teksten og andre igjen på konteksten. Det er 
imidlertid enighet om at det foregår et interaktivt samspill mellom tekst og 
leser i en gitt kontekst (Austad 1998, s. 68ff). 

Forskning rundt leseprosessen viser at lesing langt fra er noen endimen-
sjonal ferdighet. Den varierer i forhold til sjanger, innhold, tekstens organise-
ring, leserens interesse og kunnskap om emnet osv. Når man for eksempel leser 
en informasjonstavle på en jernbanestasjon for å finne ut når det første toget til 
Hamar går og hvilket spor det går fra, må man ta i bruk en helt spesiell strategi 
for raskt å finne den nødvendige informasjonen. Jo mer erfaring man har med å 
lese denne typen tekster, jo mer effektivt vil man ta seg fram i dem. En helt 
annen lesemåte tas imidlertid i bruk når man leser en spennende roman eller en 
interessant avisartikkel. Noen mennesker foretrekker å lese sammenhengende, 
skrevet tekst. Andre tar seg lettere fram i mer billedlige framstillinger med for 
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eksempel symboler, tabeller, grafer og lignende, der innhenting av informasjon 
like gjerne kan starte nederst i høyre hjørne som øverst i venstre. Kart og dia-
grammer er eksempler på slike tekster.  

2.1.3 Hva hemmer og hva fremmer leseforståelsen? 
Motivasjon og selvbilde 
Motivasjon og den konteksten som lesingen foregår i, er avgjørende for hvilket 
utbytte leseren til enhver tid har av teksten. Er man umotivert, går det faktisk 
an å lese side opp og side ned uten å få med seg ett eneste ord, uavhengig av 
om man er en god leser eller ikke. Dersom emnet er viktig for å nå et mål eller 
for å komme fram til en løsning på et problem, blir lesingen mer skjerpet og 
konsentrert. Når innholdet er interessant og spennende, blir lesingen mer lyst-
betont. Dersom lesingen i tillegg er frivillig, er sjansene for en god leseopp-
levelse stor.  

Motivasjon henger sammen med interesse og dagsform, men også med 
leserens tro på at han eller hun skal lykkes. Lesere med positiv selvvurdering 
har større sjanser til å lykkes med en tekst enn lesere med lave forventninger til 
egne prestasjoner.  
Forkunnskaper og forforståelse 
En annen viktig faktor er den forkunnskapen leseren har om tekstens innhold. 
Gode forkunnskaper letter lesingen og kan kompensere for dårlig leseferdighet. 
Motsatt vil mangel på forkunnskaper gjøre leseprosessen tyngre og mer kom-
plisert, også for generelt gode lesere.  

Lesing er på den ene siden en individuell prosess, men samtidig er den også 
en sosial og kulturbestemt prosess. Ulike lesere kan oppfatte samme tekst på 
mange forskjellige måter. Dette synet på leseforståelse har sine vitenskapelige 
røtter i hermeneutikken. Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer er opptatt 
av den forforståelsen vi som lesere alltid møter teksten med. Han kaller denne 
forforståelsen en forventningshorisont som virker inn på måten vi tar imot 
teksten på. Vår bevissthet skaper teksten mens vi leser den, men samtidig 
skaper teksten noe nytt i vår bevissthet, hevder han (Gadamer 1989). 
Amerikaneren Norman Holland (1975) hevder blant annet at vi som lesere 
søker etter bekreftelse på egen identitet i tekstene. Det som ikke passer inn eller 
på en eller annen måte virker truende, avviser eller omformer vi. I littertur-
vitenskapen har dette synet på leseforståelse fått navnet ”reader-response”- 
kritikken. Her legges det vekt på leserens aktive rolle under lesingen, og at vi 
relaterer innholdet i teksten til personlige eller kulturelle erfaringer. Derfor vil 
ulike lesere kunne oppleve samme tekst på svært forskjellige måter (se også 
Pressley 1998).  

Litteraturforskeren Hee-Won Kang gjorde i 1992 en undersøkelse som viser 
at de kulturelle faktorene preger forforståelsen og dermed leseforståelsen i stor 
grad. Hun lot en gruppe koreanske innvandrerstudenter i USA lese en novelle 
med typisk vestlig kulturforankring. Det viste seg at når leserne støtte på 
hendelser som ikke var forenelige med den virkeligheten de var vant med i sin 
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kultur, ignorerte de informasjon som faktisk fantes i teksten for å få sin egen 
virkelighetsoppfatning til å passe med innholdet i teksten (Kang 1992).  

Her i Norge har Rita Hvistendal beskrevet møtet mellom innvandrerelever 
og noen av Ibsens samtidsdramaer. Hun viser blant annet hvor viktig den 
kulturelle bakgrunnen er for elevenes tekstoppfatning (Hvistendal 2001).  
Hjernens hukommelsesmønstre (skjema) 
Når kognitive teorier knyttes til leseprosessen, er man også opptatt av leserens 
tidligere kunnskaper og erfaringer. Skjemateori brukes ofte denne forbindelsen. 
Skjemateori går i korthet ut på at erfaringer lagres i hjernen i mer eller mindre 
kompliserte skjemaer. Et skjema er et slags abstrakt minnesystem som enten 
dukker opp automatisk eller som kan hentes fram til leserens bevissthet. Det 
kan defineres som en organisert struktur som inneholder vår kunnskap og for-
ventning om et bestemt utsnitt av verden (se f. eks. Iran-Nejad 1987). Skjemaet 
kan for eksempel bestå av fortellingsstrukturer, som settes i beredskap hver 
gang vi begynner å lese eller høre en fortelling. Ny informasjon oppfattes i lys 
av eksisterende strukturer eller skjemaer som kan gjøre det mulig for leseren å 
trekke slutninger ut over det som står i teksten.  

Populært kan man si at alle erfaringer blir tatt vare på i skjemaform. 
Skjemaene blir bygget ut og endret etter hvert som vi gjør nye erfaringer. 
Norske barn som er kjent med Asbjørnsen og Moes eventyrverden, vil straks 
fremkalle eventyrskjemaer herfra når de leser eller hører ”Det var en gang” 
eller når fortellingene handler om troll og prinsesser. Barn fra andre kulturer, 
som mangler disse skjemaene - eller kanskje har helt andre skjemaer - vil 
kunne få en mangelfull eller helt forskjellig oppfatning av våre folkeeventyr. 
Sagt på en enkel måte: For å forstå det vi leser, må vi bruke det vi kan fra før.  
Lesestrategier 
Det finnes mange måter å lese på, avhengig av hva som skal leses, hva man 
søker og til hvilket bruk. Pearson (i Pearson & Samuels, 1988) hevder at lese-
strategier er bevisste planer for hvordan en tekst skal angripes, mens lesefer-
digheter er mer eller mindre ubevisste, automatiserte handlinger. Han hevder at 
det er de bevisste lesestrategiene som ofte skiller de gode leserne fra de dårlige. 
Strategier innebærer at leserne bruker kritisk tenkning og resonnering når de 
konstruerer mening ut av en tekst, og at strategiene er fleksible i forhold til 
form og innhold. Strategibruk er en målrettet og kontrollert aktivitet som inne-
bærer metakognitiv bevissthet. Dette innebærer at leseren bevisst overvåker 
lesingen sin og at de har gode løsningsstrategier når forståelsen er i fare. Siden 
lesestrategier er nært knyttet til metakognisjon, vil lesere som har innarbeidet 
slike strategier, med en gang registrere om det er noe de ikke forstår og kunne 
sette inn relevante strategier for å løse problemet.  

Svake lesere har en tendens til å tro at forståelse handler om å stave ordene 
riktig. De er ofte ikke klar over at de ikke har forstått det de har lest. Flinke 
lesere derimot, forstår at de selv må ta ansvaret for å konstruere mening ved 
hjelp av tidligere kunnskaper og erfaringer. Dessuten er de som regel klar over 
hvorvidt de har forstått det de har lest eller ikke. Dyktige lesere bruker en rekke 
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lesestrategier når de leser, alt avhengig av hvor kjent de er med tekstens form 
eller innhold fra før.  

Gode lesestrategier kan læres, og den amerikanske leseforskeren Carla 
Santa har utviklet et leseopplæringsprogram som legger stor vekt på strategi-
bruk og strategibevissthet. Dette opplegget er på mange måter i slekt med den 
prosessorienterte skrivepedagogikken, noe som innebærer at elevene selv deltar 
aktivt i læringsprosessen (Santa & Engen 1996).  

Det er også kommet en håndbok om lesestrategier på det norske markedet 
Hurtiglesing – Fotolesing - Superlesing (Forsth & Stangeland 2001). Her 
brukes blant annet begrepene, skumming, scanning og reflekterende lesing, og 
det legges vekt på at det i en gitt situasjon er viktig å kunne ta relevante strate-
gier i bruk.  

I PISA-prosjektet inneholdt spørreskjemaet til elevene en rekke spørsmål 
om lesestrategier. Disse spørsmålene var en del av spørreskjemaets CCC-del 
(se kap. 11), der elevenes motivasjon, selvoppfatning og læringsstrategier er i 
fokus.  

2.2 Ulike typer av leseundersøkelser 
Lesetester kan grovt sett deles inn i tre hovedkategorier:  
! Diagnostiske tester for å avdekke hvilke elever som har så store lese-

vansker at de bør få hjelp, og for å kunne stille en diagnose som gjør at 
disse elevene kan få den hjelpen de trenger. I Norge har Senter for lese-
forskning i Stavanger utviklet ulike kartleggingsprøver som i særlig grad 
tar sikte på å finne ut hvilke problemer de svakeste leserne har (se mer 
om dette i kap 2.5) . 

! Undersøkelse av selve leseprosessen foregår ofte i forsøkslaboratorier. 
Hensikten kan være å få innsikt i hvilke tankeprosesser leseren foretar 
under lesningen. I slike tilfeller foretas det for eksempel såkalte høyt-
tenkingsstudier. Leseprosessen kan også undersøkes ved å måle hjerne-
aktiviteten under lesing. Studier av øyenbevegelser under lesing faller 
også inn under denne kategorien lesetester. Også her kan hensikten være 
å sammenlikne personer med lesevansker med såkalte normallesere.  

! Komparative kartleggingstester er som regel store kvantitative studier 
der hensikten er å sammenlikne resultatene fra ulike grupper lesere. 
PISA-undersøkelsen faller inn under denne kategorien. Internasjonalt 
sammenliknes elever i ulike land med hverandre, men undersøkelsen 
åpner også for sammenlikninger av grupper innen hvert land. Det er 
vanlig at slike tester ledsages av spørreskjemaer som gjør det mulig å 
gruppere deltakerne etter alder, kjønn, sosioøkonomisk status, utdan-
ning, yrke osv.  

Siden 1970-tallet har det skjedd store endringer i synet på både testing og 
lesing. På 1960-tallet var det her i landet en ganske utbredt motstand mot tester 
og normerte prøver generelt. De som utviklet prøvene, var ofte preget av en 
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relativt enkel tro på at disse kunne bringe mer objektivitet og effektivitet inn i 
skolens evaluering og undervisning. Dagens tester tar nok hensyn til begrens-
ningene i gårsdagens, men dette er ikke den eneste forklaringen på den hold-
ningsendingen vi kan registrere blant både lærere og politikere når det gjelder 
tester generelt og lesetester spesielt. Skole og samfunn stiller stadig nye krav til 
våre lese- og skriveferdigheter. Dette er krav som har stor betydning for 
hvordan den enkelte fungerer sosialt og i arbeidslivet. Det er også politisk 
interesse for hvordan vårt land hevder seg internasjonalt.  

Når resultatene fra en undersøkelse foreligger, er det alltid fare for misfor-
ståelse eller forenklinger når resultatene skal tolkes og forklares. For å trekke 
skillet mellom bruk og misbruk av resultatene, er det viktig med en viss innsikt 
i testing generelt og lesetester spesielt. Lesing er en av de intellektuelle og 
kulturelle ferdighetene som det er vanskeligst å beskrive og evaluere. For det 
første består den av en rekke psykologiske delferdigheter. For det andre inngår 
språket som en helt sentral del. Ettersom bruk og forståelse av språk er av-
hengig av person, miljø, situasjon, tid, sted, formål osv., sier det seg selv at 
oppgaven ikke bare blir sammensatt, men at det også er fare for skjevheter og 
urettferdighet i målingene. Når vi skal tolke resultatene av en lesetest, vil det 
være vanskelig å avgjøre hva som skyldes henholdsvis motivasjon, intelligens, 
kunnskap, språklig bakgrunn og leseferdigheter.  

Vi bør avklare hva vi mener med leseferdighet før vi tester ferdigheten. Det 
er enighet om at ferdigheten er svært sammensatt, men det er ikke enighet om 
hva den består i. Det hersker videre utbredt enighet om at kravene til de ulike 
delferdighetene varierer med tid, sted og situasjon, men det er ikke enighet om 
hva som bør tillegges størst vekt i lesingen av en tekst og hvilke tekster som er 
viktigst å beherske. Er det for eksempel viktigere å forstå et dikt enn en bruks-
anvisning? Mange lesetester kan tyde på at det intellektuelle og kulturelle blir 
vektlagt mer enn det praktiske. Denne prioriteringen er imidlertid tvilsom hvis 
testene skal måle vår evne til å fungere i samfunnet. Men hvis en lesetest legger 
størst vekt på evnen til å fylle ut skjemaer og til å følge bruksanvisninger, er det 
ikke usannsynlig at en professor i filosofi eller litteratur vil skåre lavere på den 
enn personer med kortere og mer praktisk utdanning.  

Norsk skole har lagt vekt på evnen til selvstendig tenking og problemløsing. 
Hvis vi skal holde oss innenfor intelligenstestenes språkbruk, kan vi si at 
divergent (kreativ og kritisk) tenking må verdsettes minst like høyt som kon-
vergent (regel-og tradisjonsbundet) tenking. Problemet er at det ikke er lett å 
vite hvilke resonnementer som ligger bak elevenes svar. Det er vanlig å hevde 
at flervalgsoppgaver, hvor elevene skal besvare et spørsmål ved å krysse av for 
ett av flere alternative svar, ikke vil være særlig godt egnet til å gi innsikt i 
elevenes tankeprosesser. På den annen side har disse oppgavene andre fordeler: 
De tar kort tid å besvare, svaralternativene hjelper elevene til å forstå hva 
spørsmålet egentlig går ut på, elevenes skriveferdighet blandes ikke inn, og det 
er ikke individuelt skjønn knyttet til retting og poengsetting (se Olsen, Turmo 
& Lie 2001). I PISA-prosjektet er over halvparten av leseoppgavene åpne 
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spørsmål hvor elevene selv formulerer sine svar. Dermed blir skriveferdighet 
og formuleringsevne også en medvirkende faktor.  

Vi kan også spørre i hvilken grad testene også måler evnen til å beherske en 
testsituasjon og være motivert i slik sammenheng. Noen elever er mer vant med 
prøver og tester enn andre, og noen er mer innstilt på utfordringer enn andre. 
Sammenliknet med andre land legger norsk skole relativt liten vekt på konkur-
ranse. Hvilken betydning får dette for resultatene i internasjonale under-
søkelser? 

Nå når resultatene fra den første PISA-undersøkelsen publiseres, er det 
meningen at de blant annet skal bidra til å rette søkelyset mot vårt utdannings-
systems sterke og svake sider og at lærerne skal få tilbakemelding om hvilke 
læringsstrategier elever som lykkes ser ut til å bruke. Kunnskap om hvordan 
15-åringer oppfatter ulike tekster og hvordan de tenker og reflekterer rundt det 
de leser, kan være et viktig korrektiv for både elever, foreldre, lærere og 
skolemyndigheter.  

2.3 Internasjonale studier av leseferdighet  

2.3.1 IEAs internasjonale studier 
PISA-undersøkelsen er den andre store internasjonale leseundersøkelsen som 
norske elever deltar i. Den første fant sted i 1991, i regi av IEA, The Interna-
tional Association for the Evaluation of Educational Achievement (Elley 1992). 
IEA er for øvrig den organisasjonen som har stått bak flest internasjonale 
undersøkelser av skole- og utdanningsrelaterte områder. Siden 1960-tallet har 
IEA stått bak en rekke studier av blant annet matematikk, naturvitenskap og 
skriving. I begynnelsen av 1970-tallet ble det også gjennomført en studie av 
leseforståelse blant 10-åringer i 15 land (Høien m. fl. 1994). Norge var 
imidlertid ikke med i denne undersøkelsen.  

De siste årene er det særlig TIMSS-prosjektet i matematikk og naturfag som 
har fått oppmerksomhet (Lie, Kjærnsli & Brekke 1997). Den siste IEA-under-
søkelsen som til nå er offentliggjort, er Civic Education Study, hvis hovedmål 
er ”å gi et bilde av unge menneskers demokratiske beredskap og vilje til 
engasjement” (Mikkelsen m. fl. 2001). Her er det 14-åringene som er mål-
gruppen.  

2.3.2 IEA Reading Literacy Study 
Mot slutten av 1980-tallet forslo IEA en ny leseundersøkelse, blant annet etter 
påtrykk fra medlemslandene. Denne gangen var langt flere land interessert, 
deriblant Norge, dessuten ønsket man nå å kartlegge to aldersgrupper, 9-
åringene og 14-åringene. Målet for undersøkelsen var å lage leseprøver som 
skulle gjøre det mulig å sammenlikne leseprestasjonene i mange forskjellige 
land med ulike språk og kulturer. I Norge var Senter for leseforskning ansvarlig 
for prosjektet. I alt deltok 32 land fra alle verdenshjørner og med ulike økono-
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miske utviklingsvilkår i studien. Landene representerte til sammen 20 ulike 
språk. Undersøkelsen omfattet 200 000 elever og 10 500 lærere, og var til da 
den største pedagogiske undersøkelsen som noen gang var gjennomført. Under-
søkelsen representerte også en stor bredde, siden deltakerlendene var så ulike 
når det gjaldt økonomi, skolesystem, alder for skolestart og lærernes utdanning.  

Før selve testmaterialet ble utformet, ble det utarbeidet en definisjonen av 
hva lesekyndighet eller ”reading literacy” skulle innebære:  

Reading literacy is the ability to understand and use those written language forms 
required by society and/or valued by the individual. (Elley 1992.) 

Innholdet i lesetesten 
Det ble bestemt at lesekyndighet skulle deles inn i tre hovedområder med ut-
gangspunkt i den typen tekster som skulle leses:  
! Fortellende tekster der hensikten er å fortelle en historie. Tekstene er 

sammenhengene og har en typisk fortellingsstruktur. 
! Forklarende tekster er skrevet for å greie ut om ulike saksforhold eller 

synspunkter. Tekstene er oftest sammenhengende og finnes gjerne i 
lærebøker, aviser, tidsskrift eller oppslagsverk. 

! Dokument er strukturert informasjon som gjerne er utformet som dia-
grammer, kart eller tabeller. Som regel behøver en ikke lese alt som står 
for å finne en bestemt opplysning. 

I IEA Reading Literacy Study ble det lagt vekt på å kartlegge elevenes 
generelle leseevne. Derfor ble testmaterialet utformet med så stor variasjons-
bredde som mulig. Det ble også lagt vekt på å unngå kultur- eller kjønns-
relaterte skjevheter. Niåringene fikk i tillegg en avkodningstest, hovedsakelig 
for å finne ut i hvilken grad svak leseforståelse kunne forklares med dårlig 
avkodingsevne. 

Det ble diskutert hvorvidt testen for 14-åringer bare skulle bestå av fler-
valgsspørsmål, eller om man også skulle legge inn spørsmål der elevene skulle 
svare skriftlig med egne ord. Ut fra en validitetsbetraktning er det åpenbart at 
slike åpne oppgaver er viktige innslag i en test av leseforståelse. Men åpne 
spørsmål krever store ressurser når det gjelder retting og utvikling av reliable 
rettemaler. Diskusjonen endte med at testen hovedsakelig inneholdt 
flervalgsoppgaver (Elley 1994). 

Tabell 2.1  Oversikt over fordeling av tekster og oppgaver i IEA Reading 
Literacy Study i 1991 

Teksttyper Antall  
tekster 

Antall opp-
gaver 

Fortellende tekster 5 29 
Forklarende tekster 5 26 
Dokument 9 34 
Til sammen 19 89 
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I den endelige undersøkelsen var fire åpne oppgaver med, men resultatene fra 
disse oppgavene ble aldri analysert i internasjonal sammenheng. Fordelingen 
av tekster og oppgaver i testen for 14-åringer er vist i tabell 2.1  

Resultater fra undersøkelsen 
De norske niåringene presterte godt over det internasjonale gjennomsnittet, 
både når det gjaldt fortellende tekster, forklarende tekster og dokument. De 
finske og svenske elevene kom henoldsvis som nummer en og tre på resultat-
lista. I en av de norske rapportene etter denne undersøkelsen blir det stilt 
spørsmål om hvorvidt leseundervisningen i Sverige og Finland er mer effektiv 
enn i Norge. Som en annen mulig forklaring på de finske elevenes gode presta-
sjoner nevnes det finske skriftspråkets lydrette form. Det nevnes også at lese-
undervisningen har vært lovfestet helt fra 1686 i Sverige og Finland (Finland 
var under Sverige på den tiden) og at leseferdighetene etter hvert ble gjenstand 
for kontroll - som igjen kunne føre til at man i verste fall kunne miste sine 
borgerlige rettigheter dersom man ikke besto leseprøven. Leseferdigheten har 
altså lenge vært svært høyt verdsatt i begge disse landene. Rapporten nevner 
også det høye prestasjonsnivået i finsk skole som en mulig årsak til de finske 
barnas gode prestasjoner, men understreker at samtlige forklaringer er noe 
spekulative (Høien m. fl. 1994, s. 26). 

Når det gjaldt 14-åringene, lå de norske resultatene også her over det inter-
nasjonale gjennomsnittet, men med tanke på at undersøkelsen omfattet flere 
land med langt dårligere økonomiske ressurser enn Norge, var en 17. plass 
svakere enn forventet. Finland og Sverige lå igjen helt i toppen her. De danske 
og islandske elevene lå også bedre an enn de norske. Spredningen av resultater 
var imidlertid langt mindre blant 14-åringene enn blant 9-åringene, faktisk var 
den relativt lav, sammenliknet med mange andre land. Som forklaring på dette 
antydes det at norsk skole i løpet av årene i grunnskolen er i stand til å ta hånd 
om risikoelever og hjelpe dem opp på et tilfredsstillende nivå (Høien m. fl. 
1994). 

I de fleste lesetester går kjønnsforskjellene i jentenes favør, noe som blant 
annet kan forklares med at jenter generelt skårer bedre enn gutter på alle 
verbale tester (se Kimura 1999). IEA-undersøkelsen viste en større kjønnsfor-
skjell i jentenes favør blant niåringer enn blant 14-åringer, noe som kan komme 
av at forskjellen i det generelle modenhetsnivået minsker med alderen. 

2.3.3 IALS – en undersøkelse av voksnes lesekompetanse  
Høsten 1999 ble resultatene fra den omfattende OECD-undersøkelsen IALS 
(International Adult Literacy Study) offentliggjort. Denne undersøkelsen om-
fattet 20 land, og deltakerne var fra 16 til 65 år. Undersøkelsen startet med ni 
land i 1994, men Norge var ikke med den gangen. I 1996 ble runde nummer to 
gjennomført. Tredje runde ble gjennomført i 1998, og denne gangen var Norge 
med. 
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I IALS brukes kun begrepet ”literacy” – ikke ”reading literacy” slik det 
gjøres i undersøkelsene blant skoleelever. ”Literacy” er definert som mye mer 
enn evne til å avkode skrevet tekst. Man regner faktisk med at nesten ingen av 
dem som vokser opp i OECD-land lenger er analfabeter i ordets opprinnelige 
forstand. Literacy dreier seg her om å kunne bruke sin lesekompetanse til å 
fungere i et moderne samfunn. Definisjonen av begrepet ”literacy” er følgende: 

The ability to understand and employ printed information in daily activities, at 
home, at work and in the community – to achieve one’s goals, and to develop one’s 
knowledge and potential. (OECD & Statistics Canada 2000, s.X.) 

Denne definisjonen innebærer altså mer enn bare å passivt motta informasjon, 
her er det like viktig å kunne utnytte lesekompetansen til å utvikle sine kunn-
skaper og muligheter og til å utnytte dem i arbeidslivet. Dette synet på lesing er 
også svært sentralt i PISA. 
Innholdet i lesetesten 
Selve lesematerialet besto av ulike tekster i en rekke sjangrer. I tillegg til lese-
kompetanse innebærer literacy her også evne til å foreta enkle matematiske be-
regninger, som for eksempel å føre regnskap over sin egen private økonomi 
eller å beregne månedlige utgifter på bakgrunn av gitte opplysninger. Tre 
former for literacy, i form av type kompetanse, ble definert (OECD & Statistics 
Canada 2000): 

Prosakompetanse – innebærer å forstå og bruke informasjon fra tekster som avis-
artikler, nyhetsreportasjer, brosjyrer og bruksanvisninger. 
Dokumentkompetanse – innebærer å kunne bruke og finne fram til informasjon i 
forskjellige typer dokumenter som søknadsskjemaer, innbetalingsblanketter, rute-
tabeller, kart, tabeller og diagrammer. 
Kvantitativ kompetanse – innebærer å kunne foreta regneoperasjoner, for eksempel 
å føre personlig regnskap, beregne hvor mye man skal gi i driks, fylle ut en bestil-
lingskupong eller beregne hvor mye renter man må betale på et lån. 

Fem nivåer  
På samme måte som i PISA ble det i IALS utabeidet fem nivåer for å beskrive 
hva personer som oppnår en viss poengsum faktisk er i stand til å utføre i 
forhold til skrevne tekster.  
! Nivå 1 representerer svært svake lesere. Personer som ikke oppnår 

høyere poengsum enn nivå 1, vil for eksempel ikke være i stand til å gi 
et barn riktig mengde medisin ved å lese pakningsvedlegget. 

! Nivå 2 representerer personer som kan tilegne seg informasjon fra enkle 
tekster. Disse menneskene klarer seg bra i sine daglige gjøremål, men 
”de vil ha problemer med å møte nye krav i arbeidslivet”.  

! Nivå 3 regnes som et minimum ”for å kunne fungere godt i et moderne 
samfunn”. Grovt sett tilsvarer dette at man har fullført ni-årig grunnskole 
med tilfredsstillende resultat og gjerne kommet inn på videregående 
skole. Personer på dette nivået kan for eksempel kombinere informasjon 
fra flere kilder og løse relativt kompliserte problemer.  
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! Nivåene 4 og 5 representerer personer som kan forholde seg til skriftlige 
framstillinger av avanserte problemstillinger. 

Noen resultater fra undersøkelsen 
Resultatene fra IALS-undersøkelsen er presentert (OECD & Statistics Canada 
2000) som skåreverdier innen tre rapporteringsskalaer som svarer til de tre 
kompetansene prosakompetanse, dokumentkompetanse og kvantitativ kompe-
tanse, som er beskrevet ovenfor. Svenskene skårer høyest av alle land på alle 
de tre skalene. I prosakompetanse ligger Finland som nummer to og Norge som 
nummer tre. I dokumentkompetanse er Norge nest best. I kvantitativ kompe-
tanse ligger Norge som nummer fire.  

Norge er blant de seks landene der mindre enn 15% av befolkningen 
befinner seg på det laveste nivået, men til tross for at norske voksne skårer høyt 
i et internasjonalt perspektiv, befinner omtrent 30% seg under nivå 3. Ifølge 
OECD er dette det nivået man mener er nødvendig for ”å kunne møte de 
kravene som stilles i et moderne samfunn”. Spredningen i leseferdighet (målt 
som differanse mellom den 5. og den 95. prosentilen, se kap. 5.2.2) viser seg å 
være relativt lav i internasjonal sammenheng (OECD & Statistics Canada 2000, 
s. 13 og 14). 
Viktige bakgrunnsfaktorer 
Den viktigste prediktoren for lesekompetanse viste seg ikke uventet å være ut-
danning. I Norge oppnår over 40% av dem med lav utdannelse nivå 3 eller 
bedre. I Sverige gjelder dette nesten 60%. I den andre enden av skalaen finner 
vi Chile, der bare 4% av dem med lav utdannelse oppnår nivå 3 eller bedre. 
Alder er en annen viktig bakgrunnsfaktor. Jo eldre folk er, jo dårligere leser de 
som gruppe. Dette forklares delvis ved at den eldre delen av befolkningen har 
lavere utdannelse enn de yngre. Selv om utdanning er viktig, er det også viktig 
hva folk fortsetter å gjøre etter endt skolegang. Lesekompetansen kan både 
styrkes og svekkes, alt etter hva slags arbeid man har og hvilke interesser man 
pleier. Personer som oppgir at de leser i fritiden, tar etterutdanning, følger kurs 
eller deltar i frivillig arbeid i lokalmiljøet, skårer gjennomgående høyere enn 
personer som ikke deltar i slike aktiviteter.  

I rapporten legges det stor vekt på at i land som skårer høyt, har en stor del 
av befolkningen teoribaserte yrker. Teoretisk utdannelse blir uten tvil vurdert 
langt høyere enn praktisk fagutdannelse: 

Literacy skills influence positively the probability of being in a white-collar high-
skilled position and negatively the probability of being unemployed or in a blue-
collar position. (…) Literacy not only enhances career prospects, but also reduces 
the chance of being unemployed. (OECD & Statistics Canada 2000, s. XIV) 

I de nordiske landene er det ikke så stor forskjell i lønnsnivå mellom personer 
med praktisk og teoretisk utdannelse. Her er heller ikke lesekompetanse så høyt 
korrelert med inntekt som i flere andre land. Resultatene viser også at forskjell i 
lesekompetanse mellom personer med praktisk og teoretisk utdannelse generelt 
er liten i Norden. To faktorer som spesielt kjennetegner land som skårer høyt, 
er gode helsevilkår og høy kvinneandel i politisk virksomhet.  
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I PISA legges det stor vekt på elevenes hjemmebakgrunn, og i kapittel 10 
vil det bli gjort rede for sammenhengen mellom prestasjoner og en rekke sosio-
økonomiske og kulturelle bakgrunnsvariabler. 

2.3.4 PIRLS-undersøkelsen for niåringer 
Våren 2001 fant en ny internasjonal leseundersøkelse sted, denne gangen også i 
regi av IEA. Undersøkelsen retter seg nå bare mot niåringene, og har fått 
navnet IEA PIRLS (Progress In Reading Literacy Study). Sverige og Norge er 
de eneste nordiske landene som er med i denne undersøkelsen, som for øvrig 
omfatter over 30 land fra Europa, Afrika, Asia og Nord- og Sør-Amerika. 
Prinsipper og rammeverk for testen (IEA PIRLS 2000) viser at den på mange 
måter er en videreføring av IEA Reading Literacy i 1991. Det er riktig nok ut-
viklet en helt ny test denne gangen, men de landene som var med i 1991, kunne 
la et utvalg elever gjennomføre den gamle testen, dersom de ønsket det. På den 
måten kan man studere utvikling over tid.  
Innholdet i lesetesten  
På mange måter kan man si at PIRLS-undersøkelsen har flere likhetstrekk med 
PISA enn den har med den forrige IEA-undersøkelsen. Åpne oppgaver og fler-
valgsoppgaver er omtrent jevnt fordelt. Oppgavene i lesetesten er plassert langs 
to dimensjoner. Den ene knytter seg til selve teksten og kalles lesingens hensikt 
(Purposes for reading). Den andre knytter seg direkte til oppgaven og kalles 
forståelsesprosesser (Processes of comprehension). Lesingens hensikt er delt 
inn i to kategorier:  

Å lese for opplevelsens skyld  
Å lese for å tilegne seg og bruke informasjon  

Forståelsesprosessene er delt inn i fire kategorier: 
Hente ut informasjon 
Trekke enkle slutninger 
Tolke og sammenholde informasjon  
Vurdere innhold, språk og tekstens virkemidler 

Denne siste inndelingen har mye til felles med PISAs aspekter (se kap. 2.6.5). 
Tekstene er imidlertid kategorisert på samme måte som i 1991: Fortellende, 
forklarende og dokumenter.  
Reading literacy i PIRLS 
Den første delen av definisjonen av Reading Literacy er identisk med defini-
sjonen i 1991, men i tillegg har man utdypet hva lesekompetanse innebærer:  

Reading literacy is the ability to understand and use those written language forms 
required by society and/or valued by the individual. Young readers can construct 
meaning from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of 
readers, and for enjoyment. (IEA PIRLS 2000, side 3) 

Det nye i denne definisjonen er at leseren blir sett på som aktivt kommuni-
serende med teksten og at lesingens hensikt ikke bare er å forstå tekster men å 
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bruke dem i sin egen utvikling og i samhandling med andre. Som vi skal se,  
likner definisjonen svært mye på definisjonen av Reading Literacy i PISA. (se 
kap. 2.6.2). Resultatene fra PIRLS-undersøkelsen vil bli publisert tidligst i 
2002, og det vil være svært interessant å se hvilke endringer om kan påvises 
angående norske niåringers leseferdighet i løpet av ti år. 

2.4 Nasjonale kartleggingsprøver 
Senter for leseforskning har utviklet en rekke kartleggingsprøver for å teste 
leseferdigheten blant barn og unge. De som er i bruk nå, er utviklet for 2., 3., 
5., 7. og 9. klassetrinn. Disse prøvene er ikke obligatoriske, men svært mange 
skoler velger å gjennomføre prøvene for ett eller flere klassetrinn. Disse har 
som hovedsiktemål å kartlegge elevenes leseferdighet og forsøke å finne ut 
hvilke problemer de svakeste leserne sliter med. Særlig gjelder dette prøvene 
for 2. og 3. klasse, der leseferdigheten fremdeles er under utvikling. I skrivende 
stund pågår det en undersøkelse av leseferdigheten på 2. og 7. klassetrinn. 
Denne er obligatorisk og skal gjentas hvert år i fire år og ble i 2001 gjennom-
ført for andre gang.  

På bakgrunn av noen nasjonale data fra kartleggingsundersøkelsen i 1997, 
som omfattet nærmere 10 000 niendeklassinger fra 269 skoler, ble det utgitt en 
rapport. I rapporten fra denne undersøkelsen konkluderes det med at den gjen-
nomsnittlige leseferdigheten i 9. klasse er ”tilfredsstillende” (Solheim & 
Tønnessen 1999). Likevel påpeker forfatterne at det er betenkelig at relativt 
mange elever befinner seg under det de kaller ”den kritiske grensen”. Blant de 
10 prosent svakeste leserne er det 1/3 jenter og 2/3 gutter. Blant de 10 prosent 
beste leserne er fordelingen omvendt. Det rapporteres også at jentene gjennom-
gående er mer aktive enn guttene i forhold til alle leserelaterte aktiviteter.  

Det rapporteres om relativt store forskjeller mellom klasser og mellom 
kommuner. På den annen side finner man ingen sammenheng mellom lese-
ferdighet og klassestørrelse, skolestørrelse eller lærerens utdanning. Trivsels-
aspektet er noe som ser ut til å henge sammen med gode leseresultater. De 
beste leserne rapporterer at de trives mye bedre på skolen enn de svakeste 
leserne gjør. Det er kanskje ikke så overraskende at elever som lykkes på 
skolen, trives bedre enn de som mislykkes. 

Etter at man hadde analysert resultatene fra kartleggingen i 1997, ble det 
bestemt at det skulle gjøres en oppfølgingsstudie i 1999. Målet med denne 
studien var å forsøke å finne ut om forskjeller i elevatferd og klassemiljø kunne 
forklare de store forskjellene som ble funnet mellom klassenes gjennom-
snittlige leseferdigheter i undersøkelsen i 1997. Det ble utarbeidet meget om-
fattende spørreskjemaer med en rekke atferdsbeskrivelser. Likevel fant man at 
bare noen få variabler viste signifikante forskjeller mellom klassene med svake 
og klassene med gode leseresultater (Solheim & Tønnessen 1999).  

Siden det er vanskelig å knytte problematferd til dårlige leseprestasjoner i 
en klasse, stiller man i rapporten spørsmålet om hva forklaringen på de for-
skjellene som man finner i klassenes gjennomsnittlige leseferdighet skyldes. 
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Det antydes at en større fokusering på lærerens rolle kanskje er nødvendig, 
fortrinnsvis gjennom kvalitative studier (Solheim & Tønnessen 1999, s. 63). 

PISA-undersøkelsen har i liten grad kartlagt lærerens rolle, men enkelte 
spørsmål i elevspørreskjemaet vil kunne si noe om hvorvidt det er sammenheng 
mellom beskrivelsene elevene gir av undervisningen og læreren på den ene 
siden, og prestasjoner i lesing på den andre (se kap. 12). 

2.5 Leseopplæring i norsk skole 

2.5.1 Leseopplæring ut over begynneropplæringen 
I hele PISA-undersøkelsen har man har valgt å rette oppmerksomheten vekk fra 
typisk pensumrelatert kunnskapsstoff, delvis fordi dette stoffet varierer mye fra 
land til land, men også fordi det i denne undersøkelsen legges mest vekt på 
generelle ferdigheter som kommunikasjon, fatteevne, fleksibilitet og problem-
løsning – ferdigheter som utvikles på tvers av pensum og faggrenser og som 
man anser som viktigere enn faktakunnskap i det virkelige livet.  

I matematikk og naturfag er det relevant å snakke om pensumrelatert fag-
stoff, i lesing eksisterer det imidlertid ikke noe ”pensum” i den forstand. Lesing 
er ikke noe eget skolefag, slik matematikk og naturfag er det. Lesing er en 
grunnleggende ferdighet for i det hele tatt å kunne tilegne seg kunnskap fra 
skriftlige kilder. Men det er ikke bare en teknisk ferdighet, lesing handler like 
mye om forståelse og tolkning. Derfor vil måten det arbeides med lesing på, 
være viktigere enn hvilke tekster som er med i ”pensum”.  

Hvordan ivaretas leseopplæringen i norsk skole? I en av de norske 
rapportene fra IEA-undersøkelsen i 1991 (Lundberg m. fl. 1993), refereres det 
til undersøkelser som antyder at lærere hovedsakelig oppfatter leseopplæring 
som teknisk ordavkoding, og at når denne er tilegnet, kommer resten av seg 
selv etter hvert som elevene leser mer og får mer trening. Det vises til klasse-
romobservasjoner i andre land, der det konstateres at leseundervisning knapt 
forekommer ut over begynneropplæringen. Rapporten reiser spørsmålet om 
hvorvidt lærerne gir direkte undervisning i hvordan et tekstavsnitt kan angripes, 
hvilke lesestrategier som egner seg for ulike typer tekster, hvordan en kan lære 
å lese mellom linjene og gå bakom den informasjonen som finnes eksplisitt, 
hvordan en samler informasjon fra en tekst osv.  

På bakgrunn av et spørreskjema gir lærerne i undersøkelsen i noen grad 
informasjon om hvordan arbeidet med leseopplæring foregår. Der går det blant 
annet fram at norske lærere er relativt flinke til å samtale med elevene om 
tekster de leser på skolen, men at de i liten grad oppfordrer elevene til å lese på 
egen hånd. Undervisning i konkrete lesestrategier rapporteres det ikke om.  

Landenes læreplaner vil i noen grad kunne si hva som vektlegges innen de 
enkelte fagene. Den nye læreplanen (L97) formulerer en rekke konkrete mål for 
hva elevene skal lære, og i denne sammenhengen vil det være interessant å se 
hva som står skrevet om leseopplæring.  
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2.5.2 Mål for leseopplæring på ungdomstrinnet 
Det som står om leseopplæring i L97, finner vi i kapitlet om norskfaget. Faget 
er delt inn tre hovedområder: lese og skrive, lytte og tale og kunnskap om språk 
og kultur. Lesing ser altså ut til å være et sentralt område, likevel står det over-
raskende lite om selve leseopplæringen under de konkrete målene for faget, og 
det aller meste er relatert til begynneropplæringen.  

Under felles mål for hele ungdomstrinnet finner vi følgende: ”Elevane skal 
lære å lese kritisk og sjølvstendig, vidareutvikle evna til å oppleve dei estetiske 
sidene ved litteratur og erfare korleis litteratur formidlar livsrøynsle og kunn-
skap, (…) ” (s. 124). I det avsnittet som gjelder 8. klasse står det: ”I opplæringa 
skal elevane fordjupe seg i lesing over tid, til dømes leseprosjekt”. Deretter 
følger en rekke konkrete eksempler på hvilke litterære tekster de kan lese. 
Planen for niende klasse gir en rekke eksempler på hvilke forfattere elevene 
skal kjenne til. Det står at de skal lære seg hvordan argumenterende tekster er 
bygd opp, men dette knyttes hovedsakelig til arbeid med skriving. Under 
målene for 10. klasse, det klassetrinnet der 15-åringene befinner seg, står det at 
elevene skal lese bøker og tekster av norske og utenlandske forfattere, aviser og 
ulike typer propagandatekster. De skal vurdere og samtale om tekster.  

Konklusjonen på gjennomgangen av målene for leseopplæringa på ung-
domstrinnet i L97 blir at det legges stor vekt på at elevene skal gjennom en om-
fattende tekstmengde. Konkrete mål for arbeid med lesestrategier og tekstfor-
ståelse glimrer imidlertid med sitt fravær. Enkelte av målene er riktig nok 
knyttet til kunnskap om sjangertrekk og teksters oppbygging og virkemidler, 
men disse er nesten utelukkende knyttet til arbeid med skriveopplæring. 
Dersom L97 gjenspeiler hva slags leseopplæring som foregår i norske klasse-
rom på ungdomstrinnet, er det grunn til å spørre om dette er bra nok. 
Leseopplæring i det svenske läroplanverket 
Selv om læreplaner i ulik grad gjenspeiler den undervisningen som foregår i 
klasserommene, gir de tross alt et bilde av hva som vektlegges i ulike fag. 
Derfor kan det være fristende kaste et blikk på hva læreplanen i vårt naboland 
Sverige sier om leseopplæring i ”svenskemnet” for årskurs 9 (som aldersmessig 
tilsvarer 10. klasse i Norge). Her finnes det flere konkrete formuleringer om 
hva leseopplæring skal innebære. Blant annet stilles det krav om at elevene skal 
kunne ” hantera, tilgodogöra sig ock värdera texter”. Videre står det at skolen 
skal streve etter at eleven ”utvecklar sin förmoga att läsa, förstå tolka och 
uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten 
till dess syfte och karaktär, utvecklar förmoga att utnytja olika möjligheter för 
att hämta information, tilägnar sig kunskap om mediers språk och funktion 
samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritisk granska och värdera olika källor 
och budskap.” (Utbildningsdepartementet 1994.) 

I IEA-undersøkelsen fra 1991 gjorde de svenske 14-åringene det faktisk på-
fallende mye bedre enn de norske til tross for at både Norge og Sverige lå helt i 
verdenstoppen når det gjaldt nasjonal velferd og utviking (Elley & Schleicher 
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1994, s. 38). Det var altså i utgangspunktet ingen gode grunner til å forvente at 
svenske elever skulle prestere så mye bedre enn norske.  
Hva skjer i klasserommene? 
En ting er hva som står i læreplaner, en annen sak er hva lærere faktisk gjør i 
klasserommet, og mye tyder altså på at det generelt arbeides lite med leseopp-
læring etter at den første begynnerundervisningen er over (Lundberg m. fl. 
1993, s. 8-9).  

Den amerikanske psykologen og leseforskeren Michael Pressley (1998) 
retter søkelyset mot leseopplæring i sin bok Reading Instruction That Works. 
Sammen med fire andre forskere gjennomførte han en spørreundersøkelse blant 
5.klasselærere i hele USA. I tillegg gjennomførte Pressley også ti klasseroms-
studier. Han fant at den leseundervisningen som foregikk var av svært ulik 
kvalitet og at det de fleste steder ble det lagt liten vekt på lesekompetanse og 
leseforståelse.  

(…) the lack of comprehension process instruction was especially striking, given the 
widespread assumption that development of comprehension skills is a key activity in 
the upper elementary grades (s. 199).  

Pressley beskriver amerikanske forhold, og elevgruppa er 5. klassinger. Det er 
imidlertid liten grunn til å tro at leseundervisningen er særlig mer omfattende i 
vårt land. I 10. klasse foregår det etter all sannsynlighet mindre leseopplæring 
enn i 5. klasse.  

2.6 Lesing i PISA 
I PISA har man som mål å finne ut hvordan 15-åringer behersker de skrevne 
tekstene de møter i samfunnet. I denne sammenhengen er det ikke den tekniske 
leseferdigheten man er opptatt av å undersøke. I de landene undersøkelsen om-
fatter, regnes leseferdigheten som tilegnet på dette alderstrinnet. I stedet er det 
lesekompetanse, eller ”reading literacy” som står sentralt.  

2.6.1 Begrepene ”literacy” og ”critical literacy” 
Ordet literacy blir ofte oversatt med skriftspråklig kompetanse. Dette innebærer 
både lese- og skriveferdighet. Lese- og skriveferdighet kan igjen defineres på 
ulike måter:  
! i betydningen grunnleggende tekniske ferdigheter, dvs. avkoding og 

elementær forståelse, evne til å forme bokstaver og skrive ord og 
setninger. 

! i betydningen funksjonelle ferdigheter, å beherske det å ta seg fram i 
samfunnet, f. eks. å lese kart, bruksanvisninger og aviser  

! i betydningen skriftspråklig dannelse eller det som på engelsk har fått 
betegnelsen ”critical literacy ”  

”Critical literacy” innebærer å ha kunnskap om sjangrer og virkemidler samt en 
bevisst og kritisk holdning til tekstens budskap. Unge mennesker får en stadig 
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større tilgang til tekster, ikke minst fra Internett, hvor likt og ulikt blir lagt ut og  
kvalitetssikringen ikke alltid er like god. Da blir det desto viktigere å kunne 
foreta en kritisk vurdering av de tekstene man møter. I den australske artikkel-
samlingen Critical Literacy (Fehring & Green 2001) finner vi følgende reflek-
sjon omkring hvordan ”critical literacy” kan fremmes i en klasseromskontekst: 

Within the context of the classroom, critical literacy offers a critical approach to 
text, a language of critique or a critical discourse, and examination of literacy 
across content areas. However, before critical literacy can occur within the 
classroom, students need the opportunity to engage in meaningful use of literacy, or 
in other words, to use literacy in ways that relate to their interests and needs. 
Without the opportunity to write and read for a range of purposes, with access to a 
variety of texts, there is no basis upon which critical discussion of and reflection on 
literacy can occur. Such opportunities are essential if students are to begin to 
examine the ways in which texts are constructed and for what purposes. (s. 12) 

Et slikt syn på lesekompetanse er klart i tråd med PISAs definisjon av ”reading 
literacy”, noe vi skal diskutere i det følgende underkapitlet. Ved å inkludere en 
”critical literacy”-dimensjon, har man i PISA utvidet begrepet ”literacy” i for-
hold til tidligere undersøkelser. 

2.6.2 PISAs definisjon av ’reading literacy’ 
PISAs ekspertgruppe i lesing har utviklet et rammeverk for ”reading literacy”, 
forankret i teorier om lesingens interaktive natur (OECD 1999). Dette inne-
bærer blant annet at det under lesingen foregår et samspill mellom teksten og 
leseren, og i denne prosessen konstruerer leseren mening. I møtet med teksten 
har leseren med seg sine tidligere erfaringer og kunnskaper, samt kunnskaper 
om tekstkonvensjoner og sjangrer. Disse erfaringene vil være sosialt og 
kulturelt knyttet til det miljøet leseren tilhører. De strategiene leseren til enhver 
tid bruker, vil variere fra situasjon til situasjon og fra sjanger til sjanger. På 
bakgrunn av disse teoriene og med et kunnskaps- og læringssyn som setter 
livslang læring og den nytten elevene skal ha av det de lærer resten av livet i 
sentrum, er følgende definisjon av ”Reading Literacy” formulert:  

“The capacity to understand, use, and reflect on written texts, in order to achieve 
one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and to participate in 
society.” (OECD 2000, s.10) 

Denne definisjonen forutsetter tekniske ferdigheter og innebærer i stor utstrek-
ning både en funksjonell og en kritisk tilnærming til tekster. Den forutsetter at 
leseren ikke bare avkoder og forstår innholdet, men også er i stand til å bruke 
skrevne tekster som redskap for egen læring og i sin utvikling som samfunns-
borger. Dette krever en tekstkompetanse som går lang ut over den tekniske 
leseferdigheten.  

Den siste delen av definisjonen uttrykker selve hensikten med det å lese: Å 
kunne nå mål, utvikle kunnskaper og potensiale og delta i samfunnet. Her er 
det meningen å fange opp hele spekteret av situasjoner der lesing spiller en 
rolle: på jobb og skole, i private og offentlige sammenhenger. Et overordnet 
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mål vil være livslang læring og en aktiv deltakelse i samfunnet, både politisk, 
sosialt og kulturelt. Dette skal også innebære evne til kritisk tenkning, sam-
handling med andre og utvikling av egne evner og anlegg.  

I den forrige store internasjonale leseundersøkelsen som Norge var med på, 
IEA-undersøkelsen i 1991 (se kap. 2.3.2), ble det i definisjonen av ”reading 
literacy” lagt vekt på at leseren skulle forstå og bruke tekster. Dette gjelder 
også nå, men PISAs definisjon inneholder i tillegg at leseren skal reflektere 
over skrevne tekster. Dette viser at man i større grad har vektlagt det interaktive 
perspektivet som innebærer at leseren trekker med seg egne tanker og 
erfaringer i møtet med teksten. 

Definisjonen av ”reading literacy”, eller lesekompetanse som vi har valgt å 
kalle det på norsk, har dannet utgangspunktet for hva slags utforming selve 
testen har fått. Man har i dette arbeidet også vurdert nøye hvordan hver opp-
gave skal klassifiseres og poengsettes, og hvilke skalaer resultatene skal rap-
porteres etter. Dette vil det bli gjort nøye rede for i de neste kapitlene. 

2.6.3 Innholdet i lesetesten – fra generalprøve til 
hovedundersøkelse 

Lesetesten består av en rekke oppgaveenheter, som hver inneholder en tekst og 
et sett av oppgaver knyttet til teksten. For at testmaterialet skal være så virke-
lighetsnært som mulig, har alle tekstene et såkalt autentisk utgangspunkt, dvs. 
de ble ikke konstruert spesielt for denne testen, men har forekommet i for 
eksempel aviser, tidsskrifter, brosjyrer og bøker i ulike land. Samtlige del-
takerland ble i startfasen invitert til å bidra med forslag til tekster og spørsmål. 
Innkomne forslag fra landene ble så bearbeidet, og det ble utformet oppgaver 
med problemstillinger man tenkte seg som relevante i forhold til de ulike 
tekstene. Deretter ble store mengder tekster og oppgaver sendt tilbake til alle 
landenes faggrupper for evaluering og kommentarer. I denne runden fikk hvert 
land anledning til å komme med innspill om hvorvidt man mente materialet 
passet eller ikke passet for 15-åringer i det enkelte land, dvs. om en tekst eller 
et spørsmål for eksempel hadde kulturell eller kjønnsmessig slagside (”bias”), 
eller om elevene var svært uvant med slike tekster og oppgaver.  

Etter flere runder med vurderinger og kommentarer fra samtlige deltaker-
land, satt den faglige prosjektledelsen igjen med nesten 70 oppgaveenheter i 
lesing. Til sammen omfattet disse enhetene 376 oppgaver. Oppgavene ble blant 
annet kategorisert etter format, dvs om de var åpne eller flervalg, og etter hva 
slags leseoperasjoner de krevde (oppgavenes aspekter, se kap. 2.6.5). Ut fra 
resultatene i generalprøven ble de endelige oppgaveenhetene og oppgavene 
valgt ut. Dette utvalget ble gjort slik at testen til slutt framstår som en balansert 
fordeling av typer av tekster og oppgaver, vurdert etter kategoriene som er 
beskrevet i rammeverket for testen (OECD 2000).  
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2.6.4 Klassifisering etter tekstformat og sjanger (hensikt) 
Det ble til sammen valgt ut 37 enheter med i alt 141 oppgaver til hovedunder-
søkelsen. (Et utvalg av disse er vist i vedlegg 2A, og resultatene for disse blir 
diskutert i kapittel 6.10) De 37 tekstene har stor variasjonsbredde og kan kate-
goriseres på flere måter, for eksempel etter sjanger, innhold, tekstformat eller 
lengde. 5 av dem er skjønnlitterære – de resterende 32 kan dermed grovt sett 
kategoriseres som sakprosatekster. 12 av disse består igjen helt eller delvis av 
kart, grafer, tabeller, skjema eller diagrammer. Slike tekster kalles i PISA 
”ikke-kontinerlige”, i motsetning til de resterende 20, som er rene sakprosa-
tekster med løpende tekst (”kontinuerlige”). Innholdet spenner vidt. Her finnes 
fagartikler, forbrukerundersøkelser, informasjonsbrosjyrer, annonser, film-
anmeldelser, bruksanvisninger osv. Tekstene varierer også i lengde. Den 
korteste inneholder 77 ord, den lengste har hele 1671 ord.  

Klare sjangertrekk i teksten gir leseren signaler som i sin tur vil påvirke 
lesingen. Erfarne lesere gjenkjenner raskt ulike sjangrer og innstiller mottaker-
apparatet deretter. Selv små barn vil forvente hekser og troll og overnaturlige 
hendelser når fortellingen begynner med ”det var en gang” (jf. kap. 2.1.3). 
Siden tekstene representerer ulike tekstformat og sjangrer, vil de kreve ulike 
lesestrategier. En novelle vil for eksempel måtte leses på en helt annen måte 
enn en bussrutetabell. En fagtekst med mye faktastoff krever en annen tilnær-
ming enn et kart eller en grafisk framstilling.  

Selv om PISA-tekstene er autentiske, er selve testsituasjonen langt fra 
autentisk. Motivasjon og innsats vil være større når elevene er i en reell situa-
sjon der det er viktig å finne fram til en gitt informasjon i en tekst enn når de 
sitter på skolebenken og skal gjennomføre en test som ikke får noen følger for 
dem. For å forsøke å belyse hvilken rolle motivasjonen i en testsituasjon spiller 
ble elevene til slutt bedt om å angi sin innsats på testen sammenliknet med den 
innsatsen de vanligvis la i arbeid som betyr svært mye for dem. 

Tabell 2.2  Klassifisering av oppgavene etter tekstformat, sjanger (hensikt) 
og oppgaveformat  

Tekstformat Sjanger Totalt antall 
oppgaver 

Antall 
flervalgs-
oppgaver 

Antall åpne 
kortsvars-
oppgaver 

Antall åpne 
langsvars-
oppgaver 

Argumenterende 18 8 2 8 
Fortellende 18 8 2 8 
Veiledende 9 3 1 5 
Forklarende 31 18 4 9 
Beskrivende 12 8 1 3 

Kontinuerlig 

Til sammen 88 45 10 33 
Grafer  15 7  5 3 
Diagram 5 4 1 - 
Kart 4 1 2 1 
Tabell 12 1 9 2 
Skjema 8 2 5 1 

Ikke-
kontinuerlig 

Til sammen 44 15 22 7 
Antall oppgaver i alt 132 60 32 40 
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Tabell 2.2 viser hvordan oppgavene i PISA er klassifisert etter tekstformat og 
sjanger. For hver type har vi også vist fordelingen etter oppgaveformatet, der vi 
har delt de åpne oppgavene i to: kortsvar- og langsvaroppgaver. Noen få 
oppgaver ble fjernet etter at dataene var analysert. Årsaken kunne for eksempel 
være at mange av de flinkeste elevene ikke greide dem eller at de falt 
overraskende ulikt ut i mange land. Disse er ikke tatt med i tabell 2.2. 

2.6.5 Fem aspekter (måter å lese på) 
Aspekter eller krav til lesemåte 
Noen oppgaver er formulert slik at elevene skal hente opplysninger til svaret 
direkte fra teksten, mens andre krever at de reflekterer på bakgrunn av kunn-
skap eller erfaringer de har fra før. Et sentralt spørsmål som stilles i PISA, er 
hvordan 15-åringer er i stand til å mestre det mangfold av tekster som de etter 
hvert vil møte i et moderne samfunn. Å mestre en tekst innebærer ikke bare å 
avkode og forstå ordene og innholdet i teksten. Det handler like mye om å 
kunne bruke de opplysningene og det budskapet som ligger i teksten på en hen-
siktsmessig måte. Det handler om å tolke teksten, lese mellom linjene, gjen-
kjenne sjangertrekk og virkemidler og hente ut relevante opplysninger. Hva alt 
dette konkret innebærer, blir i PISA utdypet og definert i form av følgende fem 
aspekter:  

Vise forståelse for hva teksten handler om (”form a broad understanding”) 
Hente ut informasjon fra teksten (”retrieve information”) 
Tolke teksten (”develop an interpretation”) 
Reflektere over tekstens innhold (”reflect on the content”) 
Reflektere over tekstens formelle trekk (”reflect on the form”) 

Disse fem kategoriene representerer ifølge PISA de fem mest sentrale aspek-
tene ved lesing. Hver oppgave er knyttet til ett av disse fem aspektene. Etter 
generalprøven ble det bestemt at de fem aspektene skulle slås sammen til tre 
rapporteringsskalaer. Disse vil det bli gjort nærmere rede for senere, men siden 
hver oppgave fremdeles er definert som ett av de fem aspektene, vil vi gi en 
presentasjon av de fem aspektene.  
Vise forståelse for hva teksten handler om (”form a broad under-
standing”) 
Spørsmål og oppgaver i denne kategorien vil stille krav til at leseren skal kunne 
si noe om hva en gitt tekst dreier seg om generelt. Her er man ikke ute etter 
detaljer eller analyser. Dette er en ferdighet som erfarne lesere kan ta i bruk når 
de har behov for raskt å avgjøre hva slags tekst de har foran seg. Skumlesing 
kan ofte være nok til å få et generelt inntrykk av en tekst. For å gi en generell 
vurdering av en tekst, må leseren kunne se den i et makroperspektiv og si noe 
generelt om hva den dreier seg om. Det er viktig å kunne fange inn hva som er 
hovedpoenget med teksten.  

Dersom det er en sammenhengende tekst, vil hovedpoenget være å finne i 
tekstens innhold, men dersom det er en tabell, et skjema eller en grafisk fram-
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stilling, vil det være nødvendig å kunne identifisere den generelle bruken av 
eller hensikten med teksten. Det er kun selve teksten som er utgangspunktet for 
spørsmål i denne kategorien, leseren trenger ikke gå inn og drøfte eller reflek-
tere utfra egne kunnskaper eller erfaringer. Eksempler på oppgaver i denne 
kategorien er å forklare hvorfor tittelen på en avisartikkel passer til innholdet, 
selv foreslå en overskrift til en tekst eller gi en kort oppsummering av hoved-
innholdet i en tekst. 
Hente ut informasjon fra teksten (”retrieve information”) 
I noen situasjoner trenger man bare enkeltopplysninger fra en tekst. Dette 
gjelder særlig praktisk informasjon fra ulike tabeller som tog-, buss- eller fly-
ruter, tidspunkt for radio- og tv-programmer, kursen på svenske kroner, for å 
nevne noen. Men også i fortellende tekster kan vi ha bruk for å finne fram til 
enkeltopplysninger som navnet på en bestemt person, et årstall eller et steds-
navn. Det krever en spesiell lesemåte for raskt å finne fram til bestemte opplys-
ninger. Ofte vil det være nødvendig å kombinere opplysninger og holde rede på 
flere momenter samtidig.  

I en situasjon hvor man for eksempel skal rekke å se et bestemt fjernsyns-
program hos en kamerat før bussen går til treninga som begynner klokka 20.00, 
må man finne fram til flere tidspunkter og sammenholde disse. I oppgaver som 
krever at elevene henter ut informasjon fra teksten, dreier det seg som regel om 
å finne informasjon som det blir bedt om i spørsmålet. Da er det viktig å kunne 
identifisere det sentrale elementet i spørsmålet, (tid, sted, person, hendelse) og 
finne fram til det samme konkrete elementet i teksten, eller eventuelt noe som 
er synonymt med dette. Det siste vil være noe mer komplisert. Ved at man 
stadig varierer mellom enkle og mer kompliserte oppgaver innen denne kate-
gorien, vil det også være mulig å måle ulike nivåer av leseforståelse knyttet til 
det å finne fram til informasjon i en tekst.  
Tolke teksten (”develop an interpretation”) 
I denne typen oppgaver kreves det at leserne utdyper sin forståelse for å vise at 
de har tilegnet seg en mer spesifikk eller gjennomgripende forståelse av det de 
har lest. Dette innebærer å sammenholde ulike opplysninger og gjøre rede for 
sammenhengen mellom dem eller å finne fram til detaljer som symboliserer 
eller representerer større deler av teksten eller teksten som helhet. Her må 
leseren ha evne til å tolke teksten og se hvordan den logisk henger sammen og 
hvordan deler henger sammen med helheten.  
Reflektere over tekstens innhold (”reflect on the content”) 
Her skal eleven ta i bruk både tekstens innhold og sine egne tanker, kunnskaper 
eller erfaringer. Oppgaver i denne kategorien kan være av typen ”Hva synes du 
om den holdningen som forfatteren står for i denne artikkelen? Begrunn syns-
punktet ditt ved å vise til innholdet i artikkelen”. Her må eleven både ha forstått 
innholdet og budskapet i teksten og samtidig kunne relatere dette til egne hold-
ninger og synspunkter. Eleven må gå i dialog med teksten og komme med egne 
innspill.  
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Spørsmålene som er definert inn i denne kategorien, kan variere svært mye i 
vanskelighetsgrad. Noen spørsmål kan eleven svare på uten å nødvendigvis ha 
lest selve teksten så nøye, mens andre krever at svaret både viser en relativt 
avansert forståelse og samtidig uttrykker en relevant mening. Det kan være 
vanskeligere å reflektere over tekster som er lange og kompliserte enn tekster 
som er korte og enkle. Problemstillingen som blir presentert i spørsmålet, kan 
imidlertid gi leseren store utfordringer selv om teksten i seg selv er enkel. 
Reflektere over tekstens formelle trekk (”reflect on the form”) 
Spørsmål i denne kategorien fokuserer på de formelle aspektene ved teksten. 
Det kan være layout, grafiske virkemidler, sjangertrekk, struktur, stil og tone 
og hvorvidt teksten fungerer i forhold til mottakergruppe og hensikt. Oppgaven 
kan for eksempel lyde: ”Hvorfor tror du forfatteren har valgt å komme med 
denne opplysningen helt til slutt i novellen? Begrunn svaret ditt” Eller ”Synes 
du tabellen er satt opp på en oversiktlig måte? Begrunn svaret ved å vise til noe 
konkret i tabellen”.  

2.6.6 Tre rapporteringsskalaer  
Det er ikke vanskelig å tenke seg at ett og samme aspekt kan romme alt fra 
svært enkle til mer kompliserte problemstillinger. Det vil for eksempel være 
relativt enkelt å finne fram til et navn eller et årstall i en tekst, men dersom 
oppgaven krever at man kombinerer informasjon fra ulike steder i teksten eller 
det er flere typer informasjon som likner på hverandre i samme tekst, er det 
straks mer komplisert å trekke ut det som er relevant.  

De fem aspektene som er beskrevet ovenfor, representerer viktige sider ved 
lesing, ulike måter å forholde seg til teksten på. Det var et sterkt ønske om å 
lage gode rapporteringsskalaer for disse, i tillegg til skalaen for lesing generelt. 
For ikke å gjøre det for komplisert, og for å få tilstrekkelig mange oppgaver 
innen hver skala, ble antall rapporteringsskalaer redusert til tre: retrieve, inter-
pret og reflect. Disse tre skalaene har sitt utspring i de fem aspektene ovenfor. 
Den første skalaen, retrieve, er identisk med aspektet hente ut informasjon fra 
teksten (retrieve information). Den andre skalaen, interpret, er en kombinasjon 
av aspektene vise forståelse for hva teksten handler om (form a broad under-
standing) og tolke teksten (develop an interpretation). I den tredje skalaen, 
reflect, er aspektene reflektere over tekstens innhold (reflect on the content) og 
reflektere over tekstens formelle trekk (reflect on the form) slått sammen.  

De tre skalaene representerer altså det som i PISA blir regnet som de tre 
mest sentrale lesemåtene:  

Retrieve: hente ut informasjon  
Interpret: tolke og trekke slutninger  
Reflect: reflektere over det man har lest  

Rapporteringsskalaene vil gjøre det mulig å sammenlikne ulike elevgrupper i 
ulike land når det gjelder evne til å hente ut informasjon fra tekster, tolke dem 
og reflektere over dem. Slik vil resultatene kunne gi et mer nyansert bilde av 



2 PISA I ET LESEPERSPEKTIV 

 43 

hvor gode norske elever er til å foreta ulike typer leseoperasjoner sammenliknet 
med elever i andre land. Ifølge PISAs internasjonale ekspertgruppe i lesing vil 
disse tre skalaene gi et nytt perspektiv på leseforståelse. Tabell 2.3 viser forde-
lingen av oppgaver på de tre skalaene. For hver skala er det også vist fordel-
ingen etter oppgaveformat. 

Tabell 2.3  Fordeling av oppgaver etter rapporteringsskala og oppgave-
format 

Rapporterings-
skala 

Totalt antall 
oppgaver 

Antall 
flervalgs-
oppgaver 

Antall åpne 
kortsvars-
oppgaver 

Antall åpne 
langsvars-
oppgaver 

Interpret 70 (5) 46 (3) 10  14 (2) 
Reflect 29 5 1 23 
Retrieve 42 (4) 12 24 (3) 6 (1) 
Til sammen 141 (9) 63 (3) 35 (3) 43 (3) 

2.6.7 Fem ferdighetsnivåer 
Selv om man har tre ulike rapporteringsskalaer, er det likevel ikke lett å 
beskrive hvor flink en elev som har oppnådd en viss skåre på en av skalaene, er 
til å lese - eller sagt på en annen måte - hva skåreverdiene faktisk innebærer. 
For å kunne nyansere resultatene ytterligere har den internasjonale ekspert-
gruppa i lesing definert hvert av spørsmålene inn i ett av fem ferdighetsnivåer. 
Nivåene er definert etter vanskegrad, der nivå 1 regnes som det letteste og nivå 
5 som det mest kompliserte. Dette utgjør en kombinasjonen av skalaer og 
nivåer. Et spørsmål kan for eksempel beskrives som ”tolkning av tekst på nivå 
fire” eller ”refleksjon over tekst på nivå to”.  

Arbeidet med å definere hvert spørsmål inn i ett av fem ferdighetsnivåer for 
hver skala har vært svært krevende. Vi vil her redegjøre for hvilke faktorer som 
ligger til grunn for utvikingen av nivåene og gi noen konkrete eksempler på 
spørsmål innen hvert av nivåene.  
Kriterier for utviklingen av fem ferdighetsnivåer 
Flere faktorer har vært avgjørende for hvilket nivå et spørsmål blir definert 
som. Generelt kan man si at nivåene er blitt fastsatt på bakgrunn av tekstens 
lengde og vanskelighetsgrad, samt av de tankeoperasjoner en regner med at 
leseren må foreta for å svare på spørsmålet. Dersom teksten er kort og enkel, er 
det som regel grenser for hvor kompliserte spørsmål man kan konstruere. En 
lang og komplisert tekst vil uansett kreve et visst nivå når det gjelder lese-
ferdighet og tekstforståelse. Til slike tekster kan man konstruere både enkle og 
kompliserte spørsmål.  

Når oppgavens nivå skal defineres, er det av stor betydning hvilke lese- og 
tankeoperasjoner som må foretas for å svare riktig. Noen spørsmål krever kun 
at man henter ut en enkel informasjon fra teksten, mens andre spørsmål krever 
at leseren foretar kompliserte slutninger, hypoteser eller tolkninger på bakgrunn 
av informasjon som både kan være eksplisitt og implisitt formulert, gjerne flere 
steder i teksten.  
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Det er også av stor betydning hvorvidt det er konkurrerende informasjon i 
teksten eller blant distraktorene i flervalgsoppgavene. Det kan for eksempel 
være små nyanser som skiller to begreper eller faktaopplysninger i den samme 
teksten fra hverandre. Spørsmålet kan også være stilt for å teste leserens evne 
til nettopp å skille ut den riktige av flere relativt like elementer i teksten. 
Svaralternativene i flervalgsoppgavene kan representere distraktorer som likner 
litt på det riktige svaret, men som det krever nøyaktig og grundig lesning å av-
sløre.  

Dersom informasjonen som kreves finnes flere steder i teksten, vil det som 
regel ikke være nok bare å lese spørsmålet først og deretter lete seg fram til 
svaret i teksten. Slike spørsmål vil som regel kreve en grundig gjennomlesning 
for å avdekke alt som kan være relevant for den problemstillingen spørsmålet 
reiser.  

Det er også viktig for spørsmålets vanskegrad hvorvidt den informasjonen 
som kreves er eksplisitt eller implisitt uttrykt i teksten. Dersom informasjonen 
er implisitt uttrykt, krever det at leseren enten er i stand til å lese ”mellom 
linjene” eller kan trekke generelle slutninger ut fra konkrete opplysninger i 
teksten. Det vil ofte være nødvendig å sammenfatte informasjon fra flere steder 
i teksten.  

Det vil variere hvor kjent innholdet i teksten er for ulike elever, men man 
har forsøkt å vurdere tekstene med henblikk på hvor fortrolige man regner med 
at 15-åringer er med et gitt innhold. Dersom tekstens språk og innhold regnes 
som avansert for en 15-åring, vil dette også bli vektlagt når spørsmålenes 
nivåer skal defineres. Nedenfor gir vi noen beskrivelser av nivåene 1, 3 og 5, 
for å vise hva som regnes som enkle oppgaver, middels oppgaver og avanserte 
oppgaver innen hver av de tre skalaene. 
Retrieve-skalaen 
Innen skalaen retrieve (hente ut informasjon) vil et spørsmål på nivå 1 kunne 
være å lokalisere ett enkelt moment som er lett å finne i teksten. Dersom 
teksten for eksempel er et kart, kan oppgaven være å beskrive hvor på kartet 
man finner et navngitt sted. I en fortellende tekst kan oppgaven være å gjengi 
navnet på en person som blir presentert i teksten.  

Spørsmål på nivå 3 innebærer at den informasjonen leseren skal komme 
fram til, er å finne flere steder i teksten - eller at det finnes konkurrerende 
informasjon i teksten eller blant distraktorene. Dersom teksten for eksempel er 
en rutetabell for NSB, kan oppgaven være å finne ut hvilket tog man må ta fra 
Tønsberg for å rekke et tog som går videre til Bergen fra Drammen. I en for-
tellende sakprosatekst kan oppgaven være å gjengi ulike årsaker til et problem 
som er beskrevet, for eksempel forurensning. Årsakene må stå nevnt i teksten, 
men på forkjellige steder. 

På nivå 5 skal informasjon hentes fra flere steder i teksten, og det er flere 
faktorer å vurdere, hvorav noen er implisitte. I disse oppgavene er det helt nød-
vendig å trekke slutninger. Dersom det er flervalgsoppgaver, vil den konkur-
rerende informasjonen i distraktorene gjøre det svært krevende å velge rett 



2 PISA I ET LESEPERSPEKTIV 

 45 

svar. Et eksempel på en slik oppgave kan være en veiledningsbrosjyre som 
forteller hvordan man skal bruke telefonen på et hotell. Spørsmålet kan gå ut på 
å finne rett nummer til en by i et annet land. Informasjonen man trenger må 
hentes ut fra ulike tabeller og kombineres riktig. En regner også med at en slik 
telefontabell vil representere en relativt ukjent tekstsjanger for 15-åringer.  
Interpret-skalaen 
I denne skalaen kan en oppgave på nivå 1 være å gi uttrykk for hovedtemaet i 
en tekst. I et slikt tilfelle vil temaet komme klart fram flere steder i teksten. Det 
gjelder ikke å sitere fra teksten, men å generalisere fra eksplisitte eksempler til 
det som er tekstens hovedidé. Det vil ikke være konkurrerende informasjon 
verken i teksten eller i eventuelle distraktorer. For eksempel: I en forbrukertest 
av ulike skateboard, der bildebruk, ordbruk og andre virkemidler er klart ung-
dommelige, vil et spørsmål på nivå 1 kunne være å si hvilken målgruppe 
leseren mener at testen er ment for. I de åpne oppgavene vil spørsmålet som 
regel innebære at leseren skal begrunne svaret sitt med henvisning til teksten. 

Tolkning på nivå 3 kan være å trekke slutninger på bakgrunn av mer diffuse 
opplysninger eller dersom det finnes konkurrerende informasjon. Et eksempel 
kan være en novelle der en persons handlinger blir beskrevet i løpet av 
novellen. Spørsmålet kan være å gi en vurdering av personens holdninger, 
karakterstyrke, temperament eller lignende. En annen oppgave kan være å 
trekke ut holdninger som er felles for flere ulike leserinnlegg om rasisme.  

Nivå 5 vil kreve mer avansert tolkning, gjerne i form av sammenlikninger 
eller kontrasteringer, der noe av informasjonen er gitt implisitt og emnet regnes 
som relativt ukjent for 15-åringer. I en slik oppgave vil det gjerne være mange 
momenter å holde styr på samtidig, og viktig informasjon kan for eksempel stå 
i diskrete fotnoter, ”med liten skrift”. Et eksempel kan være et informasjons-
skriv fra et forsikringsselskap om hva de ulike premiene dekker og ikke dekker. 
Slike skriv kan som kjent oppleves som relativt innfløkte å tolke selv for 
voksne lesere.  
Reflect-skalaen 
Nivå 1 i reflect-skalaen vil som regel ta utgangspunkt i en tekst med et tema 
som unge mennesker er kjent med og som man regner med at de vil ha en 
mening om. Det kan for eksempel være leserinnlegg som argumenterer for å 
senke aldersgrensen for førerkort. Oppgaven kan være å uttrykke en egen 
mening om innholdet. 

Spørsmål på nivå 3 kan for eksempel være å uttrykke en mening om hvilken 
av to tekster som er best skrevet. Her må eleven sammenlikne, forklare og 
begrunne, og samtidig må han eller hun vise forståelse for forskjellen på form 
og innhold. Dersom teksten er en novelle om en person som foretar en kontro-
versiell handling, for eksempel etter å ha stått overfor et etisk dillemma, kan 
oppgaven være å gi uttrykk for egne synspunkter på disse handlingene. 

Nivå 5 krever både kritisk vurdering og en viss bakgrunnskunnskap om 
tekstens emne. Typisk for oppgaver på dette nivået er at de krever at leseren må 
ta stilling til informasjon som står i motsetning til hva man vanligvis vil for-
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vente. Elevene skal så komme med en begrunnet hypotese om hvorfor det 
likevel kan være slik. Teksten kan for eksempel være en oversikt over Oslo 
kommunes tilskudd til antirasistisk arbeid fordelt på ulike bydeler. Oversikten 
viser at enkelte bydeler har fått mye mer penger enn andre, og fordelingen 
henger ikke sammen med antall innvandrere i bydelen. Oppgaven kan så være 
å komme med forslag til forklaring på hvorfor en bydel med mange inn-
vandrere har fått mindre penger enn en bydel med færre innvandrere. Her må 
eleven forstå all informasjonen i teksten, samt komme med en begrunnet 
hypotese.  
Sammenheng mellom teori og empiri 
Ut fra en teoretisk vurdering av hva som synes å definere vanskegraden for en 
oppgave, kan man foreløpig plassere oppgaven på et bestemt ferdighetsnivå. 
Imidlertid er det elevenes vurdering av vanskegraden som er det avgjørende, 
med andre ord må nivåplasseringen for hver oppgave stemme overens med 
løsningsfrekvensene på oppgaven. Noen oppgaver viser seg i praksis vesentlig 
vanskeligere enn antatt ut fra en teoretisk analyse. En grundig gjennomgang av 
hva hver av disse oppgavene krever, vil rimeligvis innebære at definisjonene av 
nivåene må endres noe for at oppgavene skal passe inn på det nivået der de ut 
fra løsningsfrekvensene hører hjemme. 

Det er også slik at for en åpen oppgave som gir mer enn ett poeng (2 for helt 
riktig, 1 for delvis riktig), så er åpenbart det siste poenget vanskeligere å få enn 
det første. I slike tilfeller vil som regel det siste poenget klassifiseres på et 
høyere nivå enn det første. Siden det er brukt Rasch-modell for beregning av 
skåre (se kap. 5.5), får hver oppgave (og hvert poeng for oppgaver som gir mer 
enn ett) tillagt en vanskegrad samtidig med at hver elev får tillagt en skåre-
verdi. Hver oppgave (og hvert poeng) kan da plasseres inn på et bestemt punkt 
langs rapporteringsskalaen. De fem ferdighetsnivåene vil altså svare til 
bestemte intervaller langs disse skalaene. Den store utfordringen består i få be-
skrivelsen av hvert nivå til å stemme overens med de oppgavene som faktisk 
befinner seg der. Beskrivelsene av hvert nivå (for hver skala) blir derfor kom-
plisert, og verdien av slike nivåbeskrivelser står og faller med at de oppleves 
som meningsfulle. 

I denne rapporten vil vi presentere resultater for lesekompetanse for elev-
grupper både i form av gjennomsnittsverdier for skåre og i form av prosent-
andeler av elever som befinner seg innenfor de ulike nivåene. Og naturlig er det 
da slik at elevgrupper med høy gjennomsnittsskåre har en fordeling med for-
holdsvis mange elever på de høyere nivåene. 

2.6.8 Hva skiller PISA-undersøkelsen fra IEA-
undersøkelsen? 

I kapittel 6 vil vi foreta flere sammenlikninger mellom PISA-resultatene og 
resultatene for 14-åringene i IEA-undersøkelsen i 1991. Vi vil derfor til slutt 
poengtere hva som særlig skiller PISA fra IEA-undersøkelsen.  
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Alder 
Elevene i PISA-undersøkelsen er 15 år, i IEA-undersøkelsen er de 14 år.  
Oppgaveformat 
I PISA er omtrent halvparten av oppgavene åpne, dvs at elevene på en eller 
annen måte skal svare med egne ord. IEA-undersøkelsen hadde kun et lite 
antall åpne oppgaver, og disse ble ikke tatt med i den internasjonale rapport-
eringen.  
Oppgavenes aspekt (krav til måter å lese på) 
Noen av oppgavene i PISA krever at elevene skal trekke inn sine egne tanker, 
kunnskaper og erfaringer når de svarer på oppgavene, de skal reflektere over 
form eller innhold. I IEA-undersøkelsen gikk derimot alle oppgaver ut på at 
elevene skulle hente ut opplysninger fra teksten, tolke den eller trekke slut-
ninger på bakgrunn av tekstens innhold. 29 av de 141 oppgavene i PISA er 
definert som reflekterende oppgaver, og de fleste av disse er åpne langsvars-
oppgaver.  
Tekstenes lengde 
Det ser ut til å være liten forskjell mellom de to undersøkelsene når det gjelder 
den mengden tekst som elevene må lese som utgangspunkt for oppgavene. 
Gjennomsnittlig inneholdt tekstene i IEA-undersøkelsen 670 ord, i PISA er de 
tilsvarende tallene 416.  
Teksttyper  
Teksttypene fordeler seg litt forskjellig i PISA og i IEA-undersøkelsen. Det er 
forholdsvis flere skjønnlitterære tekster i IEA-undersøkelsen, men det er også 
flere ikke-kontinuerlige tekster. 
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3 PISA I ET MATEMATIKKDIDAKTISK 
PERSPEKTIV 

3.1 Hva er matematikk, og hva er matematisk 
kunnskap? 

Dette spørsmålet kan stilles på mange nivåer og det kan stilles til mange 
grupper av mennesker. For mange vil matematikk være knyttet til regning med 
tall, formler og geometriske objekter. Dette har vært skolematematikkens tradi-
sjon i lang tid. Dette er muligens svaret vi vil få hvis vi spør skoleelever, eller 
voksne mennesker som tenker tilbake til sin skoletid. I andre sammenhenger 
har spørsmålet – ”hva er egentlig matematikk?” en annen type svar. Spørsmålet 
kan presiseres i ulike retninger, for eksempel – hva er matematiske objekter?, 
hva arbeider en matematiker med? Svar på slike spørsmål tilhører matematikk-
filosofien og det er ikke et entydig riktig svar, men vi kan heller si ulike 
betraktningsmåter. 

Sitter vi og arbeider med matematiske formler, kan vi av og til få følelsen av 
at matematikk er et spill eller en ”lek” med symboler. Vi tenker ikke over hva 
symbolene representerer, men manipulerer dem etter visse regler, løsrevet fra 
andre forhold eller ”virkeligheten”. Dersom vi for eksempel går gjennom en 
prosess med å finne største felles faktor for to tall, kan det hele bli et ”spill”. 
For mange vil imidlertid matematikk være noe mer. Matematikken kan 
anvendes på en rekke problemstillinger fra samfunnsliv og andre vitenskaper, 
og på den måten gi økt innsikt.  

Det svaret vi kan gi – der vi ikke går inn på den filosofiske diskusjonen om 
matematiske objekters natur og eksistens – er at matematikk kan uttrykkes eller 
representeres som et formelt system, vi kan gjerne si et byggverk. Modellen for 
hvordan dette kan gjøres, og som er grunnlaget for hva som vi betrakter som et 
formelt system i dag, ble lagt av Euklid. Dette er videreutviklet slik at vi i dag 
kan si at vi har et formelt system som beskriver matematikken, om enn ikke 
fullstendig. I dette systemet er mengder (mengdelære) og logikk grunnlaget. 

Gjennom det 20. århundret har det vært stor interesse for matematikkens 
grunnlag. Fundamental innsikt i det vi kan kalle matematikkens natur har blitt 
utviklet, for eksempel hva vi kan oppnå gjennom å bygge opp et formelt 
system. Matematikken som formelt system har et grunnlag – aksiomene og 
regler for hvordan vi kan bygge opp matematiske setninger fra aksiomene. 

Matematikken er imidlertid ikke bare dette systemet, matematikken er noe 
mer – vi kan kanskje si at matematikken er den aktiviteten som vi utfører når vi 
på et eller annet nivå arbeider innenfor det formelle systemet. Enkelte mate-
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matikkdidaktikere har lansert formuleringen ”matematikk som en menneskelig 
aktivitet”. I dette ligger det at matematikken er det vi gjør. Matematikken er 
aktiviteten ved for eksempel å finne største felles faktor, den er ikke svaret eller 
symbolene – men selve aktiviteten. 

Vi kommer her inn på prosess/produkt aspektet ved matematikken. 
Produktet, for eksempel for skolematematikken, er de matematiske setningene, 
resultatene, som en kommer fram til – som bevises. Prosessen er aktiviteten 
som gir resultatet. Det har vært økende oppmerksomhet mot prosessaspektet av 
matematikken gjennom siste del av forrige århundre. Oppmerksomheten mot 
problemløsning i matematikk som vi har sett i seinere tid, er et uttrykk for 
dette. 

Et syn som har blitt vanlig, er å oppfatte matematikken som vitenskapen om 
mønstre og sammenhenger. Matematikeren leter etter lovmessigheter, for eks-
empel kan hun eller han studere tallmønstre – finne noe som kjennetegner en 
samling av tall (eksempelvis primtall). Mønstre forekommer på ulike måter og 
innenfor mange ulike områder. Derfor finner vi også matematikk knyttet til 
mange forskjellige felt. For eksempel brukes matematikk til å studere mønstre 
og lovmessigheter i naturen, men også til å studere ”mønstre” i oppbyggingen 
av naturlige språk eller se etter ”mønstre” i økonomiske forhold. 

En annen dimensjon gjelder typen av kunnskap. Hva betyr det å ha mate-
matisk kunnskap? Å komme fram til et riktig svar på et oppstilt regnestykke er 
en form for matematisk kunnskap. Dette bygger blant annet på at en er i stand 
til å utføre en rekke matematiske operasjoner (ha visse ferdigheter) samt å ha et 
grunnlag for arbeidet (ha faktakunnskap). En annen type kunnskap er det å 
bruke matematikk til å løse et problem som en støter på i sine omgivelser, der 
en selv må legge premisser for det matematiske arbeidet. Problemløsning 
(”problem solving”) har blitt et begrep som brukes for å betegne denne typen 
av matematiske aktiviteter. Vi kan si at problemløsning knyttet til matematikk-
undervisningen fikk et gjennombrudd med bøkene til George Polya (Polya 
1957, 1965). Det har seinere blitt utgitt en stor mengde litteratur om problem-
løsning, for eksempel Silver 1985 og Schoenfeld 1994.  

Evnen til å stille nye spørsmål innenfor området matematikk kjennetegner 
ofte forskeren i matematikk. Dette er også en type matematisk kunnskap som 
har stått i fokus i seinere tid. Evnen til å stille spørsmål – ”problem posing” – 
har blitt gjenstand for stor interesse blant forskere i matematikkdidaktikk. Vi 
skal komme tilbake til hvordan vi i PISA ser på typer av matematisk kunnskap 
seinere i avsnittet.  

3.2 Internasjonale utviklingslinjer i matematikk-
undervisning 

I 1950-årene skjedde det en viktig forandring i matematikkutdanningen i 
mange land. Hvis vi ser på utviklingen i Norge, var det en bevegelse mot utvi-
delse av den obligatoriske skolen, og som følge av dette en sterk interesse for 
matematikkundervisningen for elever i aldersgruppen 14 – 16 år. Internasjonalt 
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vokste det fram nye ideer om hva innholdet i skolematematikken skulle være. 
Mot slutten av tiåret fikk disse nye ideene sterk framgang på grunn av konkur-
ransen mellom USA og Sovjetunionen når det gjaldt romfart. 

Denne utviklingen hadde to hovedsiktemål: For det første gjaldt det 
interesse for å utdanne ”eksperter” (spesialistutdanning), mennesker med en 
spesialisert utdanning i matematikk. En ønsket at mange tidligst mulig skulle 
komme fram til den såkalte forskningsfronten, spesielt i realfagene. For det 
andre ønsket man en større matematisk kompetanse i befolkningen. 
”Matematikk for alle” ble et slagord i mange land. En fokuserte på hva som var 
ønskelig og nødvendig kunnskap i matematikk for å klare seg i samfunnet. I 
engelskspråklige land ble ”mathematical literacy” uttrykket som ble brukt for å 
betegne denne grunnleggende kunnskapen. Dette ordet fikk ikke noen direkte 
parallell i Norge, men problemene knyttet til dette har stått sentralt i norsk 
debatt om matematikkundervisningen siden 1950-årene. Ingen reformer har 
kunnet unngå å ta hensyn til dette spørsmålet: Hva slags matematikk skal alle 
elever arbeide med? Vi skal i avsnittet nedenfor gå nærmere inn på 
begrepsbruken knyttet til dette forholdet. 

Tabell 3.1  Skjematiske trekk i utviklingen av matematikkundervisning 

Samfunn og utdanning Matematikkundervisningen 

Spesialistutdanning 
Utdanning for alle 

”Moderne matematikk” 
Samfunnets behov 

Kritisk filosofi Matematikk i samfunnet 
Individet i samfunnet 

Utdanning for alle ”Back to basics” (reaksjon) 

Datamaskiner (IKT) 
”Prosess” 
Problemløsning, modellbygging 
Eksperimentering og utforsking 

Utdanning for alle  ”Back to basics” (USA, California) (reaksjon) 

I tabell 3.1 har vi forsøkt å gi en svært skjematisk oversikt over utviklingen av 
matematikkundervisning i siste del av 1900-tallet. Tidsangivelser er ikke tatt 
med, siden dette vil variere fra sted til sted. Vi kan feste noen merkelapper til  
faser i utviklingen: Kritisk filosofi kom i slutten av 1960-årene og hadde inn-
flytelse i omkring 20 år. ”Den første” Back to basics –fasen kom i slutten av 
1970-årene og hadde en kortvarig innflytelse. Personlige datamaskiner for 
undervisning kom helt mot slutten av 1970-årene og har fått økende innflytelse 
på undervisningen siden. 

Vi ser nå konturene av en ny Back to basics - bevegelse, spesielt i California 
i USA, der en nå snakker om ”The Math wars” for å beskrive de motsetninger 
som er oppstått når det gjelder nettopp dette. 
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Hvordan matematikkundervisningen i ulike land forandrer seg, er et interes-
sant område. Hvilke krefter som påvirker læreplaner og menneskers holdninger 
til faget – og hvordan dette kommer til uttrykk i litteratur og læreplaner, har 
blitt viet mye oppmerksomhet. For oversikt over noen av problemstillingene på 
feltet se for eksempel Howson m.fl. 1981 og Gjone 2001.  

Det matematikkdidaktiske fagfeltet har fulgt en tilsvarende utvikling, på den 
måten at forskningsinteressene har variert. Imidlertid har ikke Back to basics 
bevegelsene hatt særlig gjennomslag innenfor matematikkdidaktikken. Dette 
gjelder spesielt i Europa, men også sentrale miljøer i USA. Matematikk-
didaktikk er et aktivt vitenskapsområde. Det har noe ulike profiler i ulike land, 
for eksempel er det nok mer “skolerettet” i Norden enn i andre deler av verden. 
I Norden er det et klart mål for forskningen at den skal være rettet mot å for-
bedre undervisningspraksis. For videre lesing se for eksempel Grouws 1992, 
Biehler m.fl. 1994 og Sierpinska & Kilpatrick 1998. 

3.3 Matematikken i L 97 

3.3.1 Målformuleringer 
Matematikkplanen i L97 (KUF 1996) er en videreføring av tidligere planer, 
men den inneholder også mange nye elementer. Dette kommer for eksempel til 
uttrykk ved valg av matematikk i dagliglivet som et gjennomgående mål, og 
ved den sterke vektleggingen av elevenes egenaktivitet. Planen legger også 
større vekt enn tidligere på matematikk som redskap, noe som er poengtert ved 
at matematikken i skolen skal ha et praktisk utgangspunkt. Matematikkens 
praktiske dimensjon er tydelig synliggjort. 

I omtalen av fagets plass i skolen legges det blant annet vekt på at mate-
matikk har utgangspunkt i menneskers ønske om å utforske og “ordne” verden, 
at matematikk er et fag for alle der opplæringen tar utgangspunkt i elevenes 
erfaringer, at matematikk er et praktisk redskap, at matematikk har kreative og 
estetiske sider, og at matematikk er grunnlag for teknologi og kommunikasjon. 
Videre pekes det på at kunnskaper og ferdigheter i matematikk er et viktig 
grunnlag for aktiv deltagelse og for å kunne øve innflytelse på prosesser i sam-
funnet 

I læreplanen for matematikk i L97 er det formulert seks felles mål (s. 158). 
Det første er at elevene utvikler et positivt forhold til matematikk, opplever 
faget som meningsfylt og bygger opp selvfølelse og tillit til egne muligheter i 
faget. Dette målet er nytt i forhold til den forrige læreplanen. Det innebærer at 
opplæringen skal legges til rette, slik at alle elever får utfordringer og mulighet 
til mestring, og slik at de opplever faget som meningsfylt.  

Det andre felles målet er at matematikk blir et redskap elevene kan ha nytte 
av på skolen, i fritiden og i arbeids- og samfunnsliv. I opplæringen er det 
naturlig å legge vekt på praktisk anvendelse av matematikk slik at faget kan 
oppleves som noe elevene har bruk for i forskjellige situasjoner. 
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Det tredje felles målet i matematikk er at elevene stimuleres til å bruke sin 
fantasi, sine ressurser og sine kunnskaper til å finne løsningsmetoder og 
alternativer gjennom undersøkende og problemløsende aktiviteter og bevisste 
valg av verktøy og redskaper. Dette målet kan følges opp i opplæringen ved å 
arbeide med utforskning og eksperimentering, der siktemålet i høyere grad er 
rettet mot å systematisere, strukturere og å reflektere over egne angrepsmåter 
enn mot det å komme fram til et “riktig” svar. Utforsking og eksperimentering 
kan, i mange tilfeller, føre til reell undring knyttet til rene matematikkfaglige 
begreper og sammenhenger. Undring er igjen et viktig utgangspunkt for reflek-
sjon rettet mot konkrete erfaringer og tanker. Slik blir elevenes egen utforsking 
en arbeidsmåte som vektlegger erfaringer etterfulgt av refleksjoner over det en 
har funnet ut. 

Det fjerde felles målet er at elevene opparbeider ferdigheter i å kunne lese, 
formulere og formidle emner og ideer hvor det er naturlig å bruke matema-
tikkens språk og symboler. Elevene må altså få mulighet til å bruke matematikk 
muntlig, til å kommunisere med hverandre og med lærer. Dette innebærer at 
elevene lærer å tolke matematisk informasjon presentert muntlig, skriftlig eller 
visuelt og at de får erfaring med å karakterisere og forklare arbeid som er gjort. 
Å kommunisere vil i denne sammenheng omfatte å:  
! Spørre, tolke: Tolke matematisk informasjon som er presentert muntlig, 

skriftlig eller visuelt.  
! Diskutere: Karakterisere og forklare arbeid som er gjort, gjerne med 

bruk av hverdagsspråk. 
! Dokumentere: Skaffe fram resultater skriftlig og muntlig og ta 

systematisk vare på resultater. 
! Presentere: Å kunne følge eller presentere ei tankerekke gjennom ord, 

tegning eller annen symbolisering. 
Det femte felles målet er at elevene utvikler innsikt i grunnleggende begreper 
og metoder i matematikk, og utvikler sin evne til å se sammenhenger og struk-
turer og kunne forstå og bruke logiske resonnementer og trekke slutninger. Å 
lære å bruke en regnemåte krever øvelse og hukommelse. Å forstå hvorfor en 
regnemåte virker, krever innsikt i matematikk. Det er naturlig at en søker å 
skape sammenhenger mellom tidligere kunnskaper og det som utvikles, og at 
en legger vekt på forståelse og anvendelse. Det grunnleggende synet på læring 
som planen bygger på, er at elevene lærer ved at de selv er aktive i å konstruere 
sine kunnskaper. Et ofte brukt begrep for å karakterisere et slikt læringssyn, er 
konstruktivisme. En konsekvens av et slikt syn er at de viktigste siktemål ved 
valg av arbeidsmåte i en gitt situasjon er:  
! å legge til rette undervisningsaktiviteter der elevene kan vinne erfaringer 

som de kan bygge kunnskapen på,  
! å bygge undervisningen rundt de ideer/tanker som elevene alt har ut-

viklet, og 
! å gi elevene anledning til å stoppe opp i arbeidet sitt for å reflektere over 

det de har gjort, og det de har lært/funne ut gjennom dette arbeidet. 
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Det siste fellesmålet er at elevene utvikler innsikt i matematikkens historie og 
fagets rolle i kultur og vitenskap. Dette målet representerer noe nytt i forhold til 
tidligere læreplaner.  

3.3.2 Læreplanens struktur 
I L97 er det vist (s. 156) en tabell over målområdene i matematikkplanen. Den 
viser en utvidelse av faget fra tre målområder på småskoletrinnet til fem mål-
områder på ungdomstrinnet. De fem målområdene for ungdomstrinnet er: 
! Matematikk i dagliglivet 
! Tall (Tall og algebra) 
! Rom og form  (Geometri) 
! Behandling av data 
! Grafer og funksjoner 

Matematikk i dagliglivet skiller seg ut fra de øvrige ved ikke å være et mate-
matisk emne. Dette bidrar til å knytte faget sterkere til matematikk slik den 
brukes av alle i ulike sammenhenger, også i andre fag. Ved at dette er et eget 
hovedmoment, kommer dette aspektet ved matematikk tydeligere fram. Pro-
blemløsning var på mange måter et tilsvarende hovedmoment i den forrige 
læreplanen, M87 (KUD 1987). 

Tall på barnetrinnet føres over til Tall og algebra på ungdomstrinnet. Dette 
momentet gjelder tallbegrep, tallsystem og tallregning. Algebra sees på som en 
videreføring av tallregning, som en mulighet til å generalisere fra mange 
enkelttilfeller, ikke bare som en ren manipulering av symbol.  

Geometri er sterkere vektlagt i den nye planen enn i tidligere planer, spesielt 
de utforskende sidene. Figurer skal beskrives og flyttes, og mønstre skal lages 
og analyseres. På småskoletrinnet heter målområdet Rom og form.  

Fra mellomtrinnet er Behandling av data et eget målområde. Hvordan en 
kan håndtere, sortere, ordne, vurdere og se etter mening i informasjon og data, 
blir stadig viktigere. Et diagram kan informere på en oversiktlig og rask måte. 
Bruk av lommeregner og dataprogrammer kommer inn helt fra 2. klasse både 
som verktøy for beregninger og som redskap for utforsking i matematikk.  

På ungdomstrinnet er Grafer og funksjoner eget målområdet. Her legger 
planen spesiell vekt på praktiske og meningsfylte sammenhenger. Grafer og 
funksjoner skal være et verktøy en kan bruke som gir opplysning om noe, sam-
tidig er det en innføring i et sentralt område i matematikk. 

Den faglige vurderingen i matematikk blir ikke behandlet i Læreplanverket 
(L 97). Vurdering blir bare omtalt i den generelle delen (s. 79-80).  

3.4 Kartlegging i matematikk 

3.4.1 Internasjonale og nasjonale studier 
Komparative undersøkelser har lang tradisjon innenfor utdanningsforskning. 
De tidligste komparative undersøkelsene vi finner, hadde som regel form av at 
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en lærer eller forsker oppholdt seg i en periode i et annet land, for det vi kan 
kalle deltakende observasjon. På denne måten ble opplysninger om andre 
utdanningssystemer samlet inn, og disse ble da tilgjengelige i det landet som 
læreren eller forskeren kom fra. 

Imidlertid, som følge av den sterke interessen for matematikk-
undervisningen som det var i mange land i 1950-årene, vokste det også fram et 
ønske om bredere internasjonale sammenlikninger. Dette hang blant annet 
sammen med gjenoppbyggingen etter den 2. verdenskrigen og behovet for ut-
videlse av den obligatoriske utdanningen. 

De store internasjonale prosjektene, som for eksempel TIMSS (Third Inter-
national Mathematics and Science Study), kan vi si startet med et møte i 
Hamburg i oktober 1960 (Husén 1967). Her møttes en gruppe forskere fra 12 
land ved UNESCO Institute of Education i Hamburg. De dannet den organisa-
sonen som senere ble hetende International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (IEA). Denne organisasjonen utviklet seg kraftig med 
den store interessen i mange land for utdanning, spesielt i matematikk og natur-
fagene. 

I begrunnelsen for det som ble den første IEA-undersøkelsen (i 1965), ble 
det anført at de få internasjonale undersøkelsene som en hadde, ikke var til-
strekkelige for å gi et fullstendig bilde av situasjonen i ulike land. De hadde 
også som regel en kvalitativ karakter (Husén 1967, s. 26). Det vokste derfor i 
mange land fram et ønske om mer gyldige internasjonale undersøkelser. Målet 
med slike undersøkelser skulle være å utforske resultat (”outcomes”) av ulike 
skolesystemer ved å relatere så mange variabler som mulig til resultater på 
internasjonale tester. Sammenlikninger gjaldt for eksempel forholdet mellom 
desentraliserte og sentraliserte skolesystemer. Et hovedsiktemål var å 
undersøke hvordan utdanning og opplæring hang sammen med forandringer i 
samfunnet.  

Etter hvert er det gjennomført en serie undersøkelser både i matematikk og i 
andre fag. Den eneste av de med matematikk som Norge har deltatt i, var 
TIMSS (Third International Mathematics and Science Study, se Beaton m.fl. 
1996a) fra 1995. Dette var en studie som rettet seg mot elever på barnetrinnet, 
ungdomstrinnet og siste år på videregående skole. En omfattende presentasjon 
av resultatene for nåværende 7. og 8. klassetrinn er gitt i Lie, Kjærnsli & 
Brekke 1997, og en kortfattet oversikt er gitt i Brekke 2000. Noen hoved-
resultater fra TIMSS når det gjelder matematikk, er gjengitt i neste under-
kapittel. Der det er relevant, vil vi i denne rapporten sammenlikne PISA-resul-
tatene med tilsvarende resultater i TIMSS. 

I USA foregår det jevnlig omfattende kartlegginger. National Asssessment 
of Educational Progress (NAEP) er en serie undersøkelser som forsøker å gi et 
bilde av utviklingen i elevers matematikkunnskaper. Resultatet blir ofte omtalt 
som ”nasjonens karakterbok” (”Mathematics Report Card for the Nation and 
the States”). Her finnes detaljerte oversikter over elevprestasjoner. Resultatene 
på disse testene får også konsekvenser for matematikkundervisningen – en 
gjennomfører en nasjonal rangering etter hver undersøkelse. 
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I vårt land har det fra sentralt hold vært utarbeidet normerte prøver, ofte som 
grunnlag for karaktersetting i grunnskolen. En annen type kartlegging har vært 
bruk av diagnostiske tester. Her er siktemålet et annet, nemlig å kartlegge 
elevers oppfatninger og misoppfatninger av matematiske begreper og forhold. 
KIM-prosjektet (”Kvalitet i Matematikkundervisningen”) har blitt finansiert av 
departementet, og har blitt lagt til Høgskolen i Telemark og Universitetet i 
Oslo. Hensikten har vært å utarbeide kartleggingsmateriell som gjøres 
tilgjengelig for lærere. Diagnostiske oppgaver har et annet siktemål enn de 
tradisjonelle kartleggingstestene. I vanlige tester er man interessert i om 
oppgavene er riktig besvart, og samlet poengsum er et mål på hvor god en elev 
er i matematikk. I diagnostiske tester er fokus på hva elevene forstår og ikke 
forstår, og særlig gir en slik test informasjon om hvilke faglige 
(mis)oppfatninger en elev kan ha. For en omtale av KIM-prosjektet, se Brekke 
1995. Også TIMSS-prosjektet er i vårt land blitt brukt til diagnostiske formål. 
Flere hovedfagsstudenter har skrevet hovedoppgave om elevenes forståelse av 
faglige emner, og det er gitt ut en egen bok med resultater fra enkeltoppgaver 
med blant annet et diagnostisk siktemål (Brekke, Kobberstad, Lie & Turmo 
1999). 

Kartlegginger i matematikk kan således ha ulike siktemål, felles for dem er 
at de øker vår forståelse av hvordan matematikkundervisningen i et land 
fungerer, ofte sammenliknet med andre land. Kartlegginger vil også kunne 
bidra til kunnskap om hvordan faktorer innenfor et land får konsekvenser for 
undervisningen. Denne kunnskapen er et viktig grunnlag for forbedringer. 

3.4.2 Noen sentrale resultater fra TIMSS-prosjektet 
Her vil vi gi en kort beskrivelse av noen få sentrale resultater fra TIMSS-pro-
sjektet med data fra 1995, siden dette prosjektet vil spille en viktig rolle når vi 
senere skal sette PISA-resultatene inn i en sammenheng. Vi konsentrerer oss 
her om resultatene når det gjelder matematikk på ungdomstrinnet, nærmere 
bestemt det som nå kalles 8. klassetrinn. Elevene i TIMSS var altså to år yngre 
enn de elevene som nå har deltatt i PISA, og dette er en viktig forskjell. Videre 
må vi ved alle sammenlikninger huske på at TIMSS og PISA måler litt for-
skjellige ting, idet oppgavene er valgt ut fra litt forskjellige premisser. Som be-
skrevet i kapittel 1.4, tar PISA utganspunkt i kompetanser som antas å være 
viktig for framtidig samfunns- og yrkesliv. TIMSS-prosjektet på sin side, tok 
utgangspunkt i å måle så ”rettferdig” som mulig det som undervises i mate-
matikk i alle deltakerlandene. TIMSS målte altså mer direkte ”skolekunnskap”. 
En siste viktig faktor å ta hensyn til er at landene som deltok i TIMSS i større 
grad enn i PISA representerte ulike kulturer og type samfunn. 

De mest iøynefallende TIMSS-resultatene i matematikk for Norges ved-
kommende kan vi liste opp slik: 
! Elevene i Norge skåret signifikant lavere enn gjennomsnittet av land, 

klart lavere enn i Sverige og omtrent som i Danmark og Island (Finland 
deltok ikke). 
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! Norske elever gjorde det forholdsvis bedre på oppgaver som handler om 
å bruke matematikk i praktiske sammenhenger enn på oppsatte regne-
stykker. 

! Det var ikke signifikant forskjell i vårt land mellom kjønnene når det 
gjaldt prestasjoner i matematikk. 

! Derimot var det stor forskjell i guttenes favør både når det gjaldt positiv 
holdning til matematikkfaget og når det gjaldt selvtillit i forhold til å 
mestre matematikken. 

! Sett i et internasjonalt perspektiv er norske matematikklærere i used-
vanlig liten grad spesialiserte som matematikklærere. Norske lærere 
underviser i mange fag, og de har derfor forholdsvis svake faglige for-
utsetninger i matematikk. Dette gjelder særlig på barnetrinnet, men også 
til en viss grad på ungdomstrinnet  

3.5 Matematikk i PISA-prosjektet 

3.5.1 Prinsipper og definisjoner 
Matematikkundervisningen i skolen har en rekke oppgaver. Den skal sette 
elevene i stand til å bli morgendagens arbeidstakere og til å fortsette å lære, 
tenke og vurdere informasjon på en formålstjenlig måte. Dette er elementer 
som ligger bak læreplanarbeid og undervisningsplanlegging. Vi finner da også 
formuleringer i læreplanene som gjelder slike forhold. Videre er dette forhold 
som foreldre, elever, skolemyndigheter og samfunnet for øvrig er interessert i å 
vite noe om. PISAs oppgave er å belyse denne typen spørsmål i en interna-
sjonal sammenheng.  

PISA fokusere på et langt bredere og mer integrert spektrum av kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger enn det som har vært vanlig gjennom tester til nå. En 
legger vekt på elevenes evne til å tolke informasjon og trekke slutninger på 
basis av den kunnskapen og de ferdighetene som de har, og på hvordan elevene 
bruker sine kunnskaper og ferdigheter i en gitt sammenheng. Uttrykket 
mathematical literacy er en betegnelse som dekker denne siden ved matema-
tikkopplæringen. Som nevnt i kapittel 1.4 har vi imidlertid ikke noe godt ord 
for å oversette dette begrepet til norsk.  

På engelsk er også uttrykket numeracy blitt brukt. Dette dekker noe av det 
samme – det går på evnen til å ta seg fram i vid forstand ved hjelp av matema-
tiske kunnskaper. I Danmark har en innført begrepet numeralitet og gitt det et 
innhold som faller nesten sammen med beskrivelsen av mathematical literacy: 

Numeralitet er funktionelle matematikferdigheter og - forståelser som alle men-
nesker principielt har brug for at have. Numeralitet ændrer sig med tid og sted, 
samfundsudvikling og teknologisk udvikling. (Lindenskov & Wedege 2000) 

På grunn av problemet med en presis oversettelse til norsk vil vi i denne rap-
porten nøye oss med å referere til matematikk når vi mener det kunnskaps-
området som i PISA er kalt ”Mathematical Literacy”. Dette er definert slik: 
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Mathematics literacy (is) the capacity to identify, to understand and to engage in 
mathematics and make well-founded judgements about the role that mathematics 
plays, as needed for an individual’s current and future private life, occupational life, 
social life with peers and relatives, and life as a constructive, concerned, and 
reflective citizen. (OECD 2000, s. 10). 

Betrakter vi matematikkopplæringen for dagens skoleelever må vi rette blikket 
framover. En elev som gikk i 10. klasse i 2000, vil antagelig være yrkesaktiv 
fra 2010, og kunne være yrkesaktiv i nærmere 40 år. Vi vet ikke mye om hvilke 
(matematiske) utfordringer denne personen vil møte. Hva slags matematikk-
kunnskaper ønsker vi at alle skal ha for framtiden? Å konkretisere dette har 
vært noe av utfordringen for PISA. De overordnete prinsippene for PISA-testen 
har vært bestemt ut fra en konsensusprosess i OECD-landene (se kap. 1.2). For 
matematikk er dette blitt konkretisert av den internasjonale ekspertkomiteen.  

Noen viktige punkter vil belyse denne konkretiseringen. For det første 
hevdes det at matematikken blir mer og mer skjult i samfunnet. Ettersom data-
teknologien brukes mer og mer, vil matematikken i en viss forstand bli 
utilgjengelig for innsyn. Vi ser det i bruk av strekkoder og prisberegninger i 
butikkene. Her er det mye matematikk, men vi blir ikke oppmerksom på dette 
forholdet. Tallregning er for mange nå bare å trykke på knappene på en 
lommeregner og derfor ikke ansett å være like viktig som før. Et annet forhold 
gjelder økt betydning av fleksibilitet. Man regner med at det blir vanligere å 
skifte yrke i framtida. Dette betyr at en person må hente fram sine 
grunnleggende kunnskaper og bruke dem i stadig nye situasjoner. 

3.5.2 Likheter mellom matematikk i L97 og i PISA 
Det er mange fellestrekk mellom den måten matematikkkunnskaper testes på i 
PISA prosjektet, og det matematikksynet vi finner i L 97. Vi kan si at de begge 
gjenspeiler en internasjonal tendens i synet på matematikkundervisningen. 
Noen felles trekk vil vi trekke fram spesielt. En viktig likhet er den 
fokuseringen på allmenne og nyttige perspektiver for faget, en annen er den 
vekten det legges på eksperimentering og utforsking i matematikk, samt på 
resonnement og sammenheng. Ut fra et norsk perspektiv, slik dette er nedfelt i 
L97, vil det ikke være vanskelig å være enig i rammene for PISA-prosjektet. I 
så måte skulle PISA-testen i prinsippet passe bra for norske elever. Dette er et 
viktig punkt når vi skal vurdere resultatene, se kapittel 8.  

3.5.3 Rammeverk for matematikktesten  
PISA har utviklet et rammeverk (framework) som grunnlag for hva slags 
matematikk en ønsker å fokusere på (OECD 1999 og 2000). Et slikt 
rammeverk vil ha betydning langt utover dette prosjektet når det gjelder å 
analysere hvilke kompetanser i matematikk en sikter mot i skolen. I 
rammeverket for PISA er det to hovedelementer: matematiske kompetanser og 
sentrale ideer.  
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Med matematiske kompetanser forstår en i PISA generelle ferdigheter og 
kompetanser som problemløsing, bruk av matematisk språk og matematisk 
modellbygging. Disse generelle ferdighetene og kompetansene inneholder for 
eksempel: evne til å argumentere om matematiske forhold og sammenhenger, 
evne til å formulere og løse problemer, evne til bruk av representasjoner, ha 
formelle og tekniske ferdigheter, evne til å nyttegjøre seg ulike hjelpemidler i 
en matematisk sammenheng (som for eksempel IKT).  

Rammeverket til PISA er konsentrert om følgende fire sentrale ideer: 
! Forandring og sammenheng (change and relationships) 
! Rom og form (space and shape) 
! Kvantitativt resonnement (quantity) 
! Usikkerhet (uncertainty) 

Slik disse fire er presentert her, representerer de en liten endring fra den origi-
nale versjonen i rammeverket (OECD 1999). Tilpassingen er gjort for å få 
bedre samsvar med betegnelsene i neste fase av PISA. Denne forskjellen har 
ingen betydning her.  

I denne fasen av PISA er testen konsentrert om bare to sentrale ideer, For-
andring og sammenheng samt Rom og form, mens alle de sentrale ideene vil bli 
dekket i neste fase, der matematikk skal utgjøre hovedområdet (se kap.1.1). 
Den sentrale ideen Forandring og sammenheng handler om beskrivelser og 
tolkninger av forandring og sammenheng i kvantitative forhold. Den andre 
sentrale ideen knytter seg til matematikken som mønstre. Former er mønstre i 
rommet som vi ser rundt oss – som for eksempel bygninger, broer, 
snøkrystaller og kunstverk. For å kunne forstå Rom og form må elevene se på 
likheter og forskjeller, og kunne gjenkjenne former i ulike sammenhenger. 
Dette gjelder ikke bare abstrakte matematiske objekter som mangekanter og 
ellipser, men også at elever kan se på møbleringen i et rom fra ulike 
synsvinkler eller hvordan en bygning kan ta seg ut i ”fugleperspektiv”. 

Vi kan si at de sentrale ideene representerer innholdssiden ved oppgavene, 
mens de matematiske kompetansene utgjør prosessdimensjonen ved oppgavene. 
I tillegg til klassifisering etter sentrale ideer blir oppgavene også klassifisert 
etter mer tradisjonelle fagområder (tall, måling, overslag, algebra, funksjoner, 
geometri, sannsynlighet, statistikk og diskret matematikk) for å kunne sørge for 
at en får en rimelig balanse mellom ulike elementer av skolematematikken i de 
fleste land.  

Sentralt i begrepet matematikk i PISA står det  å kunne anvende mate-
matikken i ulike situasjoner og kontekster. Valg av matematiske metoder og 
presentasjon av resultater av en matematisk aktivitet er ofte avhengig av sam-
menhengen. Noen av situasjonene kan være ”nært” knyttet til elevenes 
erfaringer, andre mer fjernt. Det er et stort spenn fra erfaringer fra elevens dag-
ligliv til en rent vitenskapelig kontekst. Vitenskapelige kontekster kan for eks-
empel inneholde å bevise abstrakte påstander. 
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3.5.4 Kompetanseklasser 
Som nevnt ovenfor er det to hovedelementer ved klassifiseringen av matema-
tikkoppgaver i PISA, matematiske kompetanser og sentrale ideer. Den siste av 
disse refererer til innholdssiden ved oppgavene, og når det gjelder dette, ble 
oppgavene i denne fasen av PISA klassifisert etter de to kategoriene Forand-
ring og sammenheng samt Rom og form. Når det gjelder klassifisering etter 
kompetanser, vil vi her beskrive dette i noe detalj. Denne klassifiseringen 
dreier seg altså om det vi kan kalle prosessdimensjonen, idet de forskjellige 
typer kompetanse svarer til forskjellige mentale prosesser. Vi kan liste opp de 
ulike typer av kompetanse (eller om vi vil, prosesser) i matematikk slik:  
! matematisk tenking 
! matematisk argumentasjon 
! matematisk modellbygging 
! formulering og løsing av problemer 
! bruk av ulike representasjoner i matematikk 
! bruk av symboler og formelt språk 
! kommunikasjon 
! bruke av verktøy, for eksempel IKT i matematikk 

Men for klassifisering av oppgavene etter typer av matematisk kompetanse, har 
en i PISA heller valgt å organisere oppgavene i tre såkalte kompetanseklasser. 
Disse er definert slik: 
Kompetanseklasse 1: Reproduksjon, definisjoner og beregninger 
Klassen dekker elevers bruk av faktakunnskaper, gjenkjenning av matematiske 
objekter og egenskaper og utføring av rutinemessige prosedyrer og standard-
algoritmer 
Kompetanseklasse 2: Se forbindelser og kunne integrere informasjon som 
grunnlag for problemløsning 
Elevene skal kunne se sammenhenger mellom ulike områder av matematikken, 
kunne bruke ulike representasjoner, se sammenhenger mellom definisjoner, 
bevis, eksempler og påstander. Elevene må kunne bruke et formelt språk. Her 
er problemene ofte gitt i en sammenheng. 
Kompetanseklasse 3: ”Matematisering”, matematisk tenking og generali-
sering 
Dette er den mest omfattende klassen, der elevene stilles overfor kravet om å 
kunne ”matematisere” situasjoner, det vil si komme fram til matematikken som 
finnes i ulike situasjoner, og å bruke det matematiske verktøyet til å løse pro-
blemer, for så å tolke svaret inn i den opprinnelige situasjonen. Slike prosesser 
inneholder kritisk tenking, analyse og refleksjon. 

Disse tre kompetanseklassene representerer altså ulike typer kompetanser, 
men de representerer i prinsippet ikke noe hierarki. Vi kan ikke si at oppgaver 
innen kompetanseklasse 1 nødvendigvis er ”lettere” enn de andre, i betyd-
ningen at prosentandel riktige svar er høyere. Enhver algoritmisk prosedyre vil 
være ukjent, og dermed ”vanskelig”, for elever som ikke har innøvd den. 
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Likevel er det åpenbart at økende kompetanseklasse svarer til større grad av 
kompleksitet.  

Det har vært få oppgaver i kompetanseklassene 3, og de er derfor slått sam-
men med kompetanseklasse 2 i analysene i kapittel 8. Men i neste fase av 
PISA, der matematikk er hovedområde, er det et mål at alle kompetanse-
klassene skal inneholde så mange oppgaver at det er mulig å lage egne 
rapporteringsskalaer for hver av de tre kompetanseklassene. 

Som tidligere omtalt har oppgavene i testen forskjellige formater. Noen av 
oppgavene er flervalgsoppgaver. Dette er et format som er mest brukt for 
oppgaver innen kompetanseklasse 1. Det finnes også åpne oppgaver, der 
elevene selv må skrive svaret og ofte gjennomføre mer kompliserte matema-
tiske resonnementer. Dette formatet er overrepresentert i kompetanseklassene 2 
og særlig 3. Til en viss grad er denne skjevheten en direkte følge av at kompe-
tanseklassene er forskjellige og dermed innbyr til å måles med forskjellig vekt 
på oppgaveformatene.  

I tabell 3.3 har vi til slutt vist en oversikt over alle matematikkoppgavene i 
PISA. Oppgavene er her delt etter kompetanseklasser, og antallet oppgaver 
innen hvert format er også vist. Vi ser tydelig den omtalte skjeve fordelingen 
av formater for de to gruppene av kompetanseklasser. I vedlegg 2A er alle de 
frigitte opgaveenhetene i matematikk gjengitt. 

Tabell 3.3  Matematikkoppgavene i PISA fordelt etter kompetanseklasser og 
oppgaveformat 
 Antall flervalgs-

oppgaver 
Antall åpne 
oppgaver 

Antall oppgaver 
totalt 

Kompetanseklasse 1 4 6 10 
Kompetanseklasse 2/3 6 15 21 
Totalt 10 21 31 
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4 PISA I ET NATURFAGDIDAKTISK 
PERSPEKTIV 

4.1 Hva er naturfaglig kunnskap? 
I dette kapitlet vil vi plassere PISA inn i en naturfagdidaktisk sammenheng. 
Dette vil vi gjøre både ved å presentere litt av diskusjonen rundt begrepet 
naturfaglig allmenndannelse, og videre ved å relatere PISA til tidligere under-
søkelser. 

 Spørsmålet om hva naturfaglig kunnskap er, kan i utgangspunktet betraktes 
som en vitenskapsteoretisk problemstilling. Sjøberg (1996) hevder at før man 
kan angripe de tre fagdidaktiske spørsmålene hva, hvordan og hvorfor, må hva-
spørsmålet stilles på en helt grunnleggende måte: Hva er naturvitenskap? Ved å 
stille dette spørsmålet ønsker man å klargjøre hva som eventuelt er felles for de 
ulike naturfagene, og hva som skiller dem fra andre former for erkjennelse, 
med andre ord hva som skiller naturvitenskap fra for eksempel samfunnsviten-
skapene og humanvitenskapene. I litteraturen møter man ofte begreper som 
“history, philosophy and sociology of science” og “nature of science” i for-
bindelse med studier av hva som kjennetegner naturvitenskaplig virksomhet i 
vid forstand (Jenkins 1996, McComas m.fl. 1998). I fagdidaktisk litteratur i 
naturfag møter man videre ofte en tredelt kategorisering når man søker å fange 
hva som kjennetegner naturvitenskapene. De tre kategoriene er naturviten-
skapen som produkt, prosess og som sosialt system (se f.eks. Driver m.fl. 
1996). 

Med naturvitenskapens produktaspekt mener man begrepene (f.eks. atomer, 
gener, energi), lovmessighetene (f.eks. Ohms lov, Mendels arvelover) og 
teoriene (evolusjonsteorien, kvanteteorien, relativitesteorien…). I skolens 
naturfag har det tradisjonelt vært en tendens til at dette aspektet ved naturviten-
skapene har fått dominere, noe vi vil komme tilbake til senere.  

Med prosessaspektet menes de metoder, teknikker og prosedyrer man 
benytter i naturvitenskapen for å vinne ny erkjennelse, med andre ord det man 
ofte kaller vitenskapelig metode. I flere lærebøker for skolen, også enkelte av 
dem som ble godkjente etter L97, ser man at uttrykket ”den vitenskapelige 
metode” brukes. Man presenterer med andre ord naturvitenskapens prosess-
aspekt i form av en allmenn vitenskapelige metode, gjerne konkretisert ved en 
punktvis presentasjon av den hypotetisk-deduktive metode (Sjøberg 1997). 
Flere har imidlertid påpekt at myten om den ene universelle vitenskapelige 
metoden er en av de mange mytene som eksisterer om naturvitenskapen (se 
f.eks. Jenkins 1994, McComas m.fl. 1998). Det er åpenbart at ulike naturviten-
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skapelige disipliner kan være svært forskjellige når det gjelder metodiske til-
nærminger. Man kan for eksempel sammenligne en eksperimentell kjemiker 
med en astronom. Her er det forskjeller langs mange dimensjoner, for eksempel 
når det gjelder betydningen av og muligheten for å gjennomføre eksperimenter, 
og når det gjelder måten resultater rapporteres på.  

Det siste aspektet ved naturvitenskapen som man ofte møter i litteraturen, er 
naturvitenskapen som sosialt system, som institusjon, med andre ord som del 
av samfunnet. Det har blitt påpekt at det spesielt er i nyere tid at denne siden 
ved naturvitenskapen har blitt mer og mer framtredende. Aikenhead (1994) 
omtaler i denne sammenhengen tre faser i det han kaller ”vitenskapens evolu-
sjon”. På 1600-tallet ble naturvitenskapen (på den tiden ofte omtalt som natur-
filosofi) institusjonalisert i Europa. På 1800-tallet ble naturvitenskapen profe-
sjonalisert. På 1900-tallet, ikke minst som en følge av annen verdenskrig, ble 
samspillet mellom naturvitenskap og samfunn spesielt framtredende. 

I fagdidaktiske miljøer må det sies å være enighet om at naturfagene i 
skolen bør omfatte alle de tre skisserte aspektene ved naturvitenskapen. Som 
allerede nevnt har tradisjonell naturfagundervisning gjerne konsentrert seg om 
produktaspektet, mens de to andre dimensjonene har vært nedtonet, eller ofte 
også totalt fraværende. Like fullt har det blitt påpekt at selv om man ikke 
behandler naturvitenskapens egenart eksplisitt i undervisningen, så kan man 
ikke unngå å formidle et syn på hva naturvitenskap er (Fourez 1988, Østman 
1995). Denne formidlingen skjer ikke minst gjennom språkbruk (se f.eks. 
Knain 1999). Etter hvert har man imidlertid også fått læremidler som i større 
grad vektlegger metoder og prosesser og også sosiale og samfunnsmessige 
sider ved naturvitenskapen. Det siste aspektet har for eksempel blitt ivaretatt 
gjennom miljølæreprosjekter. 

4.2 Naturfaglig allmenndannelse 
Tenkningen rundt naturfagundervisning kan langt på vei sies å ha fulgt den 
samme utviklingen som det Aikenhead (1994) omtaler som naturvitenskapens 
evolusjon. I denne forbindelsen vil vi spesielt nevne STS-bevegelsen. STS er 
en forkortelse for Science, Technology and Society. Denne typen prosjekter har 
forsøkt å behandle naturvitenskap og teknologi i relasjon til samfunnet 
(Solomon & Aikenhead 1994). Det er med andre ord snakk om et fokus på det 
samfunnsmessige aspektet ved naturvitenskapene. Begrepet scientific literacy 
må sies å høre hjemme i denne tradisjonen. Samtidig har vi i naturfag-
didaktikken sett en utvikling fra et individuelt perspektiv på undervisning og 
læring i naturfag, via et sosialt perspektiv til et kulturelt perspektiv (se Turmo 
& Olsen 2001).  

Begrepet scientific literacy er meget sentralt i nyere fagdidaktisk litteratur i 
naturfag. I norsk litteratur oversettes begrepet ofte med naturfaglig allmenn-
dannelse, og vi vil her ta utgangspunkt i denne oversettelsen. Vi vil imidlertid 
komme med en bemerkning til denne oversettelsen. Begrepet dannelse har 
tradisjonelt stått sterkt i den tyske didaktikk-tradisjonen. Det er ikke vår hensikt 
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å redegjøre for denne tradisjonen her, men vi vil likevel framheve et viktig 
poeng når det gjelder vår bruk av begrepet dannelse. Det er viktig å være klar 
over at naturfaglig allmenndannelse ikke henspeiler på dannelse i en mer 
formell forstand. Vår bruk av begrepet innebærer altså ikke et fokus på kunn-
skap for kunnskapens egen del. Snarere er det i PISA en vekt på kompetanser 
som nærmest kan sies å befinne seg i en annen ytterlighet, nemlig kompetanse 
som i en eller annen forstand er nyttig for å kunne fungere som aktivt, rasjonelt 
og deltakende individ i et demokratisk samfunn. Innen norsk naturfagdidaktikk 
er imidlertid begrepet naturfaglig allmenndannelse sterkt innarbeidet, ikke 
minst gjennom Svein Sjøbergs bok Naturfag som allmenndannelse. En kritisk 
fagdidaktikk (Sjøberg 1998). For enkelthets skyld vil vi de fleste steder i denne 
rapporten bruke begrepet ”naturfagkompetanse” og i mange sammenhenger rett 
og slett ”naturfag”. Med dette mener vi da naturfaglig allmenndannelse slik 
begrepet er definert i rammeverket for PISA, en definisjon vi vil komme 
nærmere inn på etter hvert. 

Det bør her nevnes at det er ulike syn på hva det er viktig å kunne for å  
”fungere i samfunnet”. Ulike forskere har lagt vekt på forskjellige aspekter og 
perspektiver relatert til dette begrepet. For en oversikt over begrepet scientific 
literacy, se for eksempel Shamos (1995). 

I litteraturen relateres ofte begrepet naturfaglig allmenndannelse til det fag-
didaktiske spørsmålet: for hvem? Naturfaglig allmenndannelse er noe alle som 
går i skolen bør få med seg, både de som senere skal fordype seg i naturviten-
skapelig kunnskap i studier og yrkesliv, og de som ikke skal det. Et allmenn-
dannende perspektiv vil lede til et annet fokus enn et elitistisk perspektiv hvor 
man legger stor vekt på å forberede elever til videre studier og en yrkeskarriere 
relatert til naturvitenskap. Det er åpenbart ikke alltid trivielt å forene disse to 
ulike hensynene. 

4.3 TIMSS-prosjektet 

4.3.1 Kort om TIMSS 
Vårt land har tidligere deltatt i to store internasjonale komparative under-
søkelser i naturfag i regi av IEA (International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement). Den første var SISS (Second International 
Science Study) på midten av 1980-tallet, se Postlethwaite & Wiley 1992, og 
Sjøberg 1986. TIMSS (Third International Science and Mathematics Study) ble 
gjennomført i 1995, og dette var en studie av både matematikk og naturfag. Her 
vil vi beskrive TIMSS-prosjektet og noen få resultater derfra når det gjelder 
naturfag, siden disse i flere sammenhenger vil være naturlig sammenliknings-
grunnlag for resultatene i PISA, særlig i kapitlene 8 og 9.  

TIMSS var en studie som rettet seg mot elever på barnetrinnet, ungdoms-
trinnet og siste år på videregående skole. Internasjonalt er resultater for natur-
fag for 12- og 13-åringer presentert av Beaton m.fl. 1996 b. Den norske delen 
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av prosjektet ble administrert ved ILS, Universitetet i Oslo. En omfattende 
presentasjon av norske resultater for nåværende 7. og 8. klassetrinn er gitt i Lie, 
Kjærnsli & Brekke 1997, og noen viktige resultater fra TIMSS når det gjelder 
naturfag, er gjengitt i neste underkapittel. Det skal også nevnes her at i regi av 
TIMSS-prosjektet i vårt land er det senere foretatt mange dybdestudier i natur-
fagdidaktikk, blant annet mange hovedoppgaver og tre doktoravhandlinger. En 
oversikt over dette er gitt i TIMSS 2001. Det er også gitt ut en egen bok om 
oppgavene i naturfag med resultater og kommentarer (Kjærnsli, Lie, Stokke & 
Turmo 1999).  

4.3.2 Noen resultater fra TIMSS 
Her vil vi gi en kort beskrivelse av noen få sentrale resultater fra TIMSS-
prosjektet, siden dette prosjektet vil spille en viktig rolle når vi senere skal sette 
PISA-resultatene inn i en sammenheng. Vi konsentrerer oss her om resultatene 
når det gjelder naturfag på ungdomstrinnet, nærmere bestemt det som nå kalles 
8. klassetrinn.  

De mest iøynefallende resultatene i naturfag for Norges vedkommende kan 
vi liste opp slik: 
! Elevene i Norge skåret omtrent som gjennomsnittet av alle land i natur-

fag.  
! Norske elever skårer litt lavere enn svenske, men klart bedre enn elever i 

Danmark og Island (Finland deltok ikke). 
! Norske elever gjorde det forholdsvis best på oppgaver som krever at 

elevene gir en sammenhengende forklaring med egne ord. 
! Guttene skåret signifikant, men ikke veldig mye høyere enn jentene. 

Denne effekten er sterkest innenfor geofag, fysikk og kjemi. 
! Det var stor forskjell i guttenes favør både når det gjaldt positiv holdning 

og når det gjaldt selvtillit i forhold til å mestre naturfaget. 

4.4 Naturfag i PISA 

4.4.1 Naturfaglig allmenndannelse i PISA 
Det er en stor utfordring å definere hva som er viktige naturfaglige kompe-
tanser for å fungere i morgendagens samfunn. I PISA-prosjektet er det en 
ekspertgruppe som, ut fra den generelle definisjonen av kompetanse i PISA, 
har definert hvordan man skal forstå begrepet naturfaglig allmenndannelse 
(scientific literacy), og følgelig hva slags type kompetanser som er viktig. 
Kursen for dette arbeidet har blitt staket ut av representanter for alle de del-
takende landene, og den endelige definisjonen har blitt godkjent av alle del-
takerlandene. Når man skal forholde seg til resultatene fra PISA, er det viktig å 
holde fast på at utgangspunktet er en definisjon av hva som er viktig kompe-
tanse. Denne definisjonen er det man i testteoretisk sammenheng kaller en 
substansiell definisjon av naturfaglig allmenndannelse. Det er denne defini-
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sjonen som gjøres operasjonell gjennom oppgavene i PISA. Denne substan-
sielle definisjonen er langt fra naturgitt, og andre eksperter og deltakerland ville 
kunne ha lagt vekt på andre ting. Særlig viktig er det å være klar over hva som 
er PISAs utgangspunkt ved sammenligning med andre undersøkelser, som for 
eksempel TIMSS. Vi vil komme nærmere tilbake til likheter og forskjeller 
mellom TIMSS og PISA senere i kapitlet. 

I PISA-prosjektet er naturfaglig allmenndannelse definert på følgende måte: 
Scientific literacy is the capacity to use scientific knowledge, to identify questions 
and to draw evidence-based conclusions in order to understand and help make 
decisions about the natural world and changes made to it through human activity 
(OECD 2000, s. 76). 

I rammeverket defineres videre tre dimensjoner ved naturfaglig allmenn-
dannelse: 
! Naturvitenskapelige kompetanser. Med dette menes de mentale 

prosessene som er involvert når man skal svare på den problemstillingen 
det er snakk om, som for eksempel å identifisere evidens, forklare 
konklusjoner, eller demonstrere forståelse av et naturfaglig begrep. 

! Begreper og innhold. Med dette menes den naturfaglige kunnskapen og 
den begrepsmessige forståelsen som er nødvendig for å kunne bruke de 
aktuelle prosessene. 

! Kontekster. Ulike kontekster hvor prosessene og forståelsen blir anvendt, 
slik som i det man kan kalle personlige kontekster knyttet til helse og 
ernæring, eller til globale kontekster som klimaproblematikk. 

Definisjonen som er gitt ovenfor, danner utgangspunktet for hele naturfagdelen 
av PISA-undersøkelsen. Vi kan umiddelbart observere hvordan de tre ulike 
aspektene ved naturvitenskapene som vi presenterte tidligere i kapitlet, 
naturvitenskapen som produkt, prosess og sosial institusjon, er nedfelt i PISA- 
prosjektets forståelse av naturfaglig allmenndannelse. Vi ser at man i under-
søkelsen legger vekt på at naturfaglig kunnskap samvirker med samfunnet på 
ulike plan, både i det man kan kalle mer lokale kontekster og de mer globale. 
Videre vil vi påpeke at man i definisjonen av naturfaglig allmenndannelse 
eksplisitt tar høyde for at man vanskelig kan tenke seg naturvitenskapelige 
prosesser uten innhold. Dette er en erkjennelse som har vokst fram i det fag-
didaktiske miljøet gjennom de siste årene. I en periode prøvde man å tenke seg 
”innholdstomme” naturfaglige prosesser, for eksempel å kunne kontrollere  
variable i en sammensatt situasjon. Dette må sies å være en tanke som i dag i 
stor grad er forlatt, særlig fordi slike generelle prosesser er av logisk karakter, 
og derfor ikke spesifikt naturfaglige i sitt vesen. 

4.4.2 Produkt og prosess i PISA 
PISA-prosjektet fokuserer på hvor godt elevene er forberedt til å møte de 
utfordringer som venter i morgendagens samfunn (se kap. 1). Dette legger 
sterke føringer på hva slags type kompetanse som anses som viktig. 



4  PISA I ET NATURFAGDIDAKTISK PERSPEKTIV 

 68 

Innledningsvis gjorde vi rede for tre ulike aspekter ved naturvitenskapen, 
nemlig naturvitenskap som produkt, som prosess og som sosialt system.  Det er 
interessant å reflektere over hva slags type naturfaglig kunnskap som er mest 
relevant når man skal kvalifisere elever for morgendagens samfunn, et samfunn 
ingen av oss vet hvordan vil se ut eller utvikle seg. I et slikt perspektiv kan man 
stille spørsmålstegn ved hvor viktig naturfagenes produktaspekt er i forhold til 
naturvitenskapen som prosess og sosial institusjon. Det er klart at naturviten-
skapens produkter både er stabile, samtidig som de har en tentativ karakter 
(McComas m.fl.1998). Et argument for å fokusere sterkere på prosesser og 
sosiale dimensjoner kan imidlertid være at denne typen kompetanse generelt er 
mer stabil enn produktaspektet. Ikke minst er det av avgjørende betydning å ha 
kunnskap om naturvitenskapens egenart for å kunne forholde seg rasjonelt til 
nye resultater som presenteres fra forskerhold (se f.eks. Kolstø 2001). Spesielt 
kan det være sterke grunner til å nedtone læring av faktakunnskap i naturfag. 
Det er imidlertid åpenbart at flere av naturvitenskapens produkter har vist seg 
så stabile at de uten tvil bør inngå som del av det dagens unge bør kunne for å 
møte morgendagens utfordringer.  

I PISA-prosjektet finner vi en vektlegging av prosessaspektet ved at man i 
rammeverket opererer med fem utvalgte kompetanser, hvorav fire representerer 
typiske prosesser (OECD 2000). Disse kompetansene fungerer som en nærmere 
konkretisering av definisjonen av scientific literacy (naturfaglig allmenn-
dannelse). De fem naturvitenskapelige kompetansene i rammeverket er:  

Å kunne gjenkjenne spørsmål som kan besvares gjennom naturvitenskap. 
Å kunne identifisere evidens som er nødvendig i naturvitenskapelige undersøkelser. 
Å kunne trekke eller evaluere konklusjoner. 
Å kunne kommunisere gyldige konklusjoner. 
Å kunne demonstrere forståelse av naturvitenskapelige begreper. 

De fire første kompetansene svarer alle til prosessaspektet, mens den siste 
svarer til produktaspektet, nemlig faglig begrepsforståelse. 

Vi ser at det umiddelbart er påkrevet med en nærmere presisering av selve 
begrepet ”prosess”. Vi har tidligere gitt en vid definisjon av prosessaspektet 
som de metoder, teknikker og prosedyrer man benytter i naturvitenskapen for å 
vinne ny erkjennelse. PISAs prosesskompetanser (de fire første kompetansene 
ovenfor) er alle det man kan karakterisere som intellektuelle eller kognitive 
prosesskompetanser. Dette er åpenbart kun en av flere kategorier av 
prosesskompetanse i naturvitenskapen. Som en annen variant vil vi framheve 
konkrete ferdigheter som å kunne måle pH etc. Det er også opplagt at praktiske 
og intellektuelle kompetanser er sterkt knyttet til hverandre, og samspillet her 
er meget komplisert. Vi støter her mot debatten knyttet til den klassiske 
distinksjonen mellom kunnskaper og ferdigheter i pedagogikken, men vi lar 
denne debatten ligge i denne sammenhengen.  

Vi ser videre at man i PISA anser en forståelse av sentrale begreper i 
naturfagene som en viktig delkompetanse for å kunne fungere i morgendagens 
samfunn, med andre ord en beherskelse av sentrale produkter i faget.  
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4.4.3 Klassifikasjon av naturfagoppgaver i PISA 
Oppgaveenheter 
Testen som brukes for å måle naturfaglig allmenndannelse i PISA, består av en 
rekke oppgaveenheter som hver dreier seg om et bestemt problemområde eller 
tema. De omhandler alle situasjoner fra det virkelige liv, og de er hentet fra en 
autentisk kilde. I hver oppgaveenhet er det flere oppgaver. Hver oppgave 
krever at man anvender en eller flere naturvitenskapelige prosesser samt natur-
faglig kunnskap. For å sette seg inn i den aktuelle situasjonen må elevene lese 
en tekst, tabell eller et diagram. Flere oppgaver er gjerne relatert til samme 
tekst. I vedlegg 2C er de frigitte oppgaveenhetene gjengitt i sin helhet. 
Oppgaveformater 
Som gjort rede for i kapittel 1.5.1 er det to hovedtyper av oppgaveformater i 
naturfagtesten i PISA, flervalgsoppgaver og åpne oppgaver. De åpne opp-
gavene krever at elevene selv skriver svaret, som kan variere fra ett eller noen 
få ord (kortsvaroppgaver) til en lengre begrunnelse eller forklaring (langsvar-
oppgaver).  
Naturvitenskapelige kompetanser: Prosesskompetanse vs. 
begrepsforståelse 
20 naturfagoppgaver i PISA måler primært en av de fire prosesskompetansene 
som vi presenterte tidligere i kapitlet. Fem oppgaver måler elevenes evne til å 
gjenkjenne spørsmål som kan besvares gjennom naturvitenskap, og fem 
oppgaver måler evnen til å identifisere evidens som er nødvendig i 
naturvitenskapelige undersøkelser. Videre måler sju oppgaver elevenes evne til 
å trekke eller evaluere konklusjoner, og tre oppgaver måler evnen til å kunne 
kommunisere gyldige konklusjoner.  

I tillegg er det 15 oppgaver som primært måler forståelse av naturfaglige 
begreper. Totalt ble det altså anvendt 35 naturfagoppgaver i PISA. På grunn av 
det relativt begrensede antallet oppgaver i naturfag, er det ikke mulig å 
rapportere resultater for hver av de fire prosessene på en reliabel måte. I denne 
rapporten vil vi imidlertid skille mellom oppgaver som primært måler prosess-
ferdigheter og oppgaver som primært tester forståelse av naturfaglige begreper. 
Denne todelingen gir oss grupper på henholdsvis 20 og 15 oppgaver. 
Temaområder  
Oppgavene er også klassifisert etter innholdsdimensjonen. I denne fasen av 
PISA er naturfagoppgavene knyttet til de tre temaområdene ”Jorda og miljøet”, 
”Liv og helse” og ”Teknologi”. Det er imidlertid for få oppgaver innenfor hvert 
temaområde til at vi vil presentere resultater for temaområdene hver for seg. 
Kontekster 
Kontekstene i oppgavene varierer. Man tenker seg at ulike typer kontekster 
befinner seg i forskjellig avstand fra eleven. De nærmeste kontekstene er 
knyttet til privatlivet (dagliglivet), deretter til skolekonteksten, til arbeids-
konteksten, til lokalsamfunnet, og endelig til storsamfunnet slik man møter det 
i dagliglivet. Lengst fra eleven er de vitenskapelige kontekstene. På denne 
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måten kan man definere en mer eller mindre kontinuerlig skala av kontekster ut 
fra ”avstanden” til eleven. Naturfagoppgavene i PISA dekker til sammen alle 
disse ulike typene kontekster.  
Oversikt over naturfagtesten 
I tabell 4.1 har vi gitt et oversikt over naturfagoppgavene. Vi har her nøyd oss 
med å klassifisere oppgavene etter de to kriteriene som vil bli brukt ved analyse 
av resultatene: oppgavenes format og prosess/begrepsforståelse. 

Tabell 4.1  Fordeling av naturfagoppgaver etter kompetanse og 
oppgaveformat 

Kompetanse Flervalgsoppgaver Åpne oppgaver Totalt  
Prosesskompetanse 10 10 20 
Begrepsforståelse 10  5 15 
Totalt 20 15 35 

4.4.4 PISA og L97 
Hvordan forholder PISAs vektlegging av naturfaglig allmenndannelse seg til 
den norske læreplanen? I den generelle delen av L97 opererer man med Det 
allmenndannede menneske som en av de sju ”mennesketypene” (KUF 1996, s. 
35). L97 definerer god allmenndannelse som tilegnelse av konkret kunnskap 
om menneske, samfunn og natur som kan gi overblikk og perspektiv, kyndighet 
og modenhet for å møte livet, både praktisk, sosialt og personlig. Videre 
defineres allmenndannelse som tilegnelse av egenskaper og verdier som letter 
samvirket mellom mennesker og gjør det rikt og spennende for dem å leve 
sammen. Det påpekes at uten overgripende referanserammer blir det vanske-
ligere for vanlige samfunnsmedlemmer som ikke er spesialister å ta del i be-
slutninger som griper dypt inn i deres liv. Jo mer spesialisert og teknisk vår 
kultur blir, desto vanskeligere blir det å kommunisere på tvers av faggrenser. 
Felles bakgrunnskunnskap anses derfor som en viktig forutsetning for god 
kommunikasjon mellom medlemmene i et demokratisk samfunn.  

I L97 påpekes det videre at et forskningsbasert samfunn risikerer å bli stadig 
mer teknologidrevet. Strømmen av teknologiske funn og fakta krever bred 
viten om en skal unngå ”vitenskapelig analfabetisme”: manglende evne til å 
skjønne hva ord som ”genspleising”, ”ozonlag” eller ”immunforsvar” betyr 
eller hvilke sosiale konsekvenser det innebærer. Det er her verdt å merke seg 
læreplanens bruk av begrepet ”vitenskapelig analfabetisme” som tydelig er en 
oversettelse av det engelske ”to be scientific illiterate”, et utrykk man ofte 
møter i fagdidaktisk litteratur i naturfag. Vitenskapelig analfabetisme kan sies å 
være synonymt med mangel på naturfaglig allmenndannelse i vår terminologi i 
denne rapporten. Vi ser altså at L97 også ser behovet for naturfaglig allmenn-
dannelse som et sentralt mål for opplæringen i norsk grunnskole. På denne 
måten blir PISA- prosjektets vektlegging av nettopp naturfaglig allmenn-
dannelse meget relevant i forhold til norsk skole, og resultatene fra PISA vil 
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derfor gi en pekepinn på hvor godt dette sentrale målet i læreplanen er opp-
nådd. 

4.4.5 PISA OG TIMSS 
Som vi allerede har påpekt, er det både likheter og forskjeller mellom PISA- og 
TIMSS-undersøkelsene. En iøynefallende forskjell var at elevene i TIMSS var 
to år yngre enn de elevene som nå har deltatt i PISA. Og videre var det ikke de 
samme landene som deltok i de to undersøkelsene. Endelig må vi ved alle 
sammenlikninger huske på at TIMSS og PISA måler litt forskjellige ting, siden 
oppgavene er valgt ut fra litt forskjellige premisser. Dette vil vi her gå litt 
nøyere inn på.  

En gjennomgang av likheter og forskjeller mellom de to prosjektene er gitt 
av Harlen (2001). For det første har PISA utbyttet av den totale 
basisutdanningen som fokus, mens TIMSS var designet for å gjøre det mulig å 
rapportere prestasjoner på forskjellige aldersnivåer, og på denne måten 
sammenlikne framgang med alder for forskjellige land. PISA tester det man 
regner med kreves i framtida, mens TIMSS la vekt på prestasjoner med 
utgangspunkt i en felles kjerne av læreplanelementer i de ulike land. TIMSS 
hadde som siktepunkt å måle så ”rettferdig” som mulig det som undervises i 
naturfag i alle deltakerlandene. Det man vurderer i PISA, er ikke knyttet til en 
slik kjerne av felles læreplanelementer, men i stedet til et konsensussyn når det 
gjelder hva utdanningssystemet bør vektlegge for å forberede 
samfunnsborgerne for voksenlivet og livslang læring. En vesentlig del av dette 
er evnen til å bruke prosesskompetanse og begrepsforståelse i ulike relevante 
kontekster. 

PISA-oppgavene tar utgangspunkt i autentisk materiale (tekster), og man 
anvender grupper av oppgaver knyttet til samme materiale. TIMSS-under-
søkelsen besto derimot av enkeltstående oppgaver. PISA har flere oppgaver 
som krever lange svar enn TIMSS.  

PISA og TIMSS er altså designet med forskjellige siktemål, og de kan ikke 
erstatte hverandre. TIMSS hadde også visse komponenter som PISA ikke har, 
særlig vil vi nevne at det var en egen praktisk prøve. Så langt brukes bare 
papir-og-blyant-tester i PISA selv om det i 2006, når naturfag er hovedområde, 
trolig vil være mulig å inkludere noen praktiske eller PC-baserte oppgaver. Det 
er ingen planer om videostudier i klasserom i PISA, og det innhentes ikke data 
om læreplanene i de enkelte land. Det er heller ingen lærerdata fra egne 
spørreskjemaer til lærerne, slik det var i TIMSS. 

Når man skal sammenligne resultatene fra TIMSS og PISA, er det altså 
viktig å ha klart for seg at de to undersøkelsene ikke måler den samme typen 
naturfagkompetanse. ”Naturfag” i TIMSS og PISA er med andre ord prinsipielt 
ikke det samme. Man kan altså ikke uten videre slutte at norske elevers natur-
fagkompetanse har endret seg hvis man finner forskjeller mellom TIMSS og 
PISA.  
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Både TIMSS og PISA består av en serie av undersøkelser, noe som gir 
muligheten til å få sammenlignbare data fra undersøkelse til undersøkelse. 
Deltakerlandene har derfor mulighet til å bruke begge undersøkelsene til å 
studere tendenser over tid. 
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5 STATISTISKE OG PSYKOMETRISKE 
METODER 

5.1 Innledning 
Dette kapitlet har en litt spesiell rolle, siden det ikke er ment å skulle leses i 
sammenheng. I stedet for å forklare underveis de ulike kvantitative metodene 
som er brukt, og hva de forskjellige resultatene betyr, har vi her samlet slik 
informasjon og referert til dette under gjennomgangen av resultatene i de 
senere kapitlene. Alt etter nysgjerrighet og egne forutsetninger kan leseren da 
selv vurdere behovet for eller ønsket om å forstå mer av hvordan resultatene er 
framkommet. 

Vi starter med noen sentrale statistiske begreper som for mange er godt 
kjent. Videre prøver vi å forklare på en enkel måte noen av de avanserte 
metodene som er brukt i PISA. Det dreier seg særlig om den såkalte Rasch-
modellen, en metode for beregning av skåreverdier, og det dreier seg om 
metoder for å beregne feilmarginer for de gjennomsnittsverdiene som regnes 
ut.  

5.2 Litt deskriptiv statistikk  

5.2.1 Gjennomsnitt og median. Intervallvariabel  
I denne rapporten bruker vi to ulike mål for en middels tendens: gjennomsnitt 
og median. Vi tillater oss å minne om at vi finner gjennomsnittet ved å 
summere alle de målte verdiene og dividere med antall verdier. En viktig forut-
setning for å kunne gjøre dette er imidlertid at et slikt gjennomsnitt har mening. 
Dette krever at den aktuelle variabelen vi skal ta gjennomsnittet av, er en såkalt 
intervallvariabel. Dette betyr at hvis det er flere mulige verdier (flere punkter 
på skalaen) enn 2, så må det være like store avstander mellom punktene langs 
skalaen. For eksempel må det være like stor forskjell ”i virkeligheten” mellom 
verdiene 0 og 1 som mellom 1 og 2. Det hender ofte at kravet til å være 
intervallvariabel bare nesten er oppfylt, og i slike tilfeller gjør vi da en 
tilnærming når vi går fram som om kravet er oppfylt. I denne rapporten er det 
flere slike eksempler på det vi kan kalle kvasi-intervallvariabler. Typisk 
gjelder det for såkalt Likert-skala, som har svaralternativer av typen fra ”svært 
uenig” via ”uenig” og ”enig” til ”svært enig”, her kodes svarene fra 1 til 4. 
Dette har vi behandlet som intervallvariabler mange steder i rapporten uten 
videre kommentarer. Vi sammenlikner da grupper av elever ut fra hvilket gjen-
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nomsnitt de har for denne variabelen. I andre mer problematiske tilfeller vil vi 
kommentere de tilnærminger vi gjør. 

I noen tilfeller, for eksempel hvis kravet ovenfor ikke er oppfylt, brukes 
heller medianen som et mål. Dette er den verdien i et datamateriale som deler 
respondentene i to like store deler. I vårt tilfelle vil medianen være den måle-
verdien som er slik at halvparten av elevene har høyere og den andre halv-
parten lavere verdi enn denne. 

5.2.2 Kvartiler og andre prosentiler 
På tilsvarende måte som for median, kan man definere andre prosentiler ut fra 
den prosentandelen som har en lavere verdi enn den angitte. Den 5. prosentilen 
betyr altså at 5% av personene har en lavere verdi enn den angitte. Hvis vi deler 
personene i fire like store deler, så vil de tre variabelverdiene som sørger for 
dette, være de såkalte kvartiler. Første og tredje kvartil er henholdsvis 25. og 
75. prosentilen, mens den andre kvartilen er identisk med medianen, eller om vi 
vil, 50. prosentilen.  

Med kvartilbredde mener vi avstanden mellom tredje og første kvartil. 
Kvartilbredden angir altså intervallet som dekker den midterste halvparten av 
personene, og den representerer et ofte brukt mål for spredning. 

5.2.3 Varians og standardavvik  
De vanligste målene for spredningen i et datamateriale er standardavvik og 
varians. Med varians menes det gjennomsnittlige kvadratiske avviket fra gjen-
nomsnittsverdien. For en målt variabel X kan vi finne variansen, s2, ved hjelp 
av formelen: 

s2 = 
( ) ( ) ( )

N
XxXxXx n

22
2

2
1 ..... −++−+−

 

Her står xi for den målte verdien for person nummer i, mens X står for gjen-
nomsnittsverdien for alle personene. Antall personer er N. (At det i mange til-
feller er mer riktig å sette N-1 i nevneren i stedet for N, er i vår sammenheng 
helt uvesentlig.) Vi ser at jo større spredningen i dataene er, jo større vil av-
vikene fra gjennomsnittsverdien bli, og jo større blir variansen. 

Kvadratrota av variansen er standardavviket (s), og her ser vi grunnen til at 
vi bruker et kvadrattall som symbol for varians. Standardavviket er en størrelse 
som har samme dimensjon og måleenhet som X selv, og som derfor lett kan gis 
en grafisk fortolkning, se det følgende.  

5.2.4 Normalfordeling 
Tilfeldighetenes lover bestemmer at når et stort utvalg av personer måles med 
en intervallvariabel med mange trinn, så vil fordelingen av verdier nærme seg 
en bestemt fordeling, den såkalte normalfordelingen. Fordelingen av antall 
personer langs skalaen følger av gjennomsnittet og standardavviket for 
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variabelen. I stedet for å angi hele fordelingen er det derfor i mange sammen-
henger tilstrekkelig å bare oppgi disse to verdiene.  

På figur 5.1 er det vist to eksempler på normalfordelingskurver. De to for-
delingene har begge gjennomsnittsverdien 50 men tydelig ulik spredning. For 
den svarte kurven har standardavviket verdien 10, mens den blå kurven har et 
standardavvik på 20.  

Figur 5.1  To normalfordelingskurver 

To viktige trekk ved normalfordelingene skal nevnes spesielt her. For det første 
ser vi at fordelingen er symmetrisk om gjennomsnittsverdien. Og videre er det 
slik at uavhengig av hvor stort standardavviket er, så vil det være en bestemt 
del av personene som faller innenfor et bestemt intervall målt med standard-
avviket som enhet. Dersom vi går ett standardavvik ut til begge sider fra gjen-
nomsnittet (for den svarte fra 40 til 60, for den blå fra 30 til 70), så dekker vi 
omtrent 2/3 av personene. På tilsvarende måte faller omtrent 95% av personene 
innenfor et intervall på to standardavvik i hver retning (for den svarte fra 30 til 
70, for den blå fra 10 til 90). Dette siste er av spesiell interesse, siden vi ofte 
nyttiggjør oss det når vi oppgir såkalte 95% konfidensintervaller eller i forbin-
delse med signifikanstesting (se kap. 5.3.2). 

5.2.5 Standardisering 
Siden alle normalfordelinger blir identiske når vi måler med standardavviket 
som mål, er det svært vanlig å gjøre nettopp dette: målte skåreverdier (X) 
regnes om slik at vi i stedet oppgir hvor mange standardavvik (s) verdien ligger 
over eller under gjennomsnittet ( X ). Dette kan vi gjøre ved en enkel trans-
formasjon: 

  
s

XXz −=  

Vi sier at vi har standardisert variabelen X og at vi i stedet bruker den standar-
diserte verdien z. Gjennomsnittet er da satt til 0 og standardavviket til 1. En slik 
standardisering er brukt på de aller fleste samlevariablene i PISA, for eksempel 
nesten alle som behandles i kapittel 10 og 11. Dette innebærer at de angitte 
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verdiene ikke forteller noe direkte om hvilke svar elevene har gitt, siden stan-
dardiserte verdier bare har mening ved å fortelle hvordan elever har svart i for-
hold til alle andre elever. En negativ verdi for en standardisert holdnings-
variabel betyr altså ikke nødvendigvis en negativ holdning, men snarere en 
holdning som er mindre positiv enn det gjennomsnittet av elevene har. 

Når det gjelder skåre for prestasjoner på de faglige testene i PISA, er det 
standardisert på en litt annen måte. I stedet for å standardisere til gjennomsnitt 
0 og standardavvik 1, brukes det for faglig skåre en standardisering til gjen-
nomsnitt 500 og standardavvik 100. En skåreverdi på 550 betyr da en skåre 
som ligger et halvt standardavvik over gjennomsnittet. For å kunne sammen-
likne landene langs samme skala er standardiseringen foretatt internasjonalt. 
Verdiene for gjennomsnitt og standardavvik er beregnet ved å la alle OECD-
landene telle like mye, uavhengig av utvalgenes og hele populasjonenes stør-
relse. Landene utenfor OECD er i denne sammenhengen ikke regnet med (og 
heller ikke Nederland, se kap. 1.3).  

Standardavviket internasjonalt er altså satt lik 100, men for et enkelt land vil 
det aktuelle standardavviket avhenge av hvor stor spredning det er blant 
elevene i forhold til i andre land. Og gjennomsnittet for de nasjonale stan-
dardavvikene blir gjerne noe lavere enn 100, fordi det som regel er noe mindre 
spredning i ett og samme land enn internasjonalt. Dette forhindrer ikke at stan-
dardavviket for noen enkeltland ligger høyere enn 100, og disse landene fram-
står da med en forholdsvis høy spredning. Som vi skal se i kapittel 6, gjelder 
det blant annet for norske elever i lesing.  

5.2.6 Vanlig (bivariat) korrelasjon 
Hittil i dette kapitlet har det dreid seg om univariat statistikk, om begreper for 
en og en variabel om gangen. Når vi beskriver sammenhengen mellom to 
variabler, snakker vi om bivariat statistikk. I denne boka framstiller vi noen 
ganger slike sammenhenger ved hjelp av en krysstabell som viser fordelingen 
når det gjelder kombinasjoner av svar på de to variablene. Men i andre sam-
menhenger, særlig hvis begge variablene er intervallvariabler, er det gunstigere 
å kunne angi et tall som et uttrykk for i hvor stor grad de to variablene varierer 
sammen. Vi snakker da om graden av samvariasjon eller korrelasjon. En 
korrelasjonskoeffisient er et mål på i hvor stor grad de to variablene varierer ”i 
takt”, altså i hvor stor grad den ene variabelen har en høy verdi samtidig med 
(for eksempel for samme elev) når den andre har det, og omvendt. Den 
vanligste korrelasjonskoeffisienten er den såkalte Pearsons korrelasjons-
koeffisient (ofte symbolisert med r), og den måler i hvor stor grad de målte 
dataene faller langs en rett linje når de avtegnes i et koordinatsystem. 

Korrelasjonskoeffisienten kan ha verdier fra –1 (perfekt negativ korrelasjon) 
via 0 (ingen korrelasjon) til 1 (perfekt positiv korrelasjon). Hvis vi kvadrerer 
korrelasjonskoeffisienten, får vi et tall som forteller oss hvor stor andel av 
variansen i den ene variabelen som er felles med den andre variabelen. Ofte 
sier vi at dette kvadratet forteller oss hvor stor del av variansen i den ene 
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variabelen som kan forklares ved den andre variabelen. Et eksempel vil illus-
trere dette: Hvis en korrelasjonskoeffisient på 0,50 er regnet ut mellom skåre på 
en matematikktest og en variabel som måler positiv holdning til matematikk, så 
kan vi si at holdningsvariabelen kan ”forklare” 25 prosent (siden 0,502 = 0,25) 
av variansen til matematikkskåren.  

Språkbruken må her ikke oppfattes bokstavelig, idet ”forklare” ikke skal 
oppfattes som at det nødvendigvis er snakk om årsak og virkning. En høy 
korrelasjon mellom to variabler behøver ikke å bety at det er en kausal sam-
menheng mellom variablene. Og selv om det skulle være det, så kan vi ikke si 
hva som i tilfellet er årsak og hva som er virkning. Vi må huske på at det eneste 
vi vet, er at de to variablene til en viss grad varierer sammen. Noen ganger er 
det en tredje variabel som påvirker begge to og gjør at disse to korrelerer høyt. 
La oss ta et litt spesielt eksempel. Hvis vi finner en høy korrelasjon mellom 
skonummer og matematikkprestasjoner i en matematikktest for barn, er det lite 
trolig at noen skårer høyt fordi de har store sko, eller at de har store sko fordi 
de er gode i matematikk. Å kjøpe større sko til en svak elev vil neppe være til 
særlig hjelp i matematikk! Trolig er det slik at alder er en viktig tredje variabel 
som påvirker begge, altså at både skonummer og kunnskaper i matematikk øker 
med alderen. Dessverre (?) er det neppe slik at denne tendensen fortsetter 
videre opp i voksen alder. 

5.2.7 Multippel korrelasjon og regresjon 
På tilsvarende måte som for korrelasjon mellom to variabler kan vi også snakke 
om multippel korrelasjon mellom en (avhengig) variabel og en gruppe av andre 
(uavhengige) variabler. En multippel korrelasjonskoeffisient, R2, angir hvor stor 
del av variansen til den avhengige variabelen som kan ”forklares” ut fra alle de 
uavhengige variablene til sammen. I denne rapporten er vi både interessert i 
hvor stor del av variansen til de faglige skårene som kan ”forklares” ut fra de 
ulike holdnings- og bakgrunnsvariablene hver for seg (vanlig korrelasjons-
koeffisient) og samlet (multippel korrelasjon). 

Symbolet R2 brukes for multippel korrelasjonskoeffisient for å minne om at 
den svarer til vanlig korrelasjonskoeffisient, r, opphøyd i annen potens, nemlig 
andel av variansen som er ”forklart” (se 5.2.6). Det framgår også av symbolet 
R2 at en multippel korrelasjonskoeffisient alltid er positiv. Det følger av defini-
sjonen at den ligger mellom 0 (ingen varians ”forklart”) og 1 (all varians 
”forklart”). 

En gruppe av uavhengige variabler kan altså brukes sammen for å forklare 
en avhengig variabel. Dette kan de gjøre fordi de alle sammen hver for seg 
korrelerer med den avhengige variabelen. Imidlertid korrelerer de også seg 
imellom. Dette er grunnen til at R2 ikke er lik summen av alle de enkelte 
bidragene (r2) fra hver uavhengig variabel. Dersom vi hadde laget en slik sum 
av de enkelte variablenes bidrag, ville dette blitt for høyt. I enkelte tilfeller ville 
den faktisk blitt større enn 1.  
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Hvis vi ønsker å se detaljert på hvor mye de uavhengige variablene hver for 
seg bidrar til å ”forklare” den avhengige variabelen, snakker vi om at vi foretar 
en multippel regresjon. Det viser seg imidlertid at hvor mye hver variabel 
”bidrar” til dette, i aller høyeste grad er avhengig av hvilke variable som alle-
rede er tatt med. Grunnen til dette er den samme som nevnt ovenfor, nemlig at 
de uavhengige variablene også korrelerer seg imellom. Hvilket sett av variable 
vi har med i vår regresjonsmodell vil i stor grad bestemme resultatet, og tolk-
ningen av de individuelle bidragene vil være vanskelig. Derfor vil vi i denne 
rapporten stort sett nøye oss med å gjengi R2 for hver regresjonsmodell uten å 
diskutere de enkelte bidragene. I så måte er multippel regresjon og multippel 
korrelasjon det samme.  

5.3 Å slutte fra utvalg til populasjon 

5.3.1 Populasjon og utvalg 
Når vi gjør en undersøkelse slik som i PISA, så lar vi et utvalg av norske elever 
delta i undersøkelsen, men de deltakende elevene er trukket ut fra en popula-
sjon, i vårt tilfelle alle 15-årige elever i Norge. Elevene i utvalget representerer 
hele populasjonen, og de er trukket ut på en slik måte at alle elevene i popula-
sjonen har en viss kjent sannsynlighet for å bli utvalgt (ikke nødvendigvis den 
samme sannsynligheten for alle, se kapittel 1.8). Vi er i utgangspunktet ikke 
spesielt interessert i resultatene for elevene i utvalget, men derimot i den grad 
de kan fortelle oss noe om situasjonen for hele populasjonen. Når vi for eksem-
pel finner at guttene skårer lavere enn jentene når det gjelder leseforståelse, så 
er det et viktig spørsmål om vi kan slutte fra resultatene for utvalget til at gut-
tene i gjennomsnitt har dårligere leseforståelse enn jentene også i hele popula-
sjonen, altså for landet som helhet. Signifikans og konfidensintervall er i denne 
sammenheng to viktige begreper som vil bli belyst i det følgende.  

5.3.2 Signifikante forskjeller mellom gjennomsnittsverdier 
Når vi skal sammenlikne grupper av elever for å se hvem som har høyest gjen-
nomsnittsverdi for en eller annen variabel, spør vi ofte om forskjellen vi finner 
er statistisk signifikant eller ikke. Vi kan være interessert i om norske elever 
skårer signifikant lavere i lesing enn svenske, eller om gutter har signifikant 
mer positiv holdning til matematikk enn jenter. 

Nøkkelen til å forstå dette ligger i å innse at enhver uttrekking av utvalget 
innebærer et element av tilfeldighet. Hadde uttrekningen av utvalget i PISA 
blitt foretatt på nytt, ville andre elever blitt med, og resultatene ville vært 
annerledes enn de ble. Men statistikkens lover sørger for at det er en grense for 
hvor forskjellig de enkelte utvalgene kunne bli, og denne grensen er lavere jo 
flere som er med i utvalget. Hvis vi skulle sammenlikne høyden for menn og 
kvinner i Norge, kunne vi trekke et utvalg og måle høydene. Hvis vi bare 
trekker noen få, er det godt mulig å finne for eksempel at kvinnene i gjennom-
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snitt er høyest. Denne forskjellen i kvinnenes favør ville imidlertid være langt 
fra signifikant. Et slikt resultat ville med liten sannsynlighet skje hvis vi prøvde 
å trekke like mange på nytt. Og enda mer utrolig usannsynlig ville det skje hvis 
vi trekker ut så mange som 100 mennesker. Med overveldende sannsynlighet 
ville da mennenes gjennomsnittsverdi vært størst. Ut fra den målte fordelingen 
av høyde i utvalget og ut fra antallet som er med i utvalget kan vi ut fra statis-
tiske lover regne ut med hvor stor sannsynlighet vi ville kunne slutte at dette 
også gjaldt for hele populasjonen. 

Vi knytter gjerne en bestemt sannsynlighet til overveielsene nevnt over. 
Ofte bruker vi 5% sannsynlighet som et kriterium for vårt signifikansnivå, og 
det vil vi bruke i denne boka også. For å vende tilbake til PISA og kjønnsfor-
skjeller i leseforståelse: Når jentene skårer signifikant høyere enn guttene, så 
mener vi med det helt konkret at det er mindre enn 5% sannsynlighet for at 
denne forskjellen bare skyldes tilfeldigheter ved de uttrukne elevene. Tilsvar-
ende har vi da at det er minst 95% sannsynlighet for at jentene i gjennomsnitt 
har bedre leseforståelse i hele landet sett under ett.  

Vi konkluderer at signifikante forskjeller mellom elevgrupper med 95% 
sannsynlighet også finnes i hele populasjonen. Ikke-signifikante forskjeller vil 
med mer enn 5% sannsynlighet bare være et resultat av en liten skjevhet i det 
uttrukne utvalget. Slike ”funn” er derfor ikke noe særlig å feste seg ved og 
vanligvis heller ikke noe å rapportere. Men det hender selvsagt at det i seg selv 
er viktig å slå fast at forskjeller som forventes å være store, ikke kan gjenfinnes 
som signifikante forskjeller i materialet.  

5.3.3 Feilmargin, konfidensintervall og standardfeil  
Noen ganger ønsker vi å sammenlikne flere elevgrupper på en gang, og vi vil 
gjerne angi den feilmarginen vi har når det gjelder å anslå gjennomsnittsverdier 
for hele populasjonen ut fra gjennomsnittet for utvalget. Et 95% konfidens-
intervall angir det intervallet gjennomsnittet for hele populasjonen med 95% 
sannsynlighet ligger innenfor. Andre prosenter forekommer, for eksempel 99%, 
men i denne boka bruker vi konsekvent 95%.  

Ved hjelp av diagrammer med konfidensintervaller kan vi visuelt få et raskt 
inntrykk av hvilke forskjeller som tydelig er signifikante og hvilke som åpen-
bart ikke er det. Hvis konfidensintervallene ikke dekker hverandre, er det et 
tegn på at forskjellene er signifikante. Tilsvarende, hvis de i stor grad over-
lapper hverandre, er forskjellene ikke signifikante. (Det kan være svak over-
lapping og likevel signifikant forskjell.) 

Når vi skal bestemme hvor store feilmarginer vi må operere med (eller stør-
relsen på konfidensintervallene), brukes ofte begrepet standardfeil. Vi tenker 
oss at vi mange ganger trekker et tilfeldig utvalg fra en og samme populasjon. 
Gjennomsnittsverdien vil ikke bli den samme hver gang, men den vil variere 
litt rundt gjennomsnittet for hele populasjonen. Jo større utvalgene er, jo 
mindre spredning vil det bli for disse gjennomsnittene. Disse gjennomsnittene 
danner selv en fordeling, og standardavviket til denne fordelingen kalles stan-
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dardfeilen (egentlig standardfeilen til gjennomsnittet) og forkortes ofte SE, på 
engelsk Standard Error (of the mean). Standardfeilen (til gjennomsnittet) kan 
uttrykkes ved hjelp av standardavviket s (til fordelingen) og antall personer i 
utvalget (N): 

N
sSE =  

Vi ser altså at jo større utvalget er, jo mindre blir standardfeilen og dermed 
konfidensintervallet. Ved å ha et stort utvalg kan vi oppnå stor presisjon ved 
bestemmelse av populasjonsgjennomsnittet. Derimot inngår ikke populasjonens 
størrelse i dette uttrykket. Dette er grunnen til at for å oppnå samme grad av 
presisjon i PISA er det ikke nødvendig å ha et større utvalg elever i store land 
enn i små. 

Siden to standardavvik i hver retning dekker 95% av tilfellene (se 5.2.4), vil 
konfidensintervallet (95%) for gjennomsnittet bestå av det intervallet vi får når 
vi går to standardfeil i hver retning ut fra gjennomsnittsverdien. Når standard-
feilene til gjennomsnittsverdier er gitt, kan vi altså lett selv regne ut feil-
marginene: Feilmarginene utgjør alltid to standardfeil.  

I resultatdelen av denne rapporten (kap. 6-12) har vi stort sett gitt feil-
marginer for de oppgitte gjennomsnittsverdiene. Men for å unngå en altfor 
omstendelig presentasjon når det gjelder dette, har vi ofte nøyd oss med litt 
summariske kommentarer om hvor store feilmarginer vi må regne med for en 
gruppe av variabler og elever sett under ett. 

5.3.4 Standardfeil og konfidensintervall for prosenttall 
Når vi skal slutte fra utvalget av elever til hele populasjonen vil det, som 
beskrevet ovenfor, bli en usikkerhet som skyldes tilfeldigheten ved trekking av 
skoler og elever. Gjennomsnittsverdiene av de ulike skåreverdiene blir derfor 
angitt med standardfeil (eller feilmarginer). På samme måten forholder det seg 
med prosenttall. I slike sammenhenger er det en enkel sammenheng mellom 
standardfeilen til prosenttallet og antall elever:  

( )
N

ppSE −= 100  

der p er prosentandelen og N er antall elever.  
Et eksempel vil belyse dette. Hvis vi trekker 400 elever tilfeldig fra en 

populasjon, og 70% av dem svarer riktig på en oppgave, så vil standardfeilen i 
dette tilfellet bli: 

3,2
400

3070 =⋅=SE  

Feilmarginen blir dobbelt så stor, eller 4,6 prosentpoeng (her brukes ikke 
prosent, for det kan misforståes), og det betyr at konfidensintervallet går om-
trent fra 65% til 75%. Med 95% sannsynlighet ligger prosenttallet som kan 
svare riktig i hele populasjonen, mellom disse grensene. Slike feilmarginer for 
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prosenttall har vi oppgitt, riktignok nokså summarisk, for ikke å bli fristet til å 
legge vekt på forskjeller i prosentandeler som ikke er signifikante. 

5.3.5 Signifikante vs. store forskjeller. Effektstørrelse 
Som beskrevet tidligere (kap. 5.3.2), må målte forskjeller være signifikante for 
å være interessante. Men at målte forskjeller mellom elevgrupper er signifi-
kante, er i seg selv ikke noen garanti for at de er store, interessante eller viktige. 
Jo flere som deltar i en undersøkelse, jo mindre blir feilmarginene, og jo lettere 
er det at målte forskjeller er signifikante. Men de blir ikke større av den grunn. 
Forskjeller kan være signifikante fordi de er store og/eller fordi mange er med i 
undersøkelsen. I en storskala undersøkelse som PISA, med flere tusen elever i 
utvalget, blir selv små og ubetydelige forskjeller signifikante i statistisk for-
stand. Det ligger derfor en viss fare forbundet ved å rapportere funn som i og 
for seg er signifikante, men som fra et pedagogisk eller skolepolitisk synspunkt 
er totalt uvesentlig.  

Det er derfor ofte naturlig å også kunne angi et mål for hvor ”store” for-
skjeller mellom elevgrupper er. Hva som er ”stor” forskjell for en bestemt 
variabel, avhenger av hvor stor spredning det er i materialet som helhet. En 
vanlig måte er å angi forskjellene som standardiserte forskjeller, også kalt 
effektstørrelse: Hvor stor forskjellen er i forhold til et standardavvik.  

Fordelen ved å måle for eksempel kjønnsforskjeller i effektstørrelse er at et 
slikt mål kan brukes til å sammenlikne resultater for helt ulike variabler på en 
meningsfull måte. Hvis jenter skårer 10 poeng høyere enn guttene på en lese-
test, sier det oss ingenting om hvor ”stor” denne forskjellen egentlig er. For å 
kunne vurdere det, måtte vi vite hvordan fordelingen av poengsummer er. Hvis 
standardavviket for lesetesten nevnt ovenfor er 20 poeng, så sier vi at effekt-
størrelsen er på 10/20 = 0,5. Tilsvarende, hvis guttene skårer 10 poeng høyere 
på en matematikktest der standardavviket er på 50 poeng, så blir effekt-
størrelsen i guttenes favør 0,2, altså mye lavere. Kjønnsforskjellen, og dermed 
den pedagogiske betydningen av resultatet, er mye større i det første tilfellet.  

5.3.6 Signifikante vs. store korrelasjoner 
Også for korrelasjoner mellom to variable kan vi snakke om signifikans. En 
positiv korrelasjon mellom to variabler innebærer at det er en tendens til at høy 
verdi for den ene variabelen og en høy verdi for den andre variabelen opptrer 
for de samme elevene. Men dette gjelder for elevene som var med i utvalget. 
Hvis denne korrelasjonskoeffisienten er signifikant positiv, så betyr dette at den 
med stor (minst 95%) sannsynlighet også er positiv for hele populasjonen. Den 
positive korrelasjonen kan da ikke med rimelig sannsynlighet tilskrives bare en 
tilfeldighet ved utvalget som ble trukket ut. 

På samme måte som når det gjelder forskjeller mellom gjennomsnitts-
verdier, kan korrelasjonene godt bli signifikant positive selv om de er små 
(<0,10), bare vi har mange elever med i undersøkelsen. Hva som regnes som 
store og små korrelasjoner, må vurderes i hvert tilfelle. Den pedagogiske eller 
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politiske betydningen av en korrelasjon avhenger både av dens størrelse og av 
hva det saklig sett dreier seg om. Men ikke-signifikante korrelasjons-
koeffisienter er det vanligvis ingen hensikt å oppgi. Men det kan som tidligere 
påpekt, i noen tilfeller i seg selv være et interessant funn at man ikke klarer å 
bekrefte en forventet sammenheng. 

5.3.7 Gruppeutvelging og design-effekt 
De vurderingene vi hittil har presentert når det gjelder standardfeil og dermed 
konfidensintervaller for gjennomsnitt og prosenttall, forutsetter egentlig at alle 
elevene er trukket ut enkeltvis på en tilfeldig (probabilistisk) måte. Slik er det 
imidlertid ikke i PISA, og slik er det nesten aldri i andre pedagogiske under-
søkelser heller. Som beskrevet i kapittel 1.8, er uttrekkingen foregått ved en 
såkalt gruppeutvelging, ved at det først er trukket ut skoler, og deretter er 
elever trukket ut på hver deltakerskole (hvis det er over 30, ellers er alle med). 
Elever som går på samme skole har imidlertid noen egenskaper til felles ved at 
de bor på samme sted, kommer fra liknende hjemmebakgrunn, har opplevde 
samme type undervisning etc., i større grad enn om de hadde vær trukket 
enkeltvis. Spredningen av verdier for de enkelte variablene blir derfor kunstig 
lav, noe som fører til at de vanlige utregningene (se kap. 5.3.3 og 5.3.4) fører til 
for lave standardfeil og dermed feilmarginer. Uten at vi vil gjøre noe stort 
nummer av dette i denne rapporten, har vi derfor måttet korrigere for denne 
såkalte design-effekten ved å øke feilmarginene noe.  

Prosedyrene for å gjøre dette på en rigorøs måte er svært kompliserte og 
omstendelig. Den vanligste metoden, den såkalte ”Jackknife”-metoden kan for-
enklet beskrives slik: Vi tenker oss en og en av skolene fjernet fra utvalget. 
Hver gang vil vi da ha et litt forskjellig utvalg, og ved å regne ut den aktuelle 
variabelens gjennomsnittsverdi i hvert eneste utvalg og se hvordan den 
varierer, kan vi beregne standardfeilen til variabelen. Det er lett å skjønne at 
dette blir omstendelig, i stedet for å regne ut ett gjennomsnitt må vi regne ut 
gjennomsnittet like mange ganger som det er skoler i utvalget. I PISA er det 
brukt en litt annen metode, idet man har brukt noe som kalles ”Balanced 
replicate weights”. Uten å gå i for mange detaljer kan vi beskrive denne 
metoden slik: I stedet for, som for Jackknife-metoden, å lage mange utvalg ved 
å fjerne en og en skole fra det originale utvalget, lages det mange utvalg ved å 
gi hver skole ulik vekt hver gang. I PISA er det et sett med 80 forskjellige 
vekter for hver skole. Korrekte beregninger av standardfeil tar altså utgangs-
punkt i 80 beregninger av gjennomsnittsverdier.  

Hvor store disse design-effektene er for vårt utvalg av elever, avhenger av 
hvilke variabler det dreier seg om. De gjør seg aller sterkest gjeldende for 
spørsmål som har med forholdene på skolen som helhet, siden elever på samme 
skole her i stor grad har samme erfaring. Design-effekten kan i slike tilfeller 
komme helt opp i en faktor 4, og det betyr at mens det virkelige antall elever 
som svarte på et spørsmål, er ca. 4000, så svarer det til at vi har et effektivt ut-
valg som bare er på 1000. Feilmarginene for gjennomsnittsverdier og prosent-
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tall for slike variabler må da justeres opp med en faktor 41/2  = 2. Også for 
skåreverdier for kunnskap har vi måttet justere standardfeilene, men utslagene 
er ikke like store for slike variabler. I vårt land dreier det seg typisk om å 
justere opp standardfeilene en faktor 1,5. Men i land der forskjellene mellom 
skoler er større, særlig der det er ”streaming” mellom skoleslag på det aktuelle 
alderstrinnet, kan design-effekten bli vesentlig større. 

5.3.8 Utvalgssannsynligheter og vekting 
Vi ønsker her å omtale enda et poeng som det er viktig å ta hensyn til ved 
beregning av gjennomsnittsverdier og prosenttall for grupper av elever. Også i 
en annen forstand har vi et utvalg som ikke består av tilfeldig uttrukne enkelt-
elever. I alle resonnementene ovenfor er det antatt at elevene er trukket ut med 
like stor sannsynlighet, men det er de ikke. Som beskrevet i kapittel 1.8 ble 
populasjonen først stratifisert i fem strata, og deretter ble elever trukket fra 
hvert stratum for seg. For å få et stort nok antall elever med fremmedkulturell 
bakgrunn ble stratum 1 oversamplet, altså uforholdsmessig mange elever ble 
trukket herfra. Slike elever må derfor senere vektes ned igjen for at de ikke skal 
telle for mye. For å effektivisere utvalget (for ikke å få for mange skoler med få 
elever) ble stratum 4 (små skoler) og 5 (videregående skoler) på tilsvarende 
måte undersamplet. Disse elevene må under utregningene vektes opp igjen. 

Selv innen samme stratum vil elevene på ulike skoler ikke ha samme sann-
synlighet for å bli trukket ut. Trekkingen innen hvert stratum foregikk på den 
måten at store skoler hadde større sannsynlighet for bli trukket ut enn små. Og 
videre: Hvis en uttrukket elev var fraværende under testen, må de andre delta-
kende elevene tillegges en litt høyere vekt, siden de skal representere også den 
fraværende eleven. 

De elevene som deltok i undersøkelsen, skal representere alle norske elever 
i hele populasjonen. Men for at de skal kunne gjøre det på beste måte, må vi 
altså tillegge hver elev en vekt som forteller hvor mange elever i hele popula-
sjonen eleven representerer. Den vekten en elev tillegges, avhenger av med 
hvilken sannsynlighet eleven ble trukket ut, og av hvor mange andre uttrukne 
elever på samme skolen og i samme stratum som faktisk deltok. Den eleven 
med størst vekt i utvalget, har omtrent 10 ganger så stor vekt som enelev med 
den laveste vekten. For de fleste elevene er imidlertid vektene nokså like. 

Ved beregning av gjennomsnittsverdier og prosenttall i denne rapporten er 
det hele tiden brukt vektede verdier for elevdata. Resultatene om vi bruker 
vektede eller uvektede data (alle elevene teller like mye) for Norge er imidler-
tid nokså like, og unntatt i noen få tilfeller innebærer det ingen vesentlig for-
skjell når det gjelder kvalitativ tolkning av resultatene. I andre land kan imid-
lertid vekting av dataene være helt avgjørende for å få meningsfulle landsgjen-
nomsnitt. 



5  STATISTISKE OG PSYKOMETRISKE METODER 

 84 

5.4 Konstrukter som samlevariabler. Reliabilitet 
Både PISA-testen og spørreskjemaene inneholder en rekke enkeltvariabler. 
Noen av disse er ment å fungere separat (som for eksempel kjønn), men de 
fleste av dem inngår i en samlevariabel, og vi sier at denne samlevariabelen 
representerer skåreverdier for et konstrukt. Vi beregner skåreverdier for presta-
sjoner ved hjelp av en rekke oppgaver for derved å oppnå en tilstrekkelig høy 
reliabilitet. Hadde vi bare brukt noen få oppgaver, ville det vært altfor store til-
feldigheter når det gjaldt hvor godt oppgavene passet den enkelte elev eller 
elevgruppe. Slik er det også når det gjelder konstrukter av typen hjemmets 
sosioøkonomiske status, elevens selvoppfatning og disiplin i klassen. Alle slike 
konstrukter er målt ved hjelp av et sett av variabler, og det er et ufravikelig 
krav at disse variablene må støtte opp om hverandre, at de viser en rimelig høy 
indre konsistens. Jo lavere konsistens (eller om vi vil, jo mer forskjellig enkelt-
spørsmålene er), jo flere spørsmål må vi ta med for få tilstrekkelig høy reliabi-
litet. Dette er grunnen til at vi trenger mange oppgaver i en faglig test, mens det 
holder med noen få (typisk 3-5) spørsmål for et holdningskonstrukt. Særlig 
kapitlene 10-12 inneholder mange eksempler på konstrukter. I hvert tilfelle vil 
vi angi hvilke konkrete spørsmål til elevene som inngår i konstruktet. For alle 
konstruktene som er brukt i denne rapporten, er reliabiliteten beregnet til å 
være god nok (alfa rundt eller over 0,70, se nedenfor). 

Men hva er ”god nok” reliabilitet? For å svare på det vil vi først gi en 
kvalitativ beskrivelse av en reliabilitetskoeffisient i form av det som kalles 
Cronbachs alfa. Vi deler først testen (eller spørsmålene) i to deler og lager en 
samlevariabel for hver del. Så beregner vi korrelasjonskoeffisienten mellom de 
to delene. Denne inndelingen i to deler kan vi gjøre på mange måter, og vi får 
derfor mange korrelasjonskoeffisienter. Gjennomsnittet av alle disse (korrigert 
for at halvdelene er kortere enn hele testen) gir oss alfa. Vi kan også si at alfa 
forteller oss hvor stor del av variansen til en variabel som virkelig representerer 
konstruktet, og hvor mye som simpelthen er tilfeldigheter i valg av opp-
gaver/enkeltspørsmål. En høy alfa betyr at resultatet for enkeltelever i liten 
grad bestemmes av nøyaktig hvilke oppgaver/spørsmål som er med i samle-
variabelen, så da ville resultatene blitt omtrent det samme om vi byttet ut en 
oppgave med en annen. En verdi på 0,70 for alfa regnes i mange sammen-
henger som en nedre grense for et konstrukt som skal brukes til å sammenlikne 
grupper av elever. En slik verdi forteller oss at 70% av variansen (som repre-
senterer den informasjonen samlevariabelen gir oss) er ”sann varians”, mens 
resten (30%) er ”feilvarians”. Begrepet ”feilvarians” indikerer ikke at noe er 
gjort feil, men at det representerer noe annet enn det som er felles for variab-
lene som inngår. Populært sagt: Vi har 70% sann varians og 30% ”bingo”.  

I tilfeller der man tilstreber å sammenlikne enkeltpersoner og grupper av 
personer med høy presisjon, ligger alfa vanligvis mye høyere enn 0,70. For de 
ulike skalaene i PISA-testen ligger de over 0,90. Også i tester eller eksamener 
som får store konsekvenser for enkeltpersoner, bør det være et viktig mål (selv-
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følgelig ikke det eneste) at alfa er høy. Om dette er tilfellet ved eksamener i 
skoler og universiteter i vårt land, er en annen sak.  

5.5 Rasch-modell 

5.5.1 Internasjonale rapporteringsskalaer for prestasjoner 
Som beskrevet i de foregående kapitlene er det beregnet skåreverdier for 
elevene innenfor seks områder, en for hver av lesing, matematikk og naturfag, 
og i tillegg en for hver av de tre aspektene i lesing. Ifølge designet for under-
søkelsen (se kap. 1.5.3) var det leseoppgaver i alle ni heftene, så alle elevene 
har hatt slike oppgaver og har derfor fått beregnet skåreverdier for lesing. 
Derimot var det bare fem av ni hefter som inneholdt matematikk, så bare litt 
over halvparten av elevene har fått en matematikkskåre. Det samme gjelder for 
naturfag. 

I PISA-prosjektet ble alle skåreverdiene beregnet ved hjelp av en såkalt 
Rasch-modell (oppkalt etter dansken Georg Rasch, som utviklet modellen) ut 
fra antall oppnådde poeng innenfor hvert fagområde. Siden heftene er svært 
forskjellige, går det ikke an å bruke antall riktige svar (råskåre) til å sammen-
likne elevene direkte. Den klassiske måten å sammenlikne på ville innebære å 
lage en standardisert skåre ved å standardisere (se kap. 5.2.5) råskårene for 
hvert hefte for seg. Vi måtte da sørge for at det hadde vært en fullstendig 
probabilistisk utdeling av heftene, slik at vi kan anta at hvert hefte ble besvart 
av like flinke elever.  

Figur 5.2  Karakteristiske kurver for to oppgaver 

I Rasch-modellen bestemmer man hver oppgaves vanskelighetsgrad v og hver 
elevs dyktighet d ved hjelp av et sett av likninger som knytter disse to settene 
av variabler sammen. Modellen består av at det antas at det er en enkel 
sammenheng mellom en elevs dyktighet innen et fagområde og sannsynlig-
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heten for at en bestemt oppgave skal løses riktig. En oppgaves vanskelighets-
grad v er definert som den dyktigheten d en elev må ha for å ha 50 % sannsyn-
lighet for å få riktig svar. Fordelingen av sannsynligheter for alle andre verdier 
for d er antatt å følge kurver som vist på figur 5.2, såkalte karakteristiske 
kurver for oppgaver. Sannsynligheten for riktig svar ligger mellom 0 og 1 og 
øker med økende dyktighet. 

Den matematiske formen for en karakteristisk kurve er 
( )

( )vd

vd

e
eP −

−

+
=

1
 

I matematikken kalles en slik sammenheng en logistisk funksjon. Som det 
framgår av formelen, er det altså differansen mellom d og v som bestemmer 
hvor stor sannsynligheten er for riktig svar. For en svært flink elev er d høy, og 
eksponenten får en stor positiv verdi, slik at sannsynligheten for at eleven 
svarer riktig, P, blir nesten 1. For en svært svak elev får eksponenten en stor 
negativ verdi, og P blir nær 0. For en elev med dyktighet lik vanskelighets-
graden blir eksponenten lik 0, og sannsynligheten for riktig svar 0,5 eller 50%. 
I eksem-pelet ovenfor (figur 5.2) kan vi se at en elev med dyktighet lik 0 har 
sannsynlighet 0,5 til å svare riktig på den ”blå” oppgaven, som dermed har en 
vanskelighetsgrad på 0. Den samme personen har sannsynlighet omtrent 0,25 
for å svare riktig på den ”svarte” oppgaven. En person med dyktighet lik 1 vil 
ha sannsynlighet omtrent 0,75 for å skåre riktig på den ”blå” oppgaven, mens 
sannsynligheten for riktig svar på den ”svarte” oppgaven er 0,5. I henhold til 
dette sier vi at den ”blå” oppgaven har vanskelighetsgrad lik 0 og den ”svarte” 
vanskelighetsgrad lik 1.  

En oppgaves vanskelighetsgrad er altså den dyktigheten en person må ha for 
å ha en sannsynlighet på 0,5 for å svare riktig. På tilsvarende måte er dyktig-
heten til en person den vanskelighetsgraden en oppgave må ha for at personen 
skal ha 0,5 sannsynlighet for riktig svar. De to størrelsene d og v inngår altså i 
prinsippet på en symmetrisk måte, og de to sammenhengene gir mening til og 
definerer begge størrelsene samtidig.  

De absolutte verdiene langs x-aksen kan velges tilfeldig, da det bare er de 
innbyrdes plasseringene som er vesentlige. Forskjellen i vanskelighetsgrad 
mellom de vanskeligste og letteste oppgavene blir i praksis omtrent 5-6 
enheter, mens nullpunktet kan velges fritt. Omtrent det samme blir forskjellen i 
dyktighet mellom de beste og de svakeste elevene.  

I praksis bestemmer man seg for å standardisere og transformere vanskelig-
hetsgrader og dyktigheter slik at personene får en bestemt gjennomsnittsverdi 
og et bestemt standardavvik. I PISA har man valgt å bruke henholdsvis 500 og 
100 når alle lands data behandles sammen. Dette betyr for eksempel at en kan 
forvente at omtrent 2/3 av elevene internasjonalt har skåreverdi mellom 400 og 
600 poeng (mindre enn ett standardavvik fra gjennomsnittet). Tilsvarende vil 
omtrent 95% av elevene ha skåre mellom 300 og 700 poeng. 

Ved hjelp av slike skåreverdier er gjennomsnittsverdier sammenliknet 
mellom land og mellom grupper av elever innad i vårt eget land. Det er verdt å 
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merke seg at alle poengsummene er relative og bare har mening i forhold til 
den ovenfor nevnte standardiseringen av gjennomsnitt og spredning. For eks-
empel angir ikke en skåre 0 at ingen oppgaver er riktig, men derimot en skåre 
som ligger fem standardavvik under gjennomsnittet. En så lav verdi vil ingen 
elev få, selv om alle oppgavene er galt besvart! Vi kan altså si at tallet 0 i denne 
sammenheng ikke har noen viktig betydning, og vi har derfor valgt å unngå å 
framstille skåreverdier grafisk med søyler som begynner på 0. En gjennom-
snittsverdi for et land på 450 poeng betyr at elevene i landet i gjennomsnitt er 
beregnet til å ligge et halvt standardavvik lavere enn det internasjonale gjen-
nomsnittet. 

5.5.2 Rasch-skala for holdninger og bakgrunnsdata 
Ved måling av holdninger i PISA, er det gjennomgående brukt en såkalt Likert-
skala fra 1 (svært uenig) via 2 (uenig) og 3 (enig) til 4 (svært enig). Når det 
gjelder bakgrunnsdata, er det også brukt andre graderte skalaer. Men felles for 
mange av disse variablene gjelder at de inngår i samlevariabler eller 
konstrukter (se kap. 5.4). For hvert konstrukt beregnes elevenes ”skåre” ut fra 
svarene på de variablene som inngår.  

Også for slike konstrukter er utregningene av skåreverdier gjort ved hjelp av 
Rasch-modeller. Dette har blant annet den fordel at det ellers ville vært 
vanskelig å håndtere elever som ikke har svart på alle spørsmålene. Å ta gjen-
nomsnittet av de besvarte spørsmålene ville ikke bli helt riktig, siden det ikke 
er like lett å være enig i hvert av spørsmålene. Med Rasch-modell får elevene 
en skåre ut fra de spørsmålene de har svart på, uten at dette blir ”skjevt”. Alle 
disse skåreverdiene er standardisert internasjonalt til gjennomsnitt 0 og stan-
dardavvik 1. En ulempe er da at skåreverdiene bare har mening i forhold til det 
internasjonale gjennomsnittet og ikke direkte i forhold til ordlyden i spørs-
målene og svaralternativene. Et eksempel vil belyse dette. Norske elever skårer 
i gjennomsnitt -0,16 på konstruktet Innsats og utholdenhet. Dette tallet sier oss 
ikke noe direkte om hvor ”positivt” norske elever har forholdt seg til spørs-
målene som inngikk. Men vi kan slutte oss til at gjennomsnittsverdien ligger 
omtrent 16% av et standardavvik under gjennomsnittet for OECD-landene. 
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6 HVOR GODT LESER NORSKE 15-
ÅRINGER? 

6.1 Innledning 
I dette kapitlet vil vi presentere resultatene fra lesetesten i PISA. Først vil vi 
presentere samlete resultater for alle land. Deretter vil vi gå mer detaljert til 
verks og se på hva som er typisk for de norske elevene sammenliknet med 
elever i andre land når det gjelder ulike leseprosesser, teksttyper og oppgave-
typer. 

Det nordiske perspektivet vil være spesielt fokusert i den følgende presenta-
sjonen. Et demokratisk likhetsprinsipp preger som kjent de nordiske lands 
skolesystemer. De nordiske land har relativt få privatskoler på grunnskolenivå, 
selv om antallet er økende, og alle elever går i samme skoleslag til de er 15 år. 
Det vil derfor være interessant å se hva som er felles for de nordiske landene, 
og hva som eventuelt skiller dem fra andre OECD-land, men det vil også være 
viktig å finne ut om de nordiske landene skiller seg fra hverandre og eventuelt 
på hvilke måter.  

Kjønnsperspektivet vil også bli viet oppmerksomhet i dette kapitlet. Tid-
ligere leseundersøkelser, både nasjonale og internasjonale, har vist en tendens 
til at jenter skårer bedre enn gutter (se for eksempel Munck & Taube 1996). 
Det vil være interessant å se om dette er et fenomen som fortsatt gjør seg 
gjeldende, hvor sterk denne effekten er, og på hvilke typer av oppgaver det er 
særlig store forskjeller. 

Videre vil vi se på hva elevenes språklige bakgrunn har å si, både når det 
gjelder forholdet mellom bokmål og nynorsk og når det gjelder prestasjonene 
til de språklige minoritetene.  

Siste del av kapitlet består av en presentasjon og resultatdrøfting av de fri-
gitte leseoppgavene. Vi vil her diskutere hvor godt norske elever svarer på 
enkeltoppgaver, særlig i forhold til de andre nordiske land. Vi vil også 
diskutere elevsvarene i et diagnostisk perspektiv.  

Feilmarginer i de angitte gjennomsnittsverdiene er noen steder angitt i form 
av konfidensintervaller og/eller standardfeil. Andre steder, og det gjelder særlig 
der vi har angitt resultater i form av prosentandel riktige svar, har vi villet 
unngå å kommentere dette hver gang, fordi vi ikke ønsker å gå for mye i detalj. 
Generelt gjelder i slike tilfeller at feilmarginene er av størrelsesorden 1 – 2 
prosentpoeng. Vi vil også minne om at de metodiske sidene ved utregning og 
presentasjon av resultatene er gjengitt i kapittel 5, og vi vil enkelte steder 
referere til detaljer i dette kapitlet. 
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6.2 Resultater for leseforståelse generelt 

6.2.1 Rangering av land 

Figur 6.1  Internasjonale resultater: Generell skåre i lesing 

 

Land Gj.snitt
St. 
avvik

Lesing

Finland 546 (2.6) 89
Canada 534 (1.6) 95
New Zealand 529 (2.8) 108
Australia 528 (3.5) 102
Irland 527 (3.2) 94
Korea 525 (2.4) 70
Storbritannia 523 (2.6) 100
Japan 522 (5.2) 86
Sverige 516 (2.2) 92
Østerrike 507 (2.4) 93
Belgia 507 (3.6) 107
Island 507 (1.5) 92
Norge 505 (2.8) 104
Frankrike 505 (2.7) 92
USA 504 (7.1) 105
Danm ark 497 (2.4) 98
Sveits 494 (4.3) 102
Spania 493 (2.7) 85
Tsjekkia 492 (2.4) 96
Italia 487 (2.9) 91
Tyskland 484 (2.5) 111
Liechtenstein * 483 (4.1) 96
Ungarn 480 (4.0) 94
Polen 479 (4.5) 100
Hellas 474 (5.0) 97
Portugal 470 (4.5) 97
Russland * 462 (4.2) 92
Latvia * 458 (5.3) 102
Luxem burg 441 (1.6) 100
M exico 422 (3.3) 86
Brasil * 396 (3.1) 86
* Ikke-OECD land ( ) Standardfeil i parentes

5 25 75 95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Prosentiler
 Internasjonalt gj.snitt = 500
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Figur 6.1 viser resultatene i lesing for hvert land, ordnet etter gjennomsnitts-
skåre og med standardfeilen angitt i parentes. Feltene i søylediagrammet viser 
hvordan elevene er spredt mellom 5. og 95. prosentil (henholdsvis 5 og 95 
prosent av elevene skårer lavere enn dette punktet). Den 25. og 75. prosentilen 
er også markert. Den svarte streken i midten viser gjennomsnittsverdien med 
95% konfidensintervall i hvert land. De statistiske begrepene som vil bli brukt i 
denne presentasjonen, er nærmere forklart i kapittel 5. 

Vi ser av figuren at de finske elevene ligger øverst på listen når det gjelder 
samlet leseskåre, og at avstanden til land nummer to er relativt markant. Dette 
er et bemerkelsesverdig resultat, og som vi skal se i kapittel 8, skårer finske 
elever veldig godt i realfag også. I lesing ligger de finske resultatene nesten et 
halvt standardavvik over OECD-gjennomsnittet på 500 poeng. For øvrig opp-
når alle de engelskspråklige landene, med unntak av USA, svært gode resul-
tater. Japan og Korea havner også i det øvre skiktet. Også Sverige, Østerrike, 
Belgia og Island skårer signifikant høyere enn OECD-gjennomsnittet. Norge 
følger like etter de tre sistnevnte landene og skårer ikke signifikant lavere enn 
dem. Likevel er altså ikke de norske resultatene signifikant bedre enn OECD-
gjennomsnittet. Danmark ligger også blant de landene som verken er signifi-
kant lavere eller høyere enn OECD-gjennomsnittet.  

6.2.2 Spredning 
Landene i figur 6.1 er rangert i en rekkefølge basert på gjennomsnittskåre. 
Figuren forteller imidlertid også noe om hvordan resultatene sprer seg innen 
det enkelte land. Figuren viser at variasjonen fra land til land er stor når det 
gjelder spredning av resultater. Differansen mellom 25. og 75. prosentil kalles 
kvartilbredde, og den dekker altså den midterste halvparten av hvert lands 
elever (ordnet etter prestasjoner). Kvartilbredden utgjør mer enn størrelsen på 
et ferdighetsnivå i alle land (Avstanden mellom to ferdighetsnivåer er 73 
poeng. Se kap. 2.6.7). I følgende land er kvartilbredden mer enn halvannen 
gang så stor som ett ferdighetsnivå: Belgia, Nederland, New Zealand, 
Tyskland, Australia, Sveits, USA, Norge og Portugal. Norge er altså blant de 
landene som har størst spredning for elevenes lesenivå. De landene som har 
lavest kvartilbredde, er Spania, Finland, Japan og Korea.  

Den tredje kolonnen i figur 6.1 viser standardavviket i hvert land, som 
representerer et annet mål for denne spredningen. Som vi ser, det er bare fire 
land (Tyskland, New Zealand, Belgia og USA) som har høyere standardavvik 
enn Norge. Vi legger også merke til at alle de andre nordiske landene har til 
dels betydelig lavere standardavvik enn vårt land. 

6.3 Er 15-åringer blitt bedre til å lese de siste ti 
årene? 

Det er svært vanskelig å si noe sikkert om hvorvidt 15-åringer er blitt bedre 
eller dårligere til å lese over tid. En av grunnene er at dette faktisk er første 
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gangen denne aldersgruppen er med i en stor internasjonal undersøkelse. En 
annen grunn er at de aller fleste måleinstrumentene som blir brukt i PISA, er 
helt nye og derfor aldri har vært brukt i tidligere undersøkelser, med unntak av 
noen få oppgaver fra OECD-undersøkelsen IALS (International Adult Literacy 
Study), som er omtalt i kapittel 2.3.3.  

Vi finner det likevel interessant å sammenlikne PISA-resultatene med 
resultatene fra IEA Reading Literacy Study i 1991 (se kap. 2.3.2). Den eldste 
populasjonen i IEA-undersøkelsen var 14 år, altså bare ett år yngre enn elevene 
i PISA-undersøkelsen, og det var ”reading literacy” som var i fokus den gangen 
også. Sammenlikner vi resultatene fra de to undersøkelsene, finner vi at de 
fleste landene som var med i begge undersøkelsene, ligger plassert omtrent likt 
i begge unersøkelsene. Noen land har imidlertid gjort relativt store sprang i 
forhold til i 1991. De fem landene som har forbedret resultatene mest siden 
1991, er Irland, Spania, Norge og New Zealand. Også de kanadiske resultatene 
viser stor framgang, men de er ikke sammenliknbare, siden bare provinsen 
British Colombia var representert i 1991. Tilsvarende har følgende fem land 
gått mest tilbake: Ungarn, Portugal, Frankrike, Sveits og Tyskland. 

Det kan være flere grunner til at resultatene har forandret seg, og det 
behøver nødvendigvis ikke bety at elevene i disse landene har blitt flinkere 
eller dårligere til å lese i forhold til de andre. De to undersøkelsene måler ikke 
helt det samme, blant annet fordi oppgavene er laget etter litt ulike rammeverk 
(se kap. 2.6). Som vi skal komme tilbake til i forbindelse med omtalen av 
kjønnsforskjellene, kan vi likevel ikke finne tegn som tyder på at de to under-
søkelsene skulle måle veldig forskjellige ting.  

Ser vi på prestasjonene i de nordiske landene, har det generelt ikke skjedd 
noen dramatiske endringer mellom 1991 og 2000. De finske elevene skåret 
høyest i 1991 og gjør det fremdeles i 2000, faktisk presterer de relativt sett 
enda bedre denne gangen. I 1991 lå de svenske elevene som nummer tre, denne 
gangen har de havnet litt lenger nede på lista, men ligger fremdeles signifikant 
over OECD-gjennomsnittet og er nest best i Norden. De norske og de islandske 
elevene skårer denne gangen omtrent likt, forrige gang var de islandske elevene 
signifikant bedre enn de norske. De danske elevene ligger litt dårligere an enn 
de norske, forrige gang var det omvendt. Alt i alt kan vi slå fast at de norske 
elevene hevder seg litt bedre i internasjonal og nordisk sammenheng denne 
gangen enn de gjorde for ni år siden. Om dette betyr at de er blitt ”bedre” enn 
før i absolutt forstand, er det ikke mulig å si noe om ut fra våre data. 

Det er imidlertid en endring for Norges vedkommende som ikke kan sies å 
være til det bedre. Resultatene fra IEA-undersøkelsen i 1991 viste at Norge var 
et land med relativt liten spredning når det gjaldt 14-åringene (Høien m. fl. 
1994, s. 34). I 2000 er Norge som nevnt et av de landene der det er størst 
spredning av resultater. Det ser altså ut til å ha blitt flere elever både blant de 
flinkeste og blant de svakeste i vårt land. I den grad de to undersøkelsene kan 
sammenliknes, kan vi altså slå fast at forskjellen mellom de flinkeste og de 
svakeste elevene har økt de siste ni årene. 
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I den følgende presentasjonen av resultater vil det bli vist til IEA-under-
søkelsen der dette er relevant. I kapittel 2.6 har vi gjort detaljert rede for hva 
som er forskjellig i de to undersøkelsene, både når det gjelder form og innhold. 

6.4 Resultater for de tre rapporteringsskalaene 
Som vi har beskrevet tidligere, ble oppgavene i lesing delt inn etter fem 
aspekter eller måter å lese på. Videre ble disse aspektene slått sammen til tre, 
og det ble laget en rapporteringsskala for hver av disse tre: retrieve-, interpret 
og reflect-skalaene. (se kap. 2.6.6). Resultatene for de tre rapporteringsskalaene 
skiller seg lite fra hverandre. For de to første skalaene avviker resultatene for 
hvert land så lite fra den generelle leseskalaen (figur 6.1) at vi har valgt ikke å 
presentere tilsvarende figurer for hver av de to skalaene. Når det gjelder den 
siste, reflect-skalaen, har vi vist sammenlikningen mellom alle landene i figur 
6.2.  

Vi ser av figur 6.2 at de finske elevene ikke lenger er helt på topp, her er det 
elevene fra Canada og Storbritannia som skårer høyest. Det er to trekk som 
særpreger de oppgavene som sorterer under reflect-skalaen. For det første 
krever de at leseren forstår teksten og oppgaven og er i stand til å trekke inn 
egne kunnskaper, erfaringer og refleksjoner når det gjelder tekstens form eller 
innhold. For det andre er så mange som 22 av de 29 oppgavene i denne skalaen 
åpne, noe som altså innebærer at elevene skal svare med egne ord, og 21 av 
disse igjen krever omfattende svar. At denne kategorien oppgaver har flest åpne 
spørsmål, er ikke så merkelig. Det er vanskelig å gi et reflekterende svar uten å 
bruke egne ord. 

Når resultatene fra reflect-skalaen skiller seg fra de andre resultatene, kan 
det ha med enkelte kulturelt betingede forskjeller når det gjelder tekstforståelse 
å gjøre, noe som igjen kan ha sammenheng med leseundervisningen i skolen. I 
noen land kan det være vanlig å la elevene utdype sine tanker og meninger 
skriftlig, og her vil nok oppgavene i reflect-skalaen passe godt. I andre land kan 
flervalgsoppgaver med ett riktig svar være det mest vanlige, og da vil trolig 
åpne oppgaver som ikke alltid har et opplagt fasit-svar, gjøre elevene usikre. 
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Figur 6.2  Internasjonale resultater for reflect-skalaen 

 

Land Gj.snitt
St. 
avvik

Reflect

Canada 542 (1.6) 96
Storbritannia 539 (2.5) 99
Irland 533 (3.1) 90
Finland 533 (2.7) 91
Japan 530 (5.5) 100
New Zealand 529 (2.9) 107
Australia 526 (3.5) 100
Korea 526 (2.6) 76
Østerrike 512 (2.7) 100
Sverige 510 (2.3) 95
USA 507 (7.1) 105
Norge 506 (3.0) 108
Spania 506 (2.8) 91
Island 501 (1.3) 93
Danm ark 500 (2.6) 102
Belgia 497 (4.3) 114
Frankrike 496 (2.9) 98
Hellas 495 (5.6) 115
Sveits 488 (4.8) 113
Tsjekkia 485 (2.6) 103
Italia 483 (3.1) 101
Ungarn 481 (4.3) 100
Portugal 480 (4.5) 101
Tyskland 478 (2.9) 124
Polen 477 (4.7) 110
Liechtenstein * 468 (5.7) 108
Latvia * 458 (5.9) 113
Russland * 455 (4.0) 98
M exico 446 (3.7) 109
Luxem burg 442 (1.9) 115
Brasil * 417 (3.3) 93
* Ikke-OECD land ( ) Standardfeil i parentes

5 25 75 95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Prosentiler
 Internasjonalt gj.snitt = 500
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Figur 6.3  Skåre for de nordiske land for hvert av aspektene (måtene å lese 
på)  

I figur 6.3 har vi sammenliknet prestasjonene i de nordiske land for hver av de 
tre skalaene. Vi ser at det for Norges vedkommende er nesten nøyaktig samme 
resultat for hver av de tre aspektene. For Finland er det, som vi allerede så fra 
figur 6.2, en betydelig nedgang for skalaen reflect, mens det bare er små 
endringer mellom aspektene for de andre nordiske landene. 

6.5 Kjønnsforskjeller  

6.5.1 Sammenlikninger mellom land og mellom aspekter  
I tabell 6.1 har vi vist differansen mellom jentenes og guttenes gjennomsnitts-
skåre for lesing generelt og for hver av de tre aspektene. Tabellen viser at det  
er store kjønnsforskjeller i jentenes favør i alle land og innen alle aspektene. 
Når det gjelder gjennomsnittet i lesing generelt for OECD-landene, er det en 
forskjell på 32 poeng, og dette svarer altså til så mye som en tredel av et 
standardavvik. Hvis vi ser på de tre skalaene, finner vi de største kjønnsfor-
skjellene i reflect-skalaen. Her er forskjellen nesten så stor som et halvt stan-
dardavvik. Et viktig moment ved denne skalaen er at over 80 prosent av opp-
gavene som sorterer under denne skalaen, krever at elevene svarer med egne 
ord, med begrunnelser eller forklaringer. Dersom guttene rett og slett ikke 
gidder eller er i stand til å skrive så utførlige svar som jentene gjør, kan dette 
være en del av forklaringen på de store utslagene for denne skalaen. Dette vil vi 
drøfte nærmere senere i kapittel 6.6.5.  

Med unntak av Danmark, er det generelt større kjønnsforskjeller i alle de 
nordiske landene enn det er for gjennomsnittet i alle OECD-landene sett under 
ett.  
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Tabell 6.1  Differanse i jentenes favør for lesing generelt og for hver av 
aspektene. (Feilmarginer er av størrelsesorden 10 poeng)  

 
Land Generelt Retrieve Interpret Reflect 

Australia 34 28 34 42 
Belgia 33 25 31 47 
Brasil * 17 10 14 25 
Canada 32 25 29 45 
Danmark 25 14 21 43 
Finland 51 44 51 63 
Frankrike 29 23 27 39 
Hellas 37 32 33 54 
Irland 29 22 27 37 
Island 40 32 38 54 
Italia 38 31 39 47 
Japan 30 27 25 42 
Korea 14 6 9 27 
Latvia * 53 46 51 71 
Liechtenstein * 31 20 23 45 
Luxemburg 27 20 27 40 
Mexico 20 12 17 35 
New Zealand 46 39 43 57 
Norge 43 32 40 60 
Polen 36 28 35 53 
Portugal 25 16 24 36 
Russland * 38 34 36 49 
Spania 24 16 21 39 
Storbritannia 26 19 24 35 
Sveits 30 22 26 46 
Sverige 37 30 34 51 
Tsjekkia 37 27 34 54 
Tyskland 35 26 33 48 
Ungarn 32 25 28 43 
USA 29 26 27 36 
Østerrike 26 16 23 39 
OECD 32 24 29 45 

* Ikke-OECD land 

Figur 6.4 viser en sammenlikning og rangering av landene når det gjelder 
kjønnsforskjeller i lesing generelt. Her ser vi at den aller største forskjellen i 
OECD-landene er i Finland, her utgjør forskjellen et halvt standardavvik. Vi 
legger også merke til at forskjellene er svært store i Norge, faktisk så mye som 
40% av et standardavvik. Dette er oppsiktsvekkende, og vi vil i det følgende 
forsøke å gå litt nærmere inn på hva dataene kan si om bakgrunnen for dette.  
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Figur 6.4  Differanse mellom jentenes og guttenes leseskåre. Positiv verdi 
betyr i jentenes favørt  

 * Ikke-OECD land 
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6.5.2 Har kjønnsforskjellene i lesing økt siden 1991? 
I IEA-undersøkelsen i lesing for 14-åringer var det også kjønnsforskjeller i 
jentenes favør i de fleste land, men i langt mindre grad enn vi kan observere i 
PISA (Elley 1992). Den gangen var det faktisk enkelte land der guttene gjorde 
det litt bedre enn jentene. Gjennomsnittlig er forskjellen i prestasjoner i 
jentenes favør 26 poeng større i PISA-undersøkelsen enn i IEA-undersøkelsen. 
Resultatene i begge undersøkelsene er standardisert på samme måte, så disse 
tallene kan sammenliknes direkte (gjennomsnitt = 500, standardavvik = 100, se 
kap. 5.2.5). 

Norge er ett av de landene der forskjellen mellom jenters og gutters presta-
sjoner har endret seg aller mest i forhold til IEA-undersøkelsen. Bare New 
Zealand har hatt en større økning i kjønnsforskjeller i jentenes favør. I IEA-
undersøkelsen viste de samlede resultatene at det var 4 poeng som skilte de 
norske jentene fra de norske guttene. I PISA-undersøkelsen ligger de norske 
jentenes prestasjoner gjennomsnittlig 43 poeng høyere enn guttenes. Og igjen: 
Denne forandringen er oppsiktsvekkende. Til sammenlikning har forskjellen i 
jentenes favør bare økt med 6 poeng i Irland, som er det landet der økningen 
har vært minst. 

Noen mulige årsaker til at jentene generelt gjør det så mye bedre enn 
guttene denne gangen, kan knyttes til selve testmaterialet. For det første kan det 
hende at selve innholdet i PISA-tekstene passer bedre for jenter enn tekstene i 
IEA-testen gjorde. En annen forklaring kan være at det er mange åpne opp-
gaver i PISA-materialet, og i den grad jenter gjennomsnittlig er flinkere til å 
uttrykke seg skriftlig, vil de gjøre det bedre på disse oppgavene. Skriftlige svar 
krever dessuten mer tid og større innsats enn avkryssingssvar, og i den grad 
jenter er mer pliktoppfyllende enn gutter, vil de sannsynligvis bruke mer tid og 
konsentrasjon på de åpne oppgavene. Ulik motivasjon for å yte sitt beste på 
PISA-testen kan naturligvis også være et moment. 

En viktig forutsetning for å bli en god leser er å lese mye. Derfor kan en av 
årsakene til store kjønnsforkjeller ligge i hvor mye elevene leser. Kanskje er 
det slik at guttene gjør det så mye dårligere enn jentene i denne undersøkelsen 
fordi de leser mye mindre i fritiden enn jenter gjør? I kapittel 7 vil vi presentere 
data fra svarene på elevspørreskjemaet der elevene rapporterer hva de leser, 
hvor mye de leser og hvilke holdninger de har til lesing. Her vil vi også se 
nærmere på hva som kjennetegner jenters og gutters lesevaner og interesser, og 
vi vil studere sammenhengen mellom leseinteresser og prestasjoner.  

I de neste underkapitlene vil vi presentere resultatene for ulike tekst- og 
oppgavetyper. I denne sammenhengen vil vi også komme inn på kjønns-
perspektivet og se om det er enkelte tekster eller oppgavetyper som favoriserer 
jentene i særlig grad, og om det finnes tekster eller oppgaver som faktisk 
favoriserer guttene. I kapittel 6.3.2 vil vi gjøre et forsøk på å ”fjerne” de opp-
gavene som er forskjellige i IEA- og PISA-undersøkelsen for å gjøre en så reell 
sammenlikning mellom resultatene fra de to undersøkelsene som mulig.  
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6.6 Teksttyper og oppgavetyper 
Tekstene i PISA kan deles inn i ulike kategorier (se kap. 2.6), og i det følgende 
vil vi presentere noen resultater med fokus på ulike tekstkategorier. Det vil for 
eksempel være interessant å se om tekstformat, sjanger eller innhold har noe å 
si for om norske elever gjør det bedre eller dårligere sammenliknet med elever i 
andre land og om det er visse teksttyper som favoriserer jenter eller gutter.  

Når vi skal sammenlikne elevprestasjoner innenfor disse ulike tekstkatego-
riene, møter vi imidlertid et problem fordi det ikke er laget noen skåreverdier 
for hver elev, som vi kan sammenlikne. Vi må da bruke en enklere metode, 
nemlig å sammenlikne kjønnene når det gjelder prosentandel riktige svar for de 
oppgavene som faller inn i de aktuelle kategoriene. Metoden er enkel, men gir 
ikke like pålitelige resultater som bruk av skåreverdier basert på Rasch-modell 
(se kap. 5.5). I de følgende analysene vil vi gjennomgående bruke prosentandel 
riktige svar som mål for prestasjoner for elevgrupper. Vi minner om at feil-
marginene for disse prosenttallene gennnomgående ligger på 1-2 prosentpoeng. 

6.6.1 Tekstens format 
I kapittel 2.6.4 gjorde vi rede for hvordan tekstene i PISA-materialet grovt kan 
kategoriseres i to formater: De kontinuerlige, som skal leses sammenhengende 
fra begynnelse til slutt, og de ikke-kontinuerlige, som kan leses på kryss og 
tvers. I slike tekster er ikke all informasjon like viktig, men det er desto 
viktigere å raskt finne fram til relevant informasjon. Eksempler på ikke-konti-
nuerlige tekster er tabeller, kart, diagram og skjema. Omtrent 1/3 av oppgavene 
er knyttet til ikke-kontinuerlige tekster (se tabell 2.5).  

Figur 6.5  Prosentandel riktige svar for kontinuerlige og ikke-kontinuerlige 
tekster  

I figur 6.5 har vi sammenliknet norske gutter og jenter med OECD-gjennom-
snittet når det gjelder tekstformatet. Figuren viser at elevene generelt skårer noe 

56

58

60

62

64

66

68

70

Jenter
Norge

Gutter
Norge

Jenter
OECD

Gutter
OECD

Kontinuerlige
Ikke-kontinuerlige



6  HVOR GODT LESER NORSKE 15-ÅRINGER? 

 100 

bedre på oppgaver som er knyttet til de kontinuerlige tekstene, men forskjellen 
er ikke stor. Det er svært små forskjeller i prestasjoner knyttet til tekstformat i 
guttegruppa i de enkelte land. Jentene viser derimot en klar tendens til å 
mestere de kontinuerlige tekstene bedre enn de ikke-kontinuerlige. Figuren 
viser også at det er stor forskjell (10 prosentpoeng) på jenters og gutters presta-
sjoner når det gjelder de kontinuerlige tekstene, spesielt i Norge. Forskjellen er 
langt mindre (4 prosentpoeng) når det gjelder de ikke-kontinuerlige tekstene. 
IEA-undersøkelsen viste også klare tendenser til at jentene skåret best på de 
kontinuerlige tekstene, mens guttene gjorde det best på de ikke-kontinuerlige 
(Munck & Taube 1996).  

De kontinuerlige tekstene krever i hovedsak mer lesing enn de ikke-konti-
nuerlige. Til gjengjeld krever de sistnevnte at leseren kan finne fram til riktig 
informasjon i en tabell, et kart, en graf eller et diagram. Her er det altså ikke 
bare snakk om å lese teksten raskt og riktig, men like mye om å kunne orientere 
seg på kryss og tvers for å finne relevant informasjon i teksten. Det hevdes ofte 
at jenter er mer verbale enn gutter, men at gutter er flinkere til å orientere seg 
på kart og i figurer. Resultatene her og også i andre undersøkelser kan tyde på 
nettopp dette, men det er høyst usikkert hvorvidt dette er genetisk eller sosialt 
betingede forskjeller (se for eksempel Kimura 1999, s. 43ff og s.91ff).  

6.6.2 Tekstens sjanger (hensikt) 
Begrepet sjanger brukes vanligvis om den merkelappen vi fester på tekster når 
de skal kategoriseres etter stil, form eller komposisjon. Eksempler på sjangrer 
er novelle, bruksanvisning, dikt, essay, reportasje osv. I PISA vil begrepet 
sjanger i større grad være knyttet til det som er tekstens hensikt (se kap. 2.6.4). 
De kontinuerlige tekstene er dermed delt inn i følgende fem kategorier: 
Argumenterende, beskrivende, forklarende, veiledende og fortellende (for-
tellende tekster er her skjønnlitterære). Også de ikke-kontinuerlige tekstene er 
kategorisert etter form: graf, tabell, kart, diagram og skjema, men her er det for 
få oppgaver innenfor hver kategori til å kunne gjøre en meningsfull sammen-
likning mellom hver av kategoriene.  

Resultatene sett i dette sjangerperspektivet viser et noe uensartet bilde fra 
land til land. En hovedtendens er imidlertid at elevene skårer noe lavere på 
oppgaver knyttet til argumenterende og fortellende tekster enn de gjør på opp-
gaver knyttet til forklarende og beskrivende tekster. Denne tendensen finner vi 
også i de nordiske landene. Det er vaskelig å si om teksttypene i seg selv er 
årsaken til ulike prestasjoner. Høyst sannsynlig har resultatene mer med den 
enkelte tekstens og oppgavens vanskelighetsgrad å gjøre. I figur 6.6 har vi vist 
hvordan jenter og gutter presterer i de ulike sjangrene. Figuren viser at de 
norske elevene skårer noe høyere enn gjennomsnittet på oppgaver knyttet til 
fortellende og veiledende tekster, særlig er det de norske jentene som har denne 
profilen. De norske guttene ligger derimot svært nær OECD-gjennomsnittet for 
gutter innen alle sjangerne. De norske jentene hevder seg klart bedre enn gjen-
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nomsnittet av jenter i OECD. I så måte er disse resultatene representative for 
hele testen.  

Figur 6.6  Prosentandel riktige svar for ulike sjangre for kontinuerlige 
tekster  

6.6.3 Tekstens innhold 
Når det gjelder tekstens innhold, har vi ikke kunnet påvise noen interessante 
forskjeller mellom land. De mest interessante forskjellene som er relatert til 
tekstens innhold, finner vi mellom jenters og gutters prestasjoner generelt.  

I IEA-rapporten Are Girls Better Readers? (Munck & Taube 1996) ble det 
rapportert om signifikante kjønnsforskjeller relatert til tekstenes innhold. 
Særlig gjaldt dette i de skjønnlitterære tekstene, der jentene jevnt over skåret 
bedre enn guttene. Dersom den skjønnlitterære teksten hadde kvinnelig hoved-
person, var forskjellen enda større i jentenes favør. Kjønnsforskjellene var mye 
mindre enn gjennomsnittlig dersom teksten hadde mannlig hovedperson. Sak-
prosatekster som handlet om dyr, mennesker eller menneskelige aktiviteter, 
favoriserte også jentene. De mer teknisk-vitenskapelige tekstene mestret 
guttene generelt bedre, men ikke alltid bedre enn jentene.  

I PISA-materialet har vi også forsøkt å se på innholdsaspektet ut fra disse 
kriteriene, men fordelingen av teksttyper og sjangrer er såpass forskjellig i de 
to undersøkelsene at det er vanskelig å gjøre en reell sammenlikning. Generelt 
skårer jentene best på de aller fleste tekstene i PISA. Resultatene fra de til 
sammen 18 oppgavene som knytter seg til de fire skjønnlitterære tekstene, viser 
at jentene utkonkurrerer guttene i større grad her enn de gjennomsnittlig gjør på 
alle oppgavene sammenlagt. To av de skjønnlitterære tekstene har mannlig 
hovedperson og to har kvinnelig hovedperson. De to sistnevnte er de to lengste 
tekstene i hele materialet, og her er forskjellen svært stor i jentenes favør. For-
skjellen er noe mindre i de to tekstene med mannlig hovedperson, men dette 
kan like gjerne komme av at disse to tekstene er av de korteste i hele materialet.  
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Hvis vi ser på de til sammen 25 oppgavene som er knyttet til tekster som på 
en eller annen måte har en kvinnelig hovedperson i hele PISA-materialet, 
finner vi en tendens til at disse favoriserer jentene noe mer enn gjennomsnittlig. 
I de 22 oppgavene som knytter seg til tekster med mannlig hovedperson, finner 
vi at forskjellen på gutters og jenters prestasjoner er omtrent den samme som 
for testen som helhet.  

Med utgangspunkt i de kjønnsrelaterte funnene etter IEA-undersøkelsen, der 
man faktisk fastslo at det fantes typiske jente- og guttetekster, hadde vi denne 
gangen en hypotese som gikk ut på at tekster som enten handlet om typiske 
gutteaktiviteter, som hadde mannlig hovedperson eller som hadde et teknisk 
eller naturvitenskapelig innhold, ville være mer interessante for gutter enn for 
jenter, noe som i så fall skulle gitt seg utslag i resultatene. Dette har vi altså 
ikke kunnet påvise når det gjelder de kontinuerlige tekstene i PISA.. Uansett 
innhold skårer jentene jevnt over klart bedre enn guttene.  

De få tekstene som ser ut til å gi guttene et visst fortrinn, er ikke-kontinu-
erlige tekster med teknisk-vitenskapelig innhold. Guttenes prestasjoner ligger 
riktignok også her litt under jentenes, i hvert fall i Norge, men på enkelte opp-
gaver knyttet til disse tekstene, gjør guttene det bedre enn jentene – også i 
Norge. Et slikt eksempel er oppgaveenheten ”Arbeid”, som består av et tre-
diagram som viser hvordan den arbeidsdyktige delen av befolkningen i et land 
er fordelt. Denne oppgaven er gjengitt i sin helehet i vedlegg 2A. Diagrammet 
består av svært lite tekst, til gjengjeld er det ganske mange tall å forholde seg. 
Den oppgaven som guttene greide bedre enn jentene, dreide seg om å hente ut 
et bestemt tall fra diagrammet.  

6.6.4 Tekstens lengde 
I IEA -undersøkelsen viste det seg at tekstlengde påvirket leseprestasjonene i 
noen grad, og at kjønnsforskjellene i jentenes favør var større når oppgaven var 
knyttet til lange tekster enn til korte. Noe av det samme ser vi i denne under-
søkelsen. En tekstkategori som favoriserer jenter nesten like mye som de 
skjønnlitterærere tekstene, er de lengste sakprosatekstene – uavhengig av hva 
de inneholder. Figur 6.7 viser at kjønnsforskjellene både i Norden, med unntak 
av Sverige, og ellers i de fleste land er større i oppgaver knyttet til lange sak-
prosatekster enn korte. Med lange tekster menes i denne forbindelse tekster 
med flere enn 300 ord. 

Lange tekster består gjerne av mye informasjon og har relativt høy frekvens 
av lange setninger. Slike tekster krever konsentrasjon, god leseferdighet og 
nøyaktighet. Dersom leseren ikke finner innholdet spesielt fengende, kreves i 
tillegg selvdisiplin og utholdenhet. Resultatene kan henge sammen med at 
jenter er bedre og mer utholdende lesere. I kapittel 6.9 vil vi se at de norske 
guttene rapporterer om lavere innsats enn jenter på PISA-testen. Vi ser derfor 
ikke bort fra at mangel på motivasjon blant guttene i testsituasjonen kan være 
medvirkende årsak til at jentene presterer spesielt mye bedre enn guttene på de 
oppgavene som er knyttet til lange tekster. 
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 Figur 6.7  Differanse i jentenes favør for prosent riktige svar på oppgaver 
knyttet til lange og korte sakprosatekster 

Nå er det slik at gjennomsnittsskåre generelt ligger noe høyre på oppgaver 
knyttet til de lange sakprosatekstene. Dette kan vi tolke som at de PISA-opp-
gavene som er knyttet til de lengste tekstene, har vært generelt lettere enn opp-
gavene som er knyttet til de kortere tekstene. En hypotese er at dersom guttene 
hadde konsentrert seg bedre om å lese de lengste tekstene, ville de kanskje 
greid selve oppgavene nesten like godt som jentene.  

6.6.5 Oppgavens format 
I kapittel 1.5 beskrev vi de ulike oppgaveformatene i PISA. Vi skilte i hoved-
sak mellom flervalgsoppgaver og åpne oppgaver. Her vil vi dele den siste 
gruppen i to, det vil si at vi opererer med følgende tre formater: flervalg, 
kortsvar og langsvar.  

Følgende tendens gjør seg gjeldende i de aller fleste land: Elevene presterer 
gjennomsnittlig best på flervalgsoppgaver, dernest på kortsvaroppgaver og 
dårligst på langsvaroppgaver. Figur 6.8 illustrerer dette for de nordiske land og 
for OECD-gjennomsnittet. 
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Figur 6.8  Prosentandel riktige svar på de ulike oppgaveformatene 

Det kan være flere grunner til at langsvarsoppgavene er mer krevende enn 
kortsvars- og flervalgsoppgavene. For det første må elevene her formulere et 
svar med egne ord. Da blir den skriftlige formuleringsevnen også en viktig 
faktor, særlig når det skal inngå en forklaring eller begrunnelse. Et svar i denne 
kategorien vil for eksempel ikke kunne godkjennes dersom det er for vagt eller 
ufullstendig formulert, til tross for at eleven kanskje har forstått både teksten og 
oppgaven. For det andre kan motivasjonsfaktoren spille en rolle her. Et kryss 
eller et kort svar er mindre krevende enn en lang skriftlig formulering. For det 
tredje vil elever som er usikre, og som kanskje ikke ville kommet på svaret 
selv, kunne få akkurat den hjelpen de trenger når de ser de ulike svar-
alternativene oppgitt. Svaralternativene kan også ofte hjelpe til å definere hva 
spørsmålet egentlig går ut på (se Olsen, Turmo & Lie 2001). 

Figur 6.8 viser at de norske resultatene ligger svært nær OECD- gjennom-
snittet både når det gjelder flervalg- og kortsvaroppgaver. I langsvaroppgavene 
gjør de norske elevene det relativt sett bedre. Det er interessant å merke seg at 
dette var en tendens som også viste seg i realfag i TIMSS (Lie, Kjærnsli & 
Brekke 1997). Det ser altså ut til at de norske elevene gjennomgående mestrer 
åpne oppgaver som krever svar i form av fulle, beskrivende setninger relativt 
bra. En naturlig forklaring på dette kan være at de er vant til denne typen opp-
gaver fra skolen. Det har til nå ikke vært så vanlig med flervalgsoppgaver i 
norsk skole, derimot får norske elever mye skrivetrening, og den formelle 
vurderingen i norskfaget har tradisjonelt tatt utgangspunkt i elevenes kompe-
tanse når det gjelder sammenhengende skriftlige arbeider. For øvrig merker vi 
oss at hvis vi sammenlikner de to ”korte” oppgaveformatene, flervalgs- og 
kortsvaroppgaver, så er det ingen ting som tyder på at norske elever gjør det 
dårligere på flervalgsoppgaver, på tross av manglende trening. 

La oss nå studere kjønnsforskjellene innen de ulike oppgaveformatene. I 
figur 6.9 har vi framstilt differansen i prosentpoeng i jentenes favør for hvert 
format. Figuren viser at kjønnsforskjellene gjennomgående er klart størst for 
langsvaroppgavene. Som nevnt kan motivasjon spille en viss rolle i denne 
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sammenhengen. Tradisjonelt oppfattes kanskje jenter gjerne som mer pliktopp-
fyllende og flittige enn gutter, og dersom det er slik at gutter rett og slett ikke 
gidder å formulere skriftlige svar eller svarer mer sleivete og unøyaktig enn 
jenter gjør, kan dette være en av forklaringene på de store kjønnsforskjellene vi 
ser i disse resultatene. I hvilken grad kjønnsforskjellene skyldes mangel på 
nøyaktighet eller motivasjon, og i hvilken grad de skyldes mangel på lese-
kyndighet hos guttene, kan ikke disse resultatene gi noe entydig svar på.  

Figur 6.9  Differanse i jentenes favør for prosent riktige svar for hvert opp-
gaveformat 

Ser vi på resultatene for jenter og gutter for seg, havner de norske guttene litt 
under gjennomsnittet for guttene i alle OECD-landene, med unntak for 
langsvarsoppgavene. Her ligger de så vidt over gjennomsnittet for guttene i 
OECD, selv om forskjellen er for liten til å være signifikant. Jentene på sin side 
ligger litt over OECD-gjennomsnittet for jenter i alle kategorier, og forskjellen 
er også her mest markant når det gjelder langsvarsoppgavene. 

6.7 Mer om kjønnsforskjeller i IEA-undersøkelsen 
og PISA 

Som vi har diskutert i kapitlene 6.5 og 6.6, er kjønnsforskjellene vesentlig 
større i PISA enn de var i IEA Reading Literacy i 1991. Men før vi trekker 
endelige slutninger om endringer i kjønnsforskjeller i løpet av de siste årene, 
vil vi gjøre enda et forsøk på å se hva de ulike egenskapene ved testene kan 
forklare. I kapittel 2.7 har vi poengtert hva som i vesentlig grad skiller PISA fra 
IEA-undersøkelsen. 

For å kunne gjøre en noenlunde reell sammenlikning mellom resultatene i 
IEA- og PISA-undersøkelsen, bør vi fjerne de oppgavene som er vesensfor-
skjellige i de to undersøkelsene. Dette gjelder to av oppgavetypene i PISA: 
åpne oppgaver og oppgaver i kategorien reflect. Fordelingen av tekster er litt 
forsjellig i de to undersøkelsene. I PISA er det lagt litt mindre vekt på skjønn-
litterære tekster til fordel for sakprosa, noe som gjør at jentene ikke favoriseres 
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i så stor grad. På den annen side er det i PISA en noe mindre andel ikke-konti-
nuerlige tekster enn det var i IEA. Dermed burde favoriseringen av guttene 
oppheves. Uansett er ikke de to undersøkelsene identiske, det eneste som er likt 
er at de begge måler ungdommers lesekompetanse, og i denne sammenhengen 
burde det kanskje være det viktigste. 

Vi har foretatt en sammenlikning av resultatene i de to undersøkelsene for 
hver av de tre teksttypene skjønnlitteratur, sakprosa og ikke-kontinuerlige 
tekster. Vi kan imidlertid ikke publisere disse sammenlikningene tallmessig, da 
de foreløpig bygger på tall fra to ulike skalaer. Tendensene er likevel så klare at 
vi kan fastslå følgende: Kjønnsforskjellene i det reduserte utvalget av PISA-
oppgaver er noe mindre enn i det fullstendige materialet. De åpne og reflek-
terende oppgavene har med andre ord hatt en viss betydning i jentenes favør. 
Likevel er forskjellene fremdeles mye større enn de var i IEA-undersøkelsen, 
da de gjennomsnittlig var på 4 poeng for testen som helhet. (jf. kap. 6.3).  

Uansett hvordan vi snur og vender på det, finner vi altså ingen god for-
klaring i selve testmaterialet på hvorfor kjønnsforskjellene i jentenes favør er så 
mye større i 2000 enn de var i 1991. Dette gir oss faktisk god grunn til å antyde 
at det kan ha skjedd en reell endring i gutters og jenters lesekompetanse. Om 
det er jentene som er blitt bedre, eller om det er guttene som er blitt dårligere, 
kan ikke våre data gi noe sikkert svar på. Et viktig spørsmål gjenstår: Hvilken 
rolle kan ulik motivasjon i selve testsituasjonen ha spilt? Det skal vi ta for oss i 
neste underkapittel. 

6.7.1 Motivasjon og innsats  
Hvis vi tar utgangspunkt i at motivasjon henger sammen med innsats, kan 
PISA-datatene si noe om jenters og gutters motivasjon. De landene som ønsket 
det, fikk nemlig anledning til å legge inn følgende spørsmål om innsats helt til 
slutt i oppgaveheftet. Spørsmålene var supplert med en illustrasjon av et 
termometer med en skala fra 1 til 10: 

Tenk deg en helt konkret situasjon som er viktig for deg personlig (på skolen, i 
idrettslaget, hjemme, sammen med venner eller i en hvilken som helst annen 
sammenheng). Denne situasjonen er så viktig at du ville ha gjort ditt aller 
beste, og lagt ned så mye innsats som overhodet mulig.  
Eksempel: I denne bestemte situasjonen ville du ha krysset av for den høyeste 
verdien på “innsats-termometeret”.Slik: (her vises avkryssing i ruta for10 på 
skalaen): 
- Sammenlign med den situasjonen som du nettopp tenkte på: Hvor stor innsats vil 

du si at du har lagt ned i den testen som du nettopp har jobbet med? 
- Hvor mye innsats ville du lagt i denne testen dersom du hadde fått karakter på den? 

Resultatene viser at elevene gjennomgående rapporterer svært høy innsats på 
spørsmål 2, om prøver som teller på karakteren. Dette gjelder både jenter og 
gutter, og kjønnsforskjellen er svært liten her. På skalaen fra 1 til 10 rapporterer 
jentene et gjennomsnitt på 9,53. Guttenes gjennomsnitt er 9,33. Når det gjelder 
innsatsen på selve PISA-testen, er innsatsen som oppgis atskillig lavere, og 
ikke minst er kjønnsforskjellene mye tydeligere. Prosentvis fordeling av svar 
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for hvert av kjønnene er vist i figur 6.10. Som vi ser er jentenes fordeling for-
skjøvet mot høyere innsats i forhold til guttene. Jentene hevder altså selv at de 
har lagt ned en høyere innsats på testen enn guttene. Jentene rapporterer en 
gjennomsnittlig innsats på 7,55, mens guttene rapporterer et gjennomsnitt på 
6,82. Med en standardfeil på omtrent 0,5 blir forskjellen på 0,73 i jentenes 
favør klart signifikant. Og siden standardavviket er på temmelig nøyaktig 2, så 
blir effektstørrelsen for kjønnsforskjellen omtrent 0,4 (se kap. 5.3.5). Vi kan 
ikke vite i hvor stor grad denne egenvurderingen svarer til den faktiske inn-
satsen som ble lagt ned, men vi kan i hvert fall konstatere at målt i effekt-
størrelse svarer forskjellen mellom kjønnene i innsats temmelig nøyaktig til 
forskjellen i prestasjoner. 

Figur 6.10  Prosentvis fordeling av innsats for jenter og gutter 

Nå er det et viktig spørsmål hvilken sammenheng det er mellom rapportert 
innsats og skåre i lesing. Vi har derfor regnet ut korrelasjonskoeffisientene 
mellom disse to variablene. Og de ligger på omtrent 0,30 både for jenter og 
gutter. For å illustrere denne sammenhengen har vi i figur 6.11 vist gjennom-
snittlig skåre for hvert av innsats-nivåene 1-10. Figuren viser gjennomsnitts-
verdier med 95% konfidensintervaller (se 5.3.3) for hvert kjønn. Vi ser at 
sammenhengen mellom innsats og skåre er tydelig for hvert kjønn. Men vi ser 
også at skåredifferansen går klart i jentenes favør selv om vi sammenlikner 
jenter og gutter som gjør samme innsats. Det er altså tydelig at ulik innsats på 
PISA-testen umulig kan utgjøre en avgjørende forklaring på at jentene skårer så 
mye høyere. 

Et eksempel på at motivasjon kan ha vært en medvirkende faktor ser vi av 
resultatene i lesing fra de to oppgaveheftene som skiller seg ut fra de sju andre 
ved at leseoppgavene her kommer helt til slutt i heftene. I de øvrige sju heftene 
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er leseoppgavene plassert i tre ulike oppgavehefter og på følgende steder i de 
ulike heftene: helt i starten av heftet, mot slutten av del 1 eller i begynnelsen av 
del 2. Resultatene fra de oppgavene som bare er plassert i del 2 viser mye større 
kjønnsforskjeller enn gjennomsnittlig i Norge. I generalprøven var kjønns-
forskjellene langt mindre for de samme oppgavene, som den gangen lå plassert 
tidligere i oppgaveheftene. Dette tyder på at guttene generelt er mindre ut-
holdende og motivert enn jentene mot slutten av testtiden, noe som igjen kan 
være medvirkende årsak til de store kjønnsforskjellene i lesing. 

Figur 6.11  Sammenheng mellom innsats og leseskåre for jenter og gutter. 
Gjennomsnittsskåre med 95 % konfidensintervall. 

6.8 Fem nivåer for lesekompetanse 

6.8.1 Poenggrenser for nivåene 
Lesekompetanse rapporteres altså i PISA både samlet og på tre skalaer, 
retrieve, interpret og reflect (se kap. 6.4). En skåresum på en skala kan fortelle 
hvor gjennomsnittet for elevene i et land ligger i forhold til andre land. Spred-
ningen kan si noe om hvordan de flinkeste, de middels og de svakeste elevene 
fordeler seg. Skalaene forteller i tillegg noe om hvorvidt elevene i et land er 
flinkere til å hente ut informasjon fra teksten enn de er til å reflektere og trekke 
inn egne tanker og erfaringer. Likevel sier disse tallene svært lite om hva elever 
på ulike nivåer faktisk kan prestere og hva prestasjonene innebærer.  

I PISA-undersøkelsen har man forsøkt å si noe om hva ulike prestasjoner på 
testen forteller om elevenes lesekompetanse. Dette har man gjort ved å katego-
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risere alle oppgavene i forhold til fem ulike nivåer, samlet og for hver av de tre 
skalaene (Se nærmere presentasjon av de fem nivåene i kapittel 2.6.7). Hvert 
nivå er gitt en kvalitativ beskrivelse og en minimum og en maksimum skåre-
sum: 

- Nivå 5: over 625 poeng 
- Nivå 4: fra 553 til 625 poeng 
- Nivå 3: fra 481 til 552 poeng 
- Nivå 2: fra 408 til 480 poeng 
- Nivå 1: fra 335 til 407 poeng 

Elever som oppnår mindre enn 335 poeng, dvs elever som ikke når opp til nivå 
1, mangler den grunnleggende lesekompetansen som PISA-undersøkelsen er 
interessert i å måle. Dette betyr ikke at de ikke kan lese i det hele tatt, men at 
disse elevene vil ha alvorlige problemer med å tilegne seg den kunnskapen eller 
de ferdighetene de vil ha behov for i ulike sammenhenger.  

Rent teknisk er de fem nivåene beskrevet slik:  
! Alle elever innen et nivå forventes å klare minst halvparten av opp-

gavene innen dette nivået. 
! Elever som ligger på bunnen av et nivå, har 62 prosent sjanse for å klare 

de letteste oppgaven innen sitt nivå og 42 prosent sjanse for å klare de 
vanskeligste oppgavene innen sitt nivå. 

! Elever som ligger helt i toppen av et nivå, forventes å klare 70 prosent 
av alle oppgavene innen dette nivået. De vil ha 62 prosent sjanse til å 
klare de vanskeligste oppgavene og 78 prosent sjanse til å klare de 
letteste oppgavene innen dette nivået. De vil også ha 50 prosent sjanse til 
å klare oppgaver fra nivået over. 

Når man beskriver elevers lesekompetanse i forhold til de fem nivåene, er det 
mulig å antyde noe om hvor mange av dem som minst er kompetente på et 
bestemt nivå eller å identifisere den prosentandelen som er ”på” et nivå – dvs at 
dette er deres høyeste ferdighetsenivå. Det er imidlertid ikke særlig interessant 
å vite at 10 prosent av elevene i ett land og 20 prosent i et annet land er på nivå 
3, hvis man ikke samtidig vet hvordan resten av elevene ligger an. Da gir det 
mer mening å vite hvor stor prosent av elevene som har oppnådd minst nivå 2., 
siden dette nivået innebærer at elevene er i stand til ”å mestre de utfordringene 
de møter i hverdagen”, ifølge PISA. 

6.8.2 Hvordan fordeler elever seg på nivåer i ulike land? 
I tabell 6.2 har vi presentert hvordan elevene i de ulike landene fordeler seg på 
de fem nivåene for lesing generelt. Siden det er svært mange detaljer her, har vi 
også valgt å framstille den samme fordelingen for de nordiske elevene og for 
OECD-gjennomsnittet i figur 6.12. Vi ser at i hovedsak følger de nordiske 
landene hverandre og OECD-gjennomsnittet ganske tett, bortsett fra Finland 
som har en fordeling som er tydelig forskjøvet mot høyere nivåer. I hovedsak 
gjenspeiler dette at finske elever skårer høyest av alle land, så derfor må det 



6  HVOR GODT LESER NORSKE 15-ÅRINGER? 

 110 

være flere elever på høyere nivåer i Finland enn i de andre landene i OECD 
som helhet. 

Tabell 6.2  Prosentvis fordeling av elever på nivåer for lesing generelt  

Land 
Nivå 0 
< 335 
poeng 

Nivå 1 
335-407 
poeng 

Nivå 2 
408-480 
poeng 

Nivå 3 
481-552 
poeng 

Nivå 4 
553-626 
poeng 

Nivå 5 
>626 

poeng 
Australia 3.3 9.1 19.0 25.7 25.3 17.6 
Belgia 7.7 11.3 16.8 25.8 26.3 12.0 
Brasil * 23.3 32.5 27.7 12.9 3.1 0.6 
Canada 2.4 7.2 18.0 28.0 27.7 16.8 
Danmark 5.9 12.0 22.5 29.5 22.0 8.1 
Finland 1.7 5.2 14.3 28.7 31.6 18.5 
Frankrike 4.2 11.0 22.0 30.6 23.7 8.5 
Hellas 8.7 15.7 25.9 28.1 16.7 5.0 
Irland 3.1 7.9 17.9 29.7 27.1 14.2 
Island 4.0 10.5 22.0 30.8 23.6 9.1 
Italia 5.4 13.5 25.6 30.6 19.5 5.3 
Japan 2.7 7.3 18.0 33.3 28.8 9.9 
Korea 0.9 4.8 18.6 38.8 31.1 5.7 
Latvia * 12.7 17.9 26.3 25.2 13.8 4.1 
Liechtenstein * 7.6 14.5 23.2 30.1 19.5 5.1 
Luxemburg 14.2 20.9 27.5 24.6 11.2 1.7 
Mexico 16.1 28.1 30.3 18.8 6.0 0.9 
New Zealand 4.8 8.9 17.2 24.6 25.8 18.7 
Norge 6.3 11.2 19.5 28.1 23.7 11.2 
Polen 8.7 14.6 24.1 28.2 18.6 5.9 
Portugal 9.6 16.7 25.3 27.5 16.8 4.2 
Russland * 9.0 18.5 29.2 26.9 13.3 3.2 
Spania 4.1 12.2 25.7 32.8 21.1 4.2 
Storbritannia 3.6 9.2 19.6 27.5 24.4 15.6 
Sveits 7.0 13.3 21.4 28.0 21.0 9.2 
Sverige 3.3 9.3 20.3 30.4 25.6 11.2 
Tsjekkia 6.1 11.4 24.8 30.9 19.8 7.0 
Tyskland 9.9 12.7 22.3 26.8 19.4 8.8 
Ungarn 6.9 15.8 25.0 28.8 18.5 5.1 
USA 6.4 11.5 21.0 27.4 21.5 12.2 
Østerrike 4.4 10.2 21.7 29.9 24.9 8.8 
OECD 6.0 11.9 21.7 28.7 22.3 9.5 

* Ikke-OECD land 

I det følgende vil vi presentere noen data om fordelingen på nivåer for for-
skjellige land. De ulike nivåene er nøye beskrevet i kapittel 2.6.7, de vil derfor 
bare bli presentert i kortversjon i kommentarene nedenfor. 
Nivå 5 (over 626 poeng)  
Elever som oppnår dette nivået, regnes som svært kompetente lesere. De finner 
fram til informasjon som kan være vanskelig å finne i ukjente tekster og viser 
detaljert forståelse for hva oppgavene går ut på. De kan trekke slutninger og 
komme med hypoteser på bakgrunn av egne erfaringer. De oppfatter alle 
nyanser i en tekst og avslører uvanlige eller uventede detaljer. Ifølge PISAs 
ekspertgruppe i lesing vil elever på nivå 5 bidra til å styrke sitt lands ekspertise 
nå og i framtida. 
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Figur 6.12  Prosentvis fordeling på de seks nivåene (inkludert under nivå 1, 
her kalt 0) i Norden og OECD  

Det er gjennomsnittlig 10 prosent av elevene i PISA 2000 som oppnår 
ferdighetsnivå 5 på hele testen. I Finland, New Zealand, Australia, Canada og 
Storbritannia oppnår 15 prosent eller mer dette nivået. Disse landene lå også 
høyest på den generelle rankinglista, og det er her vi finner færrest elever på 
nivå 1 og lavere. I Finland oppnår 18 prosent av elevene nivå 5, mens dette 
gjelder 11 prosent av de norske.  

Går vi til de ulike skalaene, ser vi at hele 26 prosent av de finske elevene 
oppnår nivå 5 på retrieve-skalaen, mens ”bare” 14 prosent av dem oppnår nivå 
5 på reflect-skalaen. Samme tendens finner vi også i Belgia, Australia og 
Sverige. I Storbritannia, og Canada er bildet motsatt. Her finner vi flest elever 
på nivå 5 i reflect- og interpret-skalaen. Dette kan tolkes dit hen at elevene i 
disse landene gjør det spesielt bra når oppgaven krever at de skal tolke, reflek-
tere, vurdere eller komme med hypoteser. I Norge er det nesten ingen forskjell 
på hvor mange som oppnår nivå 5 på de tre skalaene: Retrieve 13 prosent, 
interpret 12 prosent og reflect 12 prosent. 
Nivå 4 (fra 553 til 626 poeng)  
Elever på nivå 4 kan blant annet lese relativt kompliserte tekster og finne 
informasjon som ligger implisitt. De kan også vurdere tekster kritisk. Gjen-
nomsnittlig finner vi 32 prosent av elevene på nivå 4 eller bedre. Finland skiller 
seg ut igjen. Her ligger over halvparten av elevene på nivå 4 eller bedre. Land 
med over 40 prosent av elevene på nivå 4 eller bedre er Australia, 
Storbritannia, Irland, Canada og New Zealand. De norske elevene ligger ikke 
så langt etter, 35 prosent oppnår nivå 4 eller bedre.  

Når det gjelder kjønnsforskjeller, er de ganske store også her. I Finland 
ligger hele 62 prosent av jentene og ”bare” 38 prosent av guttene på nivå 4 eller 
over. I Norge finner vi 42 prosent av jentene og 28 prosent av guttene på nivå 4 
eller over. 11 land er bedre enn Norge blant guttene. I ni land finner vi en større 
andel jenter på nivå 4 og over enn i Norge. Tilsvarende for guttene gjelder 11 
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land. Både når det gjelder nivå 4 og nivå 5 er fordelingen av jenter og gutter 
omtrent den samme i Norge som i Sverige. Siden de svenske elevene gjennom-
snittlig skårer signifikant bedre enn de norske, må det bety at de har flere elever 
på nivå 3 og færre på de laveste nivåene enn Norge. 
Nivå 3 (fra 481 til 552 poeng) 
Elever på dette nivået er gjennomsnittlige lesere. De kan ta seg fram i tekster 
og finne forskjellig informasjon, sammenholde informasjon fra ulike steder i 
teksten og relatere det til egne kunnskaper og erfaringer. 61 prosent av alle 
elevene ligger på nivå 3 eller over (dvs på nivå 3, 4 eller 5). I ni av OECD-
landene ligger mellom 67 og 80 prosent på nivå 3 eller over: Finland, Korea, 
Japan, Irland New Zealand, Australia, Storbritannia og Sverige. I to av disse 
landene, Finland og Canada, ligger under 10 prosent av elevene på nivå 1 eller 
lavere (her definert som elever uten grunnlegende lesekompetanse). I Norge er 
andelen elever på nivå 3 eller over 63 prosent, mens det er 15 prosent som 
ligger på nivå 1 eller lavere. Disse tallene ligger svært nær både OECD-gjen-
nomsnittet og resultatene i Island og Danmark.  
Nivå 2 ( fra 408 til 480 poeng) 
Elever på dette nivået er i stand til å lese enkle tekster og oppfatte det viktigste 
som står i dem. De vil også kunne trekke inn egen kunnskap i tekstforståelsen. 
Gjennomsnittlig ligger 82 prosent av elle elevene på nivå 2 eller over. I alle 
OECD-landene oppnår minst halvparten av elevene dette nivået eller bedre. 
Norge ligger svært nær gjennomsnittet for OECD her. 
Nivå 1 (fra 335 til 407 poeng) og lavere (under 335 poeng)  
Elever som bare oppnår nivå 1 må fremdeles kunne lese. De vil kunne finne 
enkel informasjon i en tekst eller kunne si hva en tekst i hovedsak handler om. 
Elever som skårer lavere enn nivå 1, har imidlertid store problemer med i det 
hele tatt å ta seg fram i tekster. Dette betyr ikke at de er analfabeter, noe har 
disse elevene faktisk greid å få til i testen. Likevel regner man med at disse 
elevenes leseproblemer vil hindre dem i deres videre utdannelse, ja faktisk i å 
”fungere tilfredsstillende i et moderne samfunn” (OECD 2000). 

Gjennomsnittlig ligger 6 prosent av elevene i OECD under nivå 1. Det 
samme tallet gjelder for Norge. I Brasil, Mexico, Luxembourg, Portugal og 
Tyskland er det mellom 10 og 23 prosent som ikke oppnår nivå 1. I denne 
svakeste gruppa finner vi i alle land en relativt stor overvekt av gutter.  

At en elev ikke oppnår høyere poengsum enn nivå 1, kan være et reelt 
uttrykk for de lesevanskene denne eleven har. Det vi ikke med sikkerhet kan si 
er hvorvidt et lavt nivå bare skyldes dårlige evner eller om det rett og slett kan 
være at eleven ikke har giddet å gjøre oppgavene. Gjennomgangen av elev-
heftene under kodingen av svar kan tyde på at enkelte elever sorterer under den 
siste kategorien. Derfor er det vanskelig å komme med noen bastante konklu-
sjoner om hvor mange elever i et land som faktisk ikke kan lese. 
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Mange flinke og mange svake – eller mange middels gode? 
I Australia, Storbritannia, Irland og New Zealand finner vi mellom 14 og 19 
prosent av elevene på nivå 5, men her ligger mellom 11 og 14 prosent på nivå 1 
eller lavere. Disse landene har altså lykkes godt med å få elever opp på et høyt 
nivå, men samtidig greier de ikke å ta seg godt nok av elever med lese-
problemer. Noe av den samme tendensen finner vi i Norge også, om enn ikke i 
fullt så stor grad. I Korea derimot, er det jevnt over et høyt nivå på de aller 
fleste elevene. Det samme gjelder Japan, selv om det er litt færre elever på nivå 
5 her. Disse to landene har lykkes svært godt med å få de svakeste elevene opp 
på et noenlunde akseptabelt nivå. 
Kjønnsforskjeller 
Ser vi på kjønnsfordelingen av resultater, finner vi at hele 23 prosent av de 
norske guttene bare oppnår nivå 1 eller lavere. Det tilsvarende tallet for jenter 
er 10 prosent. Til sammenlikning er det i Finland bare 3 prosent av jentene som 
ligger på nivå 1 eller lavere, mens 11 prosent av guttene gjør det.  

På nivå 5 finner vi 14 prosent av de norske jentene og 8 prosent av de 
norske guttene. I Finland oppnår 26 prosent av jentene og 11 prosent av guttene 
nivå 5. Disse tallene viser igjen at de finske jentene oppnår usedvanlig gode 
resultater, og at avstanden til de finske guttene er stor.  

De norske guttene skårer så vidt over eller likt med OECD-gjennomsnittet 
for gutter, mens de norske jentene ligger noe bedre an enn sine medsøstre i hele 
OECD. Det er faktisk bare fem land som har en større andel jenter på nivå 5 
enn Norge: Storbritannia, Finland, Irland, Canada og New Zealand. Det er 
imidlertid ti land som har færre jenter på nivå 1 eller lavere. Det er altså mange 
flinke lesere blant de norske jentene, men vi har tydeligvis litt større problemer 
med å ta vare på de svakeste i vårt land. 

6.9 Språklig bakgrunn 

6.9.1 Elever med bokmål og nynorsk som hovedmål  
Både oppgave- og spørreskjemaheftet ble laget i to versjoner, en for hvert av de 
to skriftspråkene bokmål og nynorsk. De fleste av skolene var enten bokmåls-
skoler eller nynorskskoler, men det var også noen skoler der begge språkene 
var representert som hovedmål. Vi har undersøkt om det er noen systematisk 
forskjell mellom nynorsk- og bokmålselevene når det gjelder lesing generelt og 
for hver av rapporteringsskalaene. Nynorskelevene i vårt utvalg representerer 
16,7 prosent av elevene på landsbasis. Disse har en gjennomsnittlig skåre på 
495 poeng, mens tilsvarende for bokmålselevene er 508 poeng. Dette utgjør en 
differanse i bokmålselevenes favør på 13 poeng, en forskjell som er klart signi-
fikant. Effektstørrelsen på 0,12 er imidlertid ikke stor, men stor nok til at alt 
tyder på at bokmålslever som gruppe er noe bedre lesere. 

For sammenlikningens skyld har vi også sett på norskkarakterer i hovedmål 
for de to språkgruppene. Bokmålselevene har en gjennomsnittskarakter på 4,06, 
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mens nynorskelevene har 3,95. Differansen utgjør 12 prosent av et standard-
avvik, noe som gir en effektstørrelse på 0,12. Dette kan tyde på at forskjellen 
mellom språkgruppene ikke bare gjelder for PISA-undersøkelsen, men at den 
reflekterer reelle forskjeller. Imidlertid er det tankevekkende at vi finner signi-
fikante forskjeller i bokmålselevenes favør også i matematikk og naturfag, både 
når det gjelder skåre i PISA og karakterer i realfag. Effektstørrelsen i naturfag 
er nesten like stor som i lesing, mens den i matematikk er noe mindre. Vår 
undersøkelse har ikke data som kan forklare dette fenomenet. En hypotese er at 
det kan ha sammenheng med at det norske samfunn blir mer og mer bokmåls-
dominert, og at ungdommens dialekter flere steder er i ferd med å utvannes og 
bli mer lik bokmål. Bokmålselever leser antakelig mye mer på sitt skriftspråk 
enn nynorskelevene gjør. Nynorskelevene på sin side, gjør det bedre til 
eksamen i sidemål enn bokmålselevene gjør.  

6.9.2  Elever med annet morsmål enn norsk 
Minoritetsspråklige elevers situasjon i norsk skole er et viktig pedagogisk 
spørsmål, og det har vært gjort flere studier om disse elevenes faglige nivå (se 
f. eks. Heesch, Storaker & Lie 1998 og 2000). Et spørsmål til elevene i PISA er 
hvilket språk de snakker mest hjemme: testspråket (i vårt tilfelle norsk) eller et 
annet språk (et annet offisielt språk i landet eller et annet lands språk). Vi har 
sammenliknet OECD-landene både når det gjelder hvor mange elever som 
snakker et annet språk, og hvor mye svakere disse elevene skårer i lesing 
generelt. Det samme temaet vil bli behandlet senere, og da under en litt andre 
synsvinkler (kap. 8 og 10). I tabell 6.3 viser vi en sammenlikning mellom de 
nordiske landene og OECD-gjennomsnittet. 

Tabell 6.3  Minoritetsspråklige elever: Hvor mange er de, og hvordan leser 
de? 

Land 
Prosentandel elever 

som ikke snakker 
testspråket hjemme 

Hvor mange poeng 
lavere skårer de i 
lesing generelt? 

Norge 6 % 70 
Sverige 7 % 62 
Danmark 7 % 78 
Finland 6 % 50 
Island 2 % 48 
Gj. snitt OECD 9 % 57 

Som vi ser av tabellen, tyder resultatene på at minoritetselevene våre har større 
problemer med leseforståelsen enn minoritetselevene i mange andre land. Vi 
må imidlertid her ta et viktig forbehold: Slike data er det vanskelig å sammen-
likne direkte, siden det kan være snakk om forskjellige minoritetsgrupper i for-
skjellige land. For det første er det ikke entydig hvor grensen går mellom for-
skjellige språk og hva som er forskjellige dialekter. Enda viktigere er det at i 
vårt land er det for eksempel stor forskjell på utgangspunktet til innvandrer-
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elever fra typiske U-land på den ene siden og norskfødte barn av vest-
europeiske eller skandinaviske foreldre på den andre siden.  

De norske dataene er ganske pålitelige, siden vi laget et eget, ”oversamplet” 
stratum med skoler med mange minoritetselever” (se kap. 1.8). Det ble også 
spurt om hvorvidt eleven og foreldrene ble født i landet eller ikke. I Norge har 
vi også data om hvilket språk minoritetselevene snakker hjemme, så vi kan i en 
annen sammenheng foreta videre analyser av ulike språklige minoriteters 
problemer i norsk skole. Det vil føre for langt her. Vi nøyer oss med å kon-
statere at norske minoritetselevers skåre i lesing ligger 70 poeng lavere enn 
majoritetselevers, at dette er forholdsvis mye i et internasjonalt bilde, og at det 
utgjør en effektstørrelse på omtrent 0,65.  

6.10 Noen oppgaver med resultater og 
kommentarer 

Nedenfor vil vi gjengi resultatene fra noen av oppgavene i lesetesten. Både 
oppgavene og tekstene finnes i sin helhet i vedlegg 2A. I noen av oppgavene er 
det mulig å få 2 poeng for et svært godt svar og 1 poeng for et godkjent, men 
ikke fullt så avansert svar. I tabellene vil vi angi hvor mange prosent av elevene 
som fikk 1 og eventuelt 2 poeng på hver oppgave i hvert av de nordiske 
landene og gjennomsnittlig for OECD. I tillegg vil vi oppgi hvilket land som 
hadde det beste resultatet på oppgaven.  

Alle oppgavene er definert i forhold til ett av følgende aspekt (lesemåte, se 
kap. 2.6.5): retrieve, interpret og reflect. Aspektene blir angitt i presentasjonen 
nedenfor. Det blir også opplyst om hvilket av de fem nivåene oppgavene repre-
senterer. Nivået angir som nevnt i kapittel 2.6.7 noe om hvilken vanskelighets-
grad oppgaven befinner seg innenfor. Tidligere i kapitlet har vi fokusert mye på 
kjønnsforskjeller, blant annet fordi de norske jentene generelt presterer ganske 
mye bedre enn de norske guttene på de aller fleste leseoppgavene. Dette gjelder 
også for de oppgavene som blir presentert her, med ett unntak, som vil bli 
kommentert spesielt.  

6.10.1 Gaven 
Novellen ”Gaven” er den lengste teksten i hele lesematerialet. Det er sju opp-
gaver til denne teksten, fire av dem er åpne og tre er flervalgsoppgaver. Resul-
tatene er vist i tabell 6.4. Kort fortalt handler novellen om en kvinne som er 
fanget i et hus som er omgitt av flomvann. En panter har reddet seg opp på 
verandaen hennes, og sitter og ser sultent inn på henne. Kvinnen vurderer først 
å skyte panteren, men gir den til slutt resten av den skinka hun selv har spist av. 
Neste morgen oppdager hun at flommen har trukket seg tilbake og at panteren 
er vekk. Det eneste som ligger igjen på verandaen er det hvitgnagde skinke-
beinet.  

Oppgave 1 starter med en samtale mellom to personer som har forskjellig 
syn på kvinnens handlinger i novellen. Elevene skal begrunne begge 
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personenes synspunkter, og svarene skal formuleres med egne ord. Elevene må 
bruke sine egne vurderinger for å avgjøre hva som er hjerteløse og hva som er 
medlidende handlinger. Godkjente svar må peke på at kvinnen først var 
fiendtlig innstilt til panteren og planla å skyte den. Dernest må de uttrykke noe 
om at kvinnen syntes synd på panteren og ga den mat.  

Resultatene viser at dette har vært en relativt enkel oppgave i de fleste land. 
De finske elevene er best av alle her. For øvrig er det små forskjeller mellom de 
nordiske landene, som alle ligger over OECD-gjennomsnittet.  

Tabell 6.4  Prosentandel riktige og delvis riktige svar for enheten ”Gaven” 
Oppg. 1 Oppg. 2 Oppg. 3 Oppg. 4 Land 2 poeng  1 poeng  C * 2 poeng  1 poeng  B* 

Norge 58 18 79 35 28 81 
Sverige 62 16 82 35 18 85 
Danmark 58 20 77 27 36 80 
Finland 71 16 80 35 28 93 
Island 59 20 73 35 29 80 
Int. maks. 71 

(Finland) 
16 89 

(Korea) 
47 

(Storbrit.) 
19 93 

(Finland) 
Gj. snitt OECD 55 18 73 28 29 84 

 
Oppg. 5 Oppg. 6 Oppg. 7 Land  C * 2 poeng  1 poeng  

Norge 56 44 25 34 
Sverige 46 60 26 29 
Danmark 59 43 21 29 
Finland 51 51 26 35 
Island 53 32 29 22 
Int. maks. 77 

(Korea) 
60 

(Sverige) 
39 

(Canada) 
23 

Gj. snitt OECD 56 40 25 24 
* = riktig alternativ 

Oppgave 2 er en flervalgsoppgave. På bakgrunn av beskrivelsene i det første 
avsnittet i novellen skal elevene trekke den slutningen at kvinnens hus er 
omgitt av flomvann. Selv om det ikke er eksplisitt uttrykt av kvinnens hus er 
omgitt av flomvann, er situasjonen beskrevet slik at dette går klart fram. En 
grunn til at oppgaven ikke er blitt definert enda lavere enn nivå 2, er nok at 
selve novellen er så lang at de svakeste leserne ikke kommer gjennom den eller 
ikke orker å begynne på den. 

Island skårer likt med OECD-gjennomsnittet, ellers har rundt 80 prosent av 
elevene i Norden greid denne oppgaven. Dette er likevel et stykke unna resul-
tatene i Korea, der nesten 90 prosent av elevene har svart riktig.  
Oppgave 3 er relativt krevende. Gjennom tre sitater fra den første delen av 
teksten skal elevene forklare hva hensikten med sitatene kan være, på bakgrunn 
av hva som skjer senere i novellen. For å oppnå 2 poeng må elevene foreta flere 
slutningsprosesser. De må forstå hva de tre sitatene innebærer, de må se at 
disse inneholder frampek i forhold til noe som skjer senere, og de må ha opp-
fattet hvordan disse detaljene henger sammen med helheten. Oppgaven krever 
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både høy grad av tekstforståelse og i tillegg kunnskap om litterære virkemidler. 
Eksempler på svar som fikk 2 poeng: 

Slik at vi skal forstå at panteren ikke er farlig, men heller synes synd på den 
For å vise at panteren er i samme situasjon som kvinnen, redd og ensom.  

Elevene får 1 poeng dersom de forstår hva sitatene innebærer, uten å eksplisitt 
formulere noe om hvordan de henger sammen med resten av fortellingen. 
Eksempler på svar som fikk 1 poeng:  

Det er slik pantere skriker 
For at fortellingen skal bli mer spennende  

Med unntak av elevene i Danmark, har elevene i de øvrige nordiske landene 
skåret godt over OECD-gjennomsnittet når det gjelder å få 2 poeng. De danske 
elevene tar igjen noe ved at en høyere andel av dem får 1 poeng. Elevene i 
Storbritannia, som er best her, gjør det imidlertid langt bedre enn elevene i 
Norden på denne oppgaven.  

I oppgave 4 får elevene en god ledetråd allerede i oppgaveformuleringen. 
Det henvises til det eksakte linjenummeret i teksten hvor det som skjer blir 
beskrevet: ”Og så, mens huset knaket og stønnet av anstrengelse, slet det seg 
opp…” Det konkrete svaret finner elevene bare de går til teksten og leser resten 
av setningen: ”...fra leira, fløt fritt..” Da er det ikke så vanskelig å velge svar-
alternativ B: Det begynte å flyte.  

Minst 80 prosent av elevene i Norden har greid denne oppgaven, og de 
finske elevene har gjort det best av alle. Vi merker oss at OECD-gjennom-
snittet ligger noe høyere enn de norske resultatene her.  

Oppgave 5 er en åpen oppgave som har flere svarmuligheter, fordi det ikke 
går klart fram i novellen hvorfor kvinnen matet panteren. Det kunne være fordi 
hun ikke helt visste hva hun gjorde, fordi hun syntes synd på den eller av andre 
årsaker, men svarene må selvfølgelig være i overensstemmelse med innholdet i 
novellen for å bli godkjent.  

Over halvparten av de norske elevene som ifølge retteveiledningen ikke 
kunne få godkjent svar, hadde gitt svar av typen ”kvinnen matet panteren for å 
unngå å bli spist selv”. Man kan kanskje mene at et slikt svar burde vært 
godkjent. Sannsynligvis ligger det kulturelle ulikheter til grunn for det elevene i 
ulike land svarer på dette spørsmålet. Resultatene viser at de norske elevene 
ligger ganske bra an i et nordisk perspektiv, men de er likevel et godt stykke 
unna elevene i Korea, som oppnår høyest prosentandel godkjente svar.  

Oppgave 6 er en flervalgsoppgave som krever at leseren, på bakgrunn av 
hendelser tidligere i novellen, tolker et utsagn med en tvetydig, implisitt 
mening: Når kvinnen sier ”så skal jeg ta meg av deg”, mener hun at… Ingen 
av de fire svaralternativene står i direkte motsetning til det som skjer i novellen, 
og det er heller ikke lett å forstå at dette utsagnet kommer før kvinnen gjen-
nomgår en mental forandring fra å være desperat og drapslysten til å bli rolig 
og medfølende. Dessuten må elevene oppfatte at det her ligger en ironi i 
utsagnet ”å ta seg av”, som vanligvis betyr å være snill mot.  
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De nordiske resultatene varierer svært mye her, og årsaken kan nok være i 
hvilken grad ironien har kommet tydelig fram og hvorvidt den er forstått. Det 
kan også ligge språklige eller kulturelle forskjeller til grunn for bruk av ironi. 
Uansett er det ikke alltid like lett for ungdommer å skjønne ironi når de møter 
den i en skolekontekst. Vi merker oss at de svenske elevene har best resultater 
av alle på denne oppgaven, men også at de norske elevene ligger over gjen-
nomsnittet.  
Oppgave 7 krever at elevene skal se den siste setningen i relasjon til hele 
novellen, helst på et symbolsk og abstrakt plan. Typiske 2-poengsvar sier noe 
om at beinet symboliserer gaven som kvinnen ga til panteren, og som kanskje 
førte til at hun selv ble reddet fra flommen. Elever som får 1 poeng, tolker 
slutten mer bokstavelig. Typiske eksempler er:  

Skinka var en sentral del av handlingen, og derfor passet det  at det sluttet med den.  
Når skinka er spist, er fortellingen slutt.  

I samtlige nordiske land er det under 30 prosent av elevene som oppnår 2 
poeng, og i Norden er islendingene best. De kanadiske elevene er best av alle 
med 39 prosent. I de nordiske landene er prosentandelen høyere for 1-poeng-
svar. Dette forteller noe om at de fleste elevene i større grad tolker slutten av 
novellen på en bokstavelig og ikke en symbolsk måte.  

Ved å ta en titt på resultatene fra spørsmålet om hvor ofte elevene leser 
skjønnlitteratur (jf. kap. 7.3) og se dem i forhold til elever som får 2 poeng på 
denne oppgaven i Norge, finner vi at dette er en oppgave som favoriserer elever 
som er vant til å lese skjønnlitteratur. De elevene som får 2 poeng, oppgir en 
større hyppighet av skjønnlitterær lesing enn elever som får 0 eller 1 poeng. 

Ser vi resultatene fra hele oppgaveenheten ”Gaven” under ett, er det grunn 
til å være ganske fornøyde, sett med norske øyne. De norske elevene hevder 
seg bra i nordisk og OECD-sammenheng. I fire oppgaver gjør de det klart 
bedre enn OECD-gjennomsnittet. Norske elever er vant til å lese relativt mye 
skjønnlitteratur på skolen, de er også vant til å samtale om innholdet i slike 
tekster. 

6.10.2 Influensa 

Tabell 6.5  Prosentandel riktige og delvis riktige svar for enheten 
”Influensa” 

Oppg. 1 Oppg. 2 Oppg. 3 Oppg. 4 Oppg. 5 Land B * 2 poeng  1 poeng B *  D * 
Norge 69 30 15 58 34 48 
Sverige 68 47 15 64 44 47 
Danmark 64 40 14 63 29 43 
Finland 72 39 15 66 48 46 
Island 71 35 15 59 33 50 
Int. maks. 85 

(Japan) 
66 

(Storbrit.) 
7 70 

(Canada) 
48 

(Finland) 
58 

(Korea) 
Gj. snitt OECD 70 38 14 54 31| 45 

*= riktig alternativ 
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Influensa er et informasjonsskriv til de ansatte i en bedrift, med tilbud om gratis 
influensavaksine. Skrivet er illustrert med enkle tegninger. Teksten er middels 
lang og relativt tettpakket med informasjon. Resultatene er vist i tabell 6.5. 

Oppgave 1 er en flervalgsoppgave der elevene kan hente svaret direkte i 
teksten, noe som ikke skulle være vanskelig når de først har lest den. Vi ser at 
det er relativt mange elever som har greid denne oppgaven og at det ikke er 
særlig stor forskjell mellom de nordiske land. Avstanden til de japanske 
elevene er imidlertid tydelig. 

I oppgave 2 skal elevene vurdere formen og stilen i skrivet, og de skal se 
det hele i relasjon til tekstens hensikt, som er ment å være oppmuntrende. Det 
kreves kunnskaper om språklige virkemidler og vurderingsevne i forhold til 
lay-out og illustrasjoner. Elever som legger vekt på form og stil, får 2 poeng, 
mens elever som bare fokuserer på innholdet, får 1 poeng. Utfordringen ligger 
nok i å skille mellom form og innhold i dette skrivet.  
Elevene i alle de nordiske landene gjør det gjennomgående overraskende mye 
svakere enn de britiske elevene på denne oppgaven, men særlig legger vi merke 
til at de norske elevene skårer spesielt lavt her, også i OECD-sammenheng.  

I oppgave 3 er ingen av svaralternativene å finne direkte i teksten, elevene 
må selv trekke slutninger på bakgrunn av implisitt informasjon flere steder i 
teksten. Oppgaven er definert som interpreting på nivå 3. De norske elevene 
gjør det ikke så verst på denne oppgaven. Selv om de er svakest i Norden, 
ligger de over gjennomsnittet.  
Oppgave 4 er en åpen oppgave der elevene skal vurdere et spesielt utsagn i 
forhold til det generelle budskapet i teksten og hvorvidt dette utsaget burde 
vært utelatt. Elevene må avsløre og begrunne manglende logikk i forholdet 
mellom budskapet og utsagnet, noe som både krever logisk vurderingsevne og 
nøyaktig lesing. Godkjente svar kan også uttrykke uenighet i at setningen i 
skrivet burde vært utelatt. Da må de begrunne det, for eksempel:  

Selv om vaksinen ikke kan tas av alle, så står jo dette i skrivet. Det er fint at hun 
oppmuntrer de som kan ta vaksinen.  

Det er relativt stor forskjell på de nordiske landene her, og de norske elevene 
kommer nokså gjennomsnittlig ut. De finske elevene greier denne oppgaven 
best av alle.  

Oppgave 5 er en flervalgsoppgave der elevene skal skille informasjon om 
ulike personer fra hverandre. Oppgaven krever nøyaktig og detaljert lesing, og 
svaret er ikke å finne eksplisitt i teksten. Elevene må selv trekke riktige 
slutninger. I denne oppgaven gjør de norske elevene det nokså middels på alle 
måter, og det er de koreanske elevene som gjør det best.  

Alt i alt er ikke de norske resultatene spesielt imponerende på denne opp-
gaveenheten. Stort sett ligger de litt under OECD-gjennomsnittet.  
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6.10.3 Amanda og hertuginnen 
”Amanda og hertuginnen” er et utdrag fra et skuespill, og teksten er en av de 
lengste i hele lesematerialet. Etter selve utdraget følger det en teknisk 
beskrivelse av ulike teateryrker. Resultatene er vist i tabell 6.6.  

Tabell 6.6  Prosentandel riktige svar for enheten ”Amanda og hertuginnen” 
Oppg. 1 Oppg. 2 Oppg. 3 Oppg. 4 Oppg. 5 Land 

C *    D * 
Norge 71 51 37 37 66 
Sverige 75 49 36 40 71 
Danmark 67 52 39 32 64 
Finland 76 36 54 59 74 
Island 71 40 41 24 62 
Int. maks. 84 

(Korea) 
59 

(Frankr.) 
68 

(Korea) 
59 

(Finland) 
83 

(Korea) 
Gj. snitt OECD 73 44 44 36 66 

* = riktig alternativ 

Skuespillet er gammeldags romantisk, med et innhold som trolig er nokså fjernt 
fra dagens 15-åringers virkelighet. Kort fortalt handler det om den unge 
prinsens sorg over sin kjærestes død og hans tantes forsøk på å spille Kirsten 
Giftekniv ved hjelp av en ung kvinne. Språket er litt høytidelig og omstendelig. 
Skuespill er en sjanger elevene trolig ikke er så vant til å lese på denne måten. 
Vi antar at flere svake elever har gitt opp ganske tidlig i denne teksten. 

Oppgave 1 er en flervalgsoppgave som rett og slett spør hva utdraget i 
stykket handler om. Vi regner med at alle som leser og oppfatter innholdet, vil 
greie å velge riktig svaralternativ. Det er likevel ikke så imponerende mange 
som har greid denne oppgaven, verken i Norge eller ellers i Norden. De 
koreanske elevene ligger godt over gjennomsnittet i Norden. 

Oppgave 2 skal elevene forklare hvordan man kan gjenkjenne scene-
anvisningene i teksten. Det riktige svaret er at de er skrevet i kursiv. Først må 
elevene forstå hva sceneanvisninger er, dernest bør de kjenne til begrepet 
kursiv. Det godtas også at de beskriver hvordan denne skrifttypen ser ut. 
Overraskende nok gjør de finske elevene det ganske dårlig på denne oppgaven, 
mens de norske elevene ligger over både OECD-gjennomsnittet og 
gjennomsnittet i Norden. Kanskje elevene i Norge leser flere skuespill på 
skolen enn elever i andre land? 

Oppgave 3 retter seg også mot den tekniske siden av teksten. Elevene skal 
knytte tre riktige sceneanvisninger til tre ulike teateryrker. Oppgaven krever 
nøyaktig lesing av både skuespillet og av den tekniske presentasjonen av 
teateryrker. De finske elevene har greid dette ganske bra, men i de øvrige 
nordiske landene ligger svarprosenten langt unna de beste resultatene. De 
koreanske elevene er de aller beste her.  

I oppgave 4 skal elevene merke av på en tegnet skisse hvor to av aktørene 
befinner seg på scenen på et gitt tidspunkt. Denne oppgaven krever at elevene 
leser stykket og merker seg hvor de ulike personene til en hver tid befinner seg. 
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Oppgaven krever grundig og nøyaktig lesing av relativt mye tekst. De finske 
elevene har greid dette best av alle. De norske elevene ligger omtrent på 
OECD-gjennomsnittet med 37 prosent, mens bare 24 prosent av de islandske 
elevene har fått denne oppgaven godkjent.  

Oppgave 5 er en flervalgsoppgave som også krever nøyaktig lesing og opp-
fatning av hele teksten. Ingen av distraktorene er opplagt gale, og de berører 
alle samme tema. Det riktige svaret oppsummerer selve hovedpoenget i 
stykket. De nordiske elevene gjør det gjennomgående ganske bra her, men 
igjen ligger de et godt stykke under de koreanske.  

Selv om det er mye tekst å lese, er ikke oppgavene til denne enheten så 
kompliserte i seg selv. Utfordringen ligger i å være konsentrert og utholdende 
til tross for at innholdet kanskje ikke er det mest fengende. Det kan se ut som 
om prestasjonene her delvis henger sammen med hvorvidt elevene har orket å 
lese hele teksten grundig eller ikke, og vi legger spesielt merke til hvor godt de 
koreanske elevene mestrer denne enheten.  

Et trekk ved resultatene i de nordiske land (og kanskje også i flere land) er 
at jentene gjør det ekstremt mye bedre enn guttene på hele denne oppgave-
enheten. Temaet i skuespillet har forståelig nok ikke truffet guttene i noen 
særlig grad. Denne enheten befinner seg dessuten alltid langt bak i oppgave-
heftene, noe som også kan være en trussel mot elevenes motivasjon.  

6.10.4 Arbeid 

Tabell 6.7  Prosentandel riktige og delvis riktige svar for enheten ”Arbeid” 
Oppg. 1 Oppg. 2 Oppg. 3 Oppg. 4 Oppg. 5 Land D * 2 poeng  1 poeng 2 poeng  1 poeng   C * 

Norge 50 21 34 14 49 54 50 
Sverige 52 25 25 20 52 72 53 
Danmark 54 31 31 12 49 57 42 
Finland 71 42 36 21 55 79 60 
Island 56 30 37 7 58 63 52 
Int. maks. 78 

(Korea) 
42 

(Finland) 
36 22 

(Frankr.) 
52 79 

(Finland) 
75 

(Canada) 
Gj. snitt OECD 62 27 36 13 50 67 60 

* = riktig alternativ 

Teksten ”Arbeid” er et tre-diagram som viser hvordan den arbeidsdyktige delen 
av befolkningen i et land er fordelt, både prosentvis og i antall mennesker. 
Teksten inneholder relativt mange tall og lite tekst, og det vil ikke være over-
raskende om den favoriserer elever som er flinke i matematikk. Resultatene er 
vist i tabell 6.7.  

Oppgave 1 er en flervalgsoppgave som krever at elevene kan lese hva som 
står i de forskjellige boksene i diagrammet og at de skjønner hvordan dia-
grammet er bygget opp. Vi ser at de norske elevene skårer lavest i Norden og 
godt under OECD-gjennomsnittet på denne oppgaven. De finske elevene skiller 
seg positivt ut i nordisk sammenheng, men de koreanske elevene ligger enda 
bedre an.  
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I oppgave 2 skal elevene finne antall mennesker i en gitt kategori, og det er 
presisert at de skal angi antall mennesker, ikke prosentandelen. Alle tallene er å 
finne i diagrammet. Her har gis kode 1 (delvis riktig) til svar som angir riktig 
prosentandel, selv om det i oppgaven er presisert at man skal skrive antall 
mennesker, ikke prosentandelen.  

 I Norge er det flere elever som oppgir prosentandelen (1 poeng) enn antall 
mennesker (2 poeng). De norske resultatene er ikke imponerende verken i 
nordisk eller internasjonal sammenheng. Dette er for øvrig en av svært få opp-
gaver hvor de norske guttene gjør det bedre enn de norske jentene på 2-poeng-
nivå. Ser vi de norske resultatene i forhold til lese- og matematikkskåre 
generelt, finner vi at de elevene som får 2 poeng på dette spørsmålet, er av de 
aller flinkeste elevene både i lesing og matematikk, mens de som gir kode 1-
svar relativt sett er bedre lesere enn matematikere – og i den siste kategorien er 
det altså flest jenter.  

Oppgave 3 ber om en kategorisering av fem ulike personer i forhold til den 
arbeidsgruppen de tilhører. Her må elevene både forstå hva de ulike katego-
riene i diagrammet innebærer, og de må vurdere hvor ulike personer hører 
hjemme. Det er mange opplysninger å holde styr på i denne oppgaven, som er 
en av svært få oppgaver som er definert som nivå 5 for elever som greier alle 
de fem kategoriseringene – med andre ord en av de mest krevende oppgavene i 
hele testen. Det er ikke mange elever som klarer alle definisjonene riktig, men 
omtrent halvparten har greid tre eller fire riktige, som gir 1 poeng 
Prosentandelen er heller ikke så veldig høy blant de franske elevene, som er 
best i denne sammenhengen. De norske elevene gjør det nokså gjennomsnittlig 
her. De finske er igjen nesten helt i toppen.  

Oppgave 4 går ut på å vurdere hvorvidt tallene, prosentandelene eller fot-
notene i diagrammet vil endre seg fra år til år. Oppgaven krever forståelse for 
hensikten med opplysningene i diagrammet. De norske elevene gjør det ikke 
spesielt bra på denne oppgaven heller, de gjør det faktisk dårligst i Norden og 
langt under OECD-gjennomsnittet. 

Oppgave 5 er en flervalgsoppgave som ber om en vurdering av tredia-
grammets egnethet i denne framstillingen. Denne oppgaven krever i hovedsak 
at man forstår at et trediagram fungerer godt når informasjon skal kategoriseres 
på en oversiktlig måte. Dette er også det riktige svaret. Bare halvparten av de 
norske elevene har svart riktig, mens 75 prosent av de kanadiske har greid 
dette.  

Et generelt inntrykk av resultatene fra denne oppgaveenheten er at de norske 
prestasjonene er ganske svake i forhold til OECD-gjennomsnittet. De gjør det 
også dårligst i Norden når vi ser alle oppgavene samlet. De finske elevene er 
gjennomgående klart best i Norden, og faktisk også av de beste i hele OECD. 
Det er lite lesing i denne enheten, så forklaringen på de svake norske resul-
tatene kan være at den representerer en tekstkategori som elevene sjelden støter 
på i skolesammenheng. 
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6.10.5 Sportssko 
Denne teksten er en informasjonsartikkel om hvorfor det er viktig at unge 
sportsutøvere bruker gode og riktige sko. Artikkelen er av de korteste tekstene i 
materialet, men den inneholder likevel ganske mye informasjon. Resultatene er 
vist i tabell 6.8.  

Tabell 6.8 Prosentandel riktige svar for enheten ”Sportssko” 
Oppg. 1 Oppg. 2 Oppg. 3 Oppg. 4 Land D *   D* 

Norge 83 81 77 82 
Sverige 91 71 79 78 
Danmark 85 80 64 77 
Finland 91 89 80 74 
Island 87 83 70 81 
Int. maks. 91 

(Finland) 
89 

(Finland) 
89 

(Korea) 
85 

(Spania) 
Gj. snitt OECD 84 79 76 78 

* = riktig alternativ 

Oppgave 1 er en flervalgsoppgave som fokuserer på en liten detalj i teksten. 
Det burde være enkelt å velge rett svar dersom man har lest og forstått teksten, 
noe som også viser seg ved at over 80 prosent av elevene i de fleste land har 
greid denne oppgaven. De finske er best av alle.  

Oppgave 2 og oppgave 3 er begge knyttet til informasjon som er å finne 
direkte i teksten. Her gjelder det bare å lese teksten og oppgaven nøyaktig. Vi 
ser at de finske elevene er best på oppgave 2, mens de koreanske igjen er i 
toppen på oppgave 3. Resultatene i Norden for øvrig ligger stort sett i overkant 
av OECD-gjennomsnittet, og de norske elevene presterer bra her. 

I oppgave 4 behøver man faktisk ikke å ha lest teksten i det hele tatt. All 
informasjon inngår i selve oppgaveformuleringen. Elevene må forstå at inn-
holdet i den andre delen av en setning gir løsningen på det problemet som er 
beskrevet i den første delen. Både ordbruk, problemstilling og svaralternativ 
burde gjøre det enkelt å velge riktig svar på denne oppgaven. Her har de 
spanske elevene slått til og gjort det best av alle, og av en eller annen grunn har 
denne oppgaven falt litt vanskeligere i Finland. De norske elevene har gjort det 
svært bra. En forklaring på de gode resultatene i Norge kan være at det legges 
relativt stor vekt på denne typen språkkunnskap i norskfaget i grunnskolen. 

6.10.6 Nye regler 
”Nye regler” er en lederartikkel som handler om hvilke etiske problemer som 
knytter seg til den teknologien som blant annet gjør det mulig å produsere 
såkalte prøverørsbarn. Dette er i utgangspunktet problemstillinger som de 
færreste 15-åringer trolig har tatt stilling til. I tillegg er teksten relativt lang og 
språklig komplisert. I tillegg er den teoretisk framstilt, med avansert billedbruk 
og relativt mange fremmedord, noe som kan slå forskjellig ut i ulike språk. Ord 
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som er fremmedord i ett språk, kan faktisk være en del av dagligtalen i et annet. 
Eksempler på vanskelige ord og uttrykk: 

Tilintetgjøre, opinion, destruktiv, implantasjon, embryoer, surrogatmor  
”De beveget seg i et minefelt” 
”Vi høster nå de marerittaktige fruktene”  

Tabell 6.9  Prosentandel riktige svar for enheten ”Nye regler” 
Land Oppg. 1 Oppg. 2 

Norge 35 23 
Sverige 44 21 
Danmark 50 27 
Finland 56 28 
Island * 31 
Int. maks. 61 

(Japan) 
37 

(Korea) 
Gj. snitt OECD 46 25 

* De islandske dataene for denne oppgaven er ikke tilgjengelige 

Denne teksten var også med i IALS-undersøkelen for voksne (se kapittel 2.3.3), 
og resultatene er vist i tabell 6.9. I oppgave 1 skal elevene bare streke under en 
setning som viser noe som står konkret beskrevet i teksten og i oppgaven. Det 
kreves imidlertid nøyaktig understreking av de eksakte linjene, verken mer 
eller mindre. Vi noterte oss under kodingen av svar at mange norske elever 
hadde funnet fram til riktig sted i teksten, men de hadde ikke streket under 
nøyaktig nok. Vi ser også at resultatene ikke er særlig gode i Norge, og noe av 
grunnen kan nok være elevenes manglende nøyaktighet.  
Oppgave 2 er en av de mest krevende oppgavene i hele materialet. Den ber om 
eksempler på behov for nye regler, og krever nøyaktig og konsentrert nærlesing 
av hele artikkelen. Riktige eksempler er:  

Surrogatmor som nekter å gi fra seg barnet 
Kvinne som ønsker å bli gravid med avdød manns spermier 
Hva skjer med embryoer når foreldrene dør i en ulykke? 

De koreanske elevene skiller seg igjen ut i denne sammenhengen. De norske 
elevene har ikke gjort det spesielt bra her heller. En forklaring på at denne 
oppgaven har falt vanskelig for elevene i alle de nordiske landene, kan knyttes 
til kompleksiteten i teksten. Over 40 prosent av de norske elevene svarte ikke 
på denne oppgaven i det hele tatt 

6.10.7 Graffiti 
Utgangspunktet for denne enheten er to brev som er hentet fra Internett. Hvert 
av dem uttrykker synspunkter på fenomenet graffiti - eller tagging. Det første 
brevet er klart fordømmende, det andre slår mer i alle retninger og inneholder 
flere retoriske spørsmål. Tekstene er ikke veldig lange, men til gjengjeld er det 
to ulike tekster å forholde seg til. Resultatene finnes i tabell 6.10.  
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Tabell 6.10  Prosentandel riktige svar for enheten ”Graffiti” 
Oppg. 1 Oppg. 2 Oppg. 3 Oppg. 4 Land B *    

Norge 84 64 69 41 
Sverige 82 68 65 28 
Danmark 75 59 73 53 
Finland 85 58 72 53 
Island 76 54 60 44 
Int. maks. 90 

(Korea) 
68 

(Sverige) 
79 

(Irland) 
58 

(Canada) 
Gj. snitt OECD 77 53 67 45 

* = riktig alternativ 

Oppgave 1 er en flervalgsoppgave der elevene skal forklare hva hensikten med 
de to brevene har vært. Ingen av distraktorene er ikke direkte gale i forhold til 
innholdet, her gjelder det å oppfatte at det er hensikten med brevene man er ute 
etter. De norske elevene har greid seg bra her, både i nordisk og internasjonal 
sammenheng.  

Oppgave 2 er en åpen oppgave som krever at elevene må forstå hvorfor for-
fatteren av det ene brevet refererer til reklame. Det er ikke eksplisitt uttrykt 
hvorfor hun gjør dette, her må leseren trekke slutninger selv. Godkjente svar 
må vise til at reklame kan være like stygt som graffiti, men at det likevel får 
henges opp på vegger og langs veien. Også her hevder de norske elevene seg 
bra, og denne gangen er det svenske elevene som gjør det best av alle.  

Oppgave 3 er relativt enkel for elever som har lest og forstått innholdet i de 
to brevene. Her skal elevene rett og slett uttrykke hvem av de to brevskriverne 
de er mest enige med, men da gjelder det selvsagt å ha oppfattet hva som skiller 
de to brevene fra hverandre. Denne gangen er det de danske elevene som er 
best i Norden, og elevene i Irland som er best av alle. De norske elevene gjør 
det også brukbart her.  

Oppgave 4 krever en viss forståelse for hvordan tekster er bygget opp og 
hvilke virkemidler som brukes. Et godkjent svar må peke på konkrete virke-
midler som har med språkbruk, oppbygging, stil eller tone å gjøre. I tillegg må 
elevene begrunne hvorfor det ene brevet er bedre skrevet enn det andre. Her 
godtas det ikke at man bare viser til innholdet. Vi ser at denne oppgaven har 
vært litt vanskeligere enn de tre foregående, og under rettingen så vi at flere 
hadde problemer med å skille form fra innhold.  

Med unntak av den siste oppgaven, har de norske elevene hevdet seg bra i 
denne enheten. Innholdet har trolig fenget dem, noe som kan ha mer 
avgjørende betydning for elever i ett land enn i et annet. 

6.10.8 Sluttkommentar 
Resultatene fra de sju enhetene som er presentert, viser at de norske elevene 

hevder seg bedre enn gjennomsnittet når oppgavene er knyttet til tekster som 
enten er spennende (Gaven) eller som handler om ting som unge mennesker er 
opptatt av (Graffiti) – med andre ord når innholdet er fengede. Tidligere har vi 
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sett at de norske elevene relativt sett gjør det bra på oppgaver som er knyttet til 
litterære tekster. Eksemplene ovenfor viser imidlertid at de ofte ligger under 
gjennomsnittet i oppgaver som krever nøyaktig lesing med sans for detaljer, og 
der teksten kan være både komplisert, tung - og kanskje lite engasjerende for 
unge mennesker. I disse enhetene finner vi ofte de koreanske elevene på 
toppen. Det kan dermed se ut som om koreanernes innsats ikke er så avhengig 
av om lesingen er lystbetont eller ei. 
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7 LESEVANER OG LESEINTERESSER 

7.1 Innledning 
Tidligere leseundersøkelser har vist at elever som har positive holdninger til 
lesing, og som leser mye i fritiden, generelt skårer høyere på lesetester enn 
elever som ikke liker å lese (se f. eks Tønnessen 1995 og Elley 1992). IALS-
undersøkelsen for voksne i 1998 viste at lesekompetansen kan svekkes dersom 
den ikke holdes ved like. Voksne som oppgav at de leste lite eller ingenting 
etter at de var ferdige med utdannelsen, gjorde det dårligere på testen enn de 
som oppgav at de hadde fortsatt å lese i fritiden etter endt utdannelse (OECD & 
Statistics Canada 2000, s. 49). Dette er i og for seg ikke så overraskende, men 
kanskje er det også slik at de som er flinke til å lese, synes lesing er morsomt 
og derfor leser mye.  

I PISA-undersøkelsen har man valgt å kartlegge følgende: hvor ofte elevene 
leser for sin egen fornøyelses skyld, hvilke holdninger de har til lesing, hva 
slags lesestoff de leser i fritiden og hvor ofte de låner bøker på bibliotek. I 
tillegg har vi i det norske spørreskjemaet lagt inn et spørsmål om hvorvidt 
elevene ble lest høyt for da de var små. 

Vi vil i dette kapitlet presentere elevenes svar på de ulike spørsmålene om 
lesevaner, leseinteresser og holdninger til lesing og studere disse i sammenheng 
med leseskåre i PISA, blant annet i form av korrelasjoner. Avslutningsvis i 
kapitlet vil vi presentere resultater fra en multippel regresjonsmodell. Her vil vi 
studere hvor mye av variansen i leseprestasjoner som kan forklares av lese-
vaner, leseinteresser og holdninger til lesing til sammen.  

I dette kapitlet er feilmarginer i de angitte gjennomsnittsverdiene noen 
steder angitt i form av konfidensintervaller. Ellers har vi villet unngå å 
kommentere dette hver gang, fordi vi ikke ønsker å gå for mye i detalj. Der vi 
har angitt resultater i form av prosentandel riktige svar, gjelder at  
feilmarginene er av størrelsesorden 1 – 2 prosentpoeng. Videre, der vi har gitt 
gjennomsnittsverdier for variabler langs en skala fra 1 til 4 eller 5, er 
feilmarginene av størrelsesorden 0,02-0,03. Vi vil også minne om at de 
metodiske sidene ved utregning og presentasjon av resultatene er gjengitt i 
kapittel 5. 

7.2 Lesevaner 
Spørsmålet om hvorvidt elevene leser for fornøyelsens skyld og eventuelt hvor 
mye, har følgende ordlyd: 

Hvor mye tid bruker du vanligvis hver dag på å lese for din egen fornøyelses 
skyld?  
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Svaralternativene langs en skala fra 1 til 4 er: 
- Jeg leser ikke for min egen fornøyelses skyld 
- 30 minutter eller mindre hver dag 
- Mellom 30 og 60  minutter hver dag 
- Mer enn 2 timer hver dag 

Det store skillet går etter vår mening mellom elever som svarer at de ikke leser 
for sin egen fornøyelses skyld, og de som svarer at de gjør det, selv om det 
selvfølgelig også er forskjell på å lese mindre enn 30 minutter og mer enn to 
timer hver dag. Elever som aldri velger å lese hvis de ikke er helt nødt til det, 
vil få lite erfaring med skrevne tekster. Lesekompetansen vil kunne bli svekket 
dersom den ikke holdes ved like. I slike tilfeller vil elevene kunne komme til å 
lide av det som de amerikanske leseforskerne Thomas og Moorman kaller 
aliteracy:  

The student who can read, but chooses not to, is probably the most crucial concern 
confronting our educational system today. It is not illiteracy we are combating, it is 
aliteracy (Thomas & Moorman i Granberg 1996, s. 72) 

Figur 7.1 viser at bortimot en tredel av 15-åringene i OECD-landene oppgir at 
de ikke leser for sin egen fornøyelses skyld. I Norge er denne gruppa enda litt 
større; 35 prosent. Japan skiller seg ut som et ekstremt land i denne sammen-
hengen. Her svarer nesten 55 prosent av elevene at de ikke leser for sin egen 
fornøyelses skyld. Når vi i senere i kapitlet ser på hva elevene oppgir at de leser 
i fritiden, finner vi at de japanske elevene gjennomgående oppgir svært høy 
lesehyppighet både når det gjelder tegneserier og ukeblader (se kap. 7.3.2 og 
7.3.3). 

De japanske resultatene kan virke selvmotsigende, og vi har ikke data som 
kan forklare fenomenet. Det kan muligens være kulturelt betinget – i den for-
stand at japanske ungdommer tar skole og utdanning så alvorlig at ikke har 
samvittighet til å rapportere at de leser for fornøyelsens skyld. Det kan også ha 
sammenheng med måten spørsmålet er oversatt eller tolket på. Ordet 
”fornøyelse” kan for eksempel ha en annen og mer negativ valør i den japanske 
oversettelsen. En tredje forklaring kan knyttes til det faktum at elever fra ulike 
kulturer i ulik grad svarer ærlig på spørsmål om vaner og holdninger, noe man 
blant annet så i IEA-undersøkelsen (Elley 1994).  

I de fleste land svarer den største andelen elever at de leser 30 minutter eller 
mindre hver dag. I Norge finner vi 35 prosent i denne gruppa. 30 prosent av de 
norske elevene oppgir at de leser mer enn 30 minutter hver dag. Selv om 
norske elever bare ligger litt under OECD-gjennomsnittet i mengde fritids-
lesing hver dag, ligger de ganske langt unna de landene der det leses mest. 
Finland er et av disse landene. Her oppgir bare 22 prosent av elevene at de ikke 
leser for fornøyelsens skyld, mens 48 prosent hevder at de leser mer enn 30 
minutter hver dag. I de øvrige nordiske landene ser vi av figur 7.1 at elevenes 
lesevaner ligger ganske nær gjennomsnittet for OECD.  
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Figur 7.1   Daglig lesing for fornøyelsens skyld, prosentfordeling av svar 

7.2.1 Kjønnsforskjeller 
Spørsmålet om hvor mye elevene leser for fornøyelsens skyld, avdekker store 
kjønnsforskjeller. Med unntak av Japan, ser jentene i alle andre land ut til å 
være mye mer glade i å lese enn guttene. I figur 7.2 og 7.3 viser vi resultatene 
fordelt på kjønn, og her har vi bare tatt med Norge, Finland og hele OECD, 
fordi de øvrige nordiske landene skiller seg lite fra Norge. Vi ser at de norske 
elevene ligger relativt nær gjennomsnittet for OECD også når vi ser resultatene 
fordelt på kjønn. De finske guttene ligger heller ikke langt unna OECD-gjen-
nomsnittet. De finske jentene derimot, skiller seg i denne sammenhengen ut 
som spesielt leseinteresserte.  

Figur 7.2  Gutters lesing for fornøyelsens skyld, prosentfordeling av svar 
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Figur 7.3  Jenters lesing for fornøyelsens skyld, prosentfordeling av svar 

7.2.2 Er det sammenheng mellom fritidslesing og 
lesekompetanse? 

Vi har sett hvordan de finske jentene står i en særklasse når det gjelder lese-
vaner. I kapittel 6.5 så vi hvordan de finske jentene skilte seg ut når det gjaldt 
leseprestasjoner. Selv om ikke våre data direkte kan påvise at mye fritidslesing 
fører til bedre lesere, er det nærliggende å anta at det er en sammenheng her.  

Dersom vi undersøker hvordan elevene skårer på lesetesten i forhold til hvor 
mye de oppgir at de leser, finner vi at de som oppgir at de ikke leser for for-
nøyelsens skyld, gjennomsnittlig oppnår en skåre på 474 poeng på lesetesten. 
Dette er godt under middelverdien på 500. De som oppgir at de leser i mindre 
enn 30 minutter hver dag, oppnår en gjennomsnittsskåre på 513 poeng, altså 
over middels. De som leser mellom 30 minutter og 2 timer hver dag skårer i 
gjennomsnitt 527 poeng.  

Man kunne kanskje forvente at jo mer elevene oppga at de leste, jo høyere 
gjennomsnittskåre ville de ha, men i mange land er det ikke slik. I den gruppa 
som oppgir at de leser i mer enn 2 timer hver dag, viser det seg at gjennom-
snittsskåre for alle OECD-landene sett under ett er 506 poeng, altså bare så vidt 
over middels. Dette er imidlertid en gruppe elever som varierer svært mye fra 
land til land. I Norge ligger disse elevene omtrent på middelnivået. I Finland 
har de en gjennomsnittsskåre på over 580. I Island og Sverige skårer de mellom 
520 og 530, og i Danmark ligger de rundt 490. I de landene der denne gruppa 
gjennomsnittlig ikke skårer så høyt, kan forklaringen være at disse elevene 
utgjør en blanding av flinke lesehester og svake elever som bruker lang tid på å 
lese. Det må også legges til at elever som leser mer enn to timer om dagen for 
sin egen fornøyelses skyld, i de aller fleste land bare utgjør rundt 5 prosent.  

I tabell 7.1 viser vi gjennomsnittstallene for spørsmålet om lesing for for-
nøyelsens skyld i Norden og hele OECD. Vi gjør en tilnærming når vi regner 
gjennomsnitt her. Denne variabelen er et typisk eksempel på det vi i kapittel 
5.2.1 kaller en kvasi-intervallvariabel. Vi viser også korrelasjonen med lese-
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skåre. Nederst i tabellen viser vi de to landene som rapporterer høyest og lavest 
gjennomsnitt, og det er også disse landene vi viser standardavvik og korrela-
sjon med leseskåre for. (Senere i rapporten, i kapitlene 9 - 12, viser vi til-
svarende tabeller. I disse kapitlene er imidlertid høyeste gjennomsnitt, 
standardavvik og korrelasjon for samtlige land oppgitt hver for seg.) 

Vi ser at det gjennomsnittlige tallet for finske elevers lesing nesten er det 
høyeste i hele OECD. Korrelasjonen med leseskåre er høy i Finland, noe vi 
også ser i Norge, Sverige og Island. I Polen, der elevene oppgir at de bruker 
aller mest tid på lesing for fornøyelsens skyld, korrelerer ikke dette særlig høyt 
med leseskåre. Det er altså større sammenheng mellom leseprestasjoner og fri-
tidslesing i fire av de nordiske landene enn det gjennomsnittlig er i OECD sett 
under ett. Vi legger merke til at Danmark er et unntak i nordisk sammenheng 
her. 

Tabell 7.1  Resultater for daglig lesing for fornøyelsens skyld*  
Nivå og spredning Land Gj. snitt Std. avvik 

Korrelasjon med 
leseskåre 

Norge 2,07 1,03 0,22 
Sverige 2,13 1,10 0,27 
Danmark 2,29 1,09 0,16 
Finland 2,52 1,14 0,31 
Island 2,15 1,02 0,28 
OECD min. (Japan) 1,87 1,15 0,12 
OECD maks. (Polen) 2,61 1,24 0,17  
Gj. snitt OECD 2,23 1,13 0,20 

*Variabelen behandles som en kvasi-intervallvariabel. 

7.3 Hva leser 15-åringer?  

7.3.1 Spørsmål om forskjellige typer lesestoff 
Fornøyelseslesing kan innebære så mangt. For å få et mer nøyaktig bilde av hva 
slags tekster ulike grupper av elever leser, inneholder spørreskjemaet et spørs-
mål om hvilke typer lesestoff elevene leser og hvor ofte:  

Hvor ofte leser du disse typene lesestoff fordi du har lyst til det? 
a) Underholdningsblader/ukeblader 
b) Tegneserier 
c) Skjønnlitteratur (romaner, fortellinger, noveller) 
d) Andre bøker (fagbøker, hobbybøker, biografier etc.) 
e) E-mail og web-sider 
f) Aviser 

For hver type lesestoff skal elevene krysse av for ett av følgende svar-
alternativer på en skala fra 1 til 5: 

- Aldri eller nesten aldri 
- Noen få ganger i året 
- Omtrent en gang i måneden 
- Flere ganger i måneden  
- Flere ganger i uka  
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De resultatene vi får når vi spør på denne måten, vil bare si noe om hvor ofte 
elevene leser den aktuelle typen lesestoff, ikke hvor lenge lesingen foregår av 
gangen. Resultatene vil likevel gi et innblikk i hva slags lesestoff som er mest 
populært og i hvilken grad i ulike land. Når vi gjengir resultatene nedenfor, 
bruker vi gjennomsnittstallet for hvert land for hver type lesestoff. Tallet 3,2 vil 
da for eksempel bety at gjennomsnittet av elevene leser tegneserier litt oftere 
enn en gang i måneden, for å si det svært forenklet. Alle disse variablene blir 
her for enkelhets skyld behandlet som det vi i kapittel 5.2.1 kaller kvasi-inter-
vallvariabler. Vi betrakter altså avstandene mellom punktene på skalaen som 
like, selv om dette strengt tatt ikke stemmer.  

Det er interessant å se hva slags lesestoff de unge foretrekker og leser mest 
av i ulike land, men i en undersøkelse som kartlegger 15-åringers lese-
kompetanse, vil det være av minst like stor interesse å se i hvilken grad det er 
sammenheng mellom gode leseprestasjoner og lesing av ulike typer lesestoff. 
Derfor vil vi også presentere korrelasjonen mellom de ulike typene lesestoff og 
leseskåre. Under presentasjonen av hver av kategoriene vil vi til slutt se litt 
nærmere på de norske resultatene. Kjønnsperspektivet vil bli belyst for seg i 
kapittel 7.3.9. 

Det må nevnes at de seks enkeltspørsmålene som vi vil studere i detalj her, 
samlet utgjør et konstrukt som vi kaller Total lesehyppighet. Etter presenta-
sjonen av resultater for enkeltspørsmålene, vil vi studere resultatene for dette 
konstruktet i et internasjonale perspektiv. Vi vil her betrakte konstruktet som et 
mål for samlet mengde lesing. Mot slutten av kapitlet vil vi også inkludere kon-
struktet i en regresjonsmodell for lesevaner.  

7.3.2 Underholdningsblader / ukeblader 
Internasjonale resultater 
De japanske elevene ser ut til å være de ivrigste leserne av ukeblader. Dette 
resultatet står som vi nevnte i kapittel 7.2 noe i motsetning til at over halv-
parten av de japanske 15-åringene oppgir at de ikke leser for fornøyelsens 
skyld. Et gjennomsnitt på 4,22 tyder på at japanske elever stort sett leser uke-
blader hver uke. De koreanske elevene oppgir den laveste frekvensen her, noe 
som også er bemerkelsesverdig, siden elever i østasiatiske land ofte har lik 
profil i mange andre sammenhenger (se kap. 8). Ellers er det små forskjeller fra 
land til land. Tabell 7.2 viser at i nordisk sammenheng er det de islandske 
elevene som leser mest underholdningsblader, deretter følger de finske, de 
danske, de norske og de svenske. De svenske elevene ligger for øvrig likt med 
gjennomsnittet i OECD. 

Underholdningsblader kan være så mangt. Her i landet består de fleste 
underholdningsbladene med ungdom som målgruppe av lite tekst og mye 
billedstoff. Det finnes imidlertid også underholdningsblader som i større grad 
består av fagartikler eller skjønnlitterære tekster. Vi vet ikke hva som særpreger 
typiske underholdningsblader i ulike land. Bak resultatene fra hvert land kan 
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det derfor skjule seg store kulturelle forskjeller når det gjelder innholdet i disse 
bladene. 

Tabell 7.2  Resultater for lesing av underholdningsblader* 
Nivå og spredning Land Gj. snitt Std. Avvik 

Korrelasjon med 
leseskåre 

Norge 3,82 1,13 0,18 
Sverige 3,79 1,21 0,13 
Danmark 3,91 1,10 0,14 
Finland 3,99 1,04 0,21 
Island 4,09 0,98 0,10 
OECD min. (Korea) 3,03 1,22 0,03 
OECD maks. (Japan) 4,22 1,08 0,03 
Gj. snitt OECD 3,79 1,17 0,14 

*Variabelen behandles som en kvasi-intervallvariabel. 

Korrelasjonskoeffisienten mellom leseskåre og lesing av underholdningsblader 
er jevnt over ikke veldig høy, men den varierer ganske mye fra land til land. I 
Norge ser det ut til å være relativt liten sammenheng mellom lesekompetanse 
og lesing av ukeblader. Det samme er tilfellet i de øvrige nordiske land. I 
Japan, der lesehyppigheten er høyest, er korrelasjonen omtrent lik null. 
Norske resultater 
Dersom vi ser på leseskåre i forhold til hver av svarkategoriene i spørsmålet 
om hvor ofte de norske elevene leser ukeblader, ser vi av figur 7.4 at elever 
som oppgir at de enten aldri leser ukeblader eller at de leser det noen få ganger 
i året, skårer under middels. Dette er imidlertid en ganske liten andel av 
elevene. De fleste norske 15-åringer leser ukeblader minst en gang i måneden. 
Det er liten forskjell i leseskåre mellom elever som leser ukeblader en gang i 
måneden og elever som leser ukeblader flere ganger i uka. Om ukebladlesing 
har noen positiv effekt på lesekompetansen, er det ikke mulig å si noe om ut fra 
disse tallene. Sannsynligvis har det relativt liten betydning for de fleste 15-
åringer. 
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Figur 7.4  Norske elevers leseskåre i forhold til ukebladlesing. Gjennom-
snitt med 95% konfidensintervall  

7.3.3 Tegneserier 
Internasjonale resultater 
De japanske elevene oppgir høyeste lesehyppighet også når det gjelder tegne-
serier. Deretter følger Finland, Danmark, Korea, Norge, Island, Belgia og 
Sverige. Alle de nordiske landene ligger altså høyt her (se tabell 7.3). Hyppig-
heten av tegneserielesning varierer imidlertid ganske mye fra land til land. Alle 
de engelsktalende landene rapporterer overraskende lave gjennomsnitt, fra 1,59 
i Storbritannia til 2,06 i Canada. Storbritannia har for øvrig det laveste gjen-
nomsnittet av samtlige land.  

Forklaringen på de store forskjellene mellom landene er mest sannsynlig 
kulturelt betinget. I noen land er tegneserier svært populært lesestoff blant 15-
åringer, i andre land kan dette være en type litteratur som regnes som barnslig i 
denne aldersgruppen. I noen land finnes det et bredt utvalg avanserte tegne-
serier for eldre barn og voksne, i andre land er tegneserieutvalget kanskje mest 
beregnet på barn. Det er også vanskelig å vite hva ungdommer i ulike land 
legger i begrepet tegneserier. I Norge vil elevene trolig ta med alt fra tegne-
seriestriper i aviser og ukeblader til tegneseriehefter og –bøker.  

Tegneserielesing ser ut til å være ganske populært i mange land, men det ser 
ikke ut til å ha noen særlig sammenheng med leseskåre. I noen land er korrela-
sjonen med leseskåre svakt negativ. Selv i Danmark og Belgia, der tegneserie-
lesing korrelerer høyest med leseskåre, er ikke korrelasjonen høyere enn 0,15. I 
Norden for øvrig ligger korrelasjonene fra –0,01 i Sverige til 0,15 i Danmark.  
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Tabell 7.3  Resultater for lesing av tegneserier* 
Nivå og spredning Land 

Gj. snitt Std. avvik 
Korrelasjon med 

leseskåre 
Norge 3,56 1,34 0,08 
Sverige 2,84 1,38 -0,01 
Danmark 3,61 1,21 0,15 
Finland 3,79 1,18 0,00 
Island 3,23 1,41 0,13 
OECD min. (Storbrit.) 1,57 1,01 -0,11 
OECD maks. (Japan)  4,32 1,07 0,07 
Gj. snitt OECD 2,41 1,45 0,02 

*Variabelen behandles som en kvasi-intervallvariabel. 

Figur 7.5  Norske elevers leseskåre i forhold til tegneserielesing, gjennom-
snitt og 95% konfidensintervall 

Norske resultater 
Ser vi nærmere på de norske resultatene, finner vi noe av det samme bildet som 
for ukeblader. Figur 7.5 viser at elever som aldri leser tegneserier, skårer noe 
lavere enn de som leser tegneserier – uavhengig av hvor ofte. Det er imidlertid 
liten forskjell på elever som leser tegneserier få ganger i året og elever som 
leser tegneserier flere ganger i uka. Det er faktisk slik at elever som leser 
tegneserier flere ganger i uka, er gjennomsnittlige lesere, mens de som oppgir 
at de leser tegneserier litt sjeldnere, altså bare noen ganger i måneden, skårer 
signifikant høyere på lesetesten. Dette gir imidlertid ikke grunnlag for å trekke 
noen konklusjon om at for mye tegneserielesing har noen negativ effekt på 
leseferdigheten. Forklaringen er kanskje heller at siden tegneserier har lite tekst 
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og mye bilder, er de lette å lese – også for de svake leserne. I Norge er det for 
øvrig bare 10 prosent av elevene som oppgir at de aldri leser tegneserier.  

7.3.4 Skjønnlitteratur (romaner, fortellinger, noveller) 
Internasjonale resultater 
Gjennomsnittstallene for lesing av skjønnlitteratur ligger gjennomgående lavt i 
de fleste land, og variasjonen mellom landene er heller ikke så stor. Tabell 7.4 
viser at Mexico er det OECD-landet der elevene rapporterer om hyppigst 
skjønnlitterær lesing. De russiske elevene rapporterer høyeste frekvens av 
samtlige med et gjennomsnittstall på 3,36. De polske elevene rapporterer om 
lavest hyppighet når det gjelder lesing av skjønnlitteratur. I Norden er det de 
svenske og danske elevene som leser skjønnlitteratur oftest. Deretter følger de 
finske elevene, mens de norske og de islandske elevene ser ut til å være de 
minst ivrige leserne av skjønnlitteratur i Norden, begge landene har et gjen-
nomsnitt som ligger under gjennomsnittet i OECD. 

Når gjennomsnittet i alle OECD-land ligger under 3, betyr det at elevene 
gjennomgående leser skjønnlitteratur sjeldnere enn en gang i måneden. Dette 
forteller oss at lesing av skjønnlitteratur ikke akkurat foregår i stor stil blant 
dagens 15-åringer. ”Vi har ikke tid”, svarer ungdommen ofte når de blir 
konfrontert med at de ikke leser skjønnlitteratur. En naturlig forklaring er 
kanskje alle de andre underholdningstilbudene som denne aldersgruppa har til 
rådighet, for eksempel video, TV, Internett og dataspill. PISA-undersøkelsen 
har imidlertid ikke data om denne typen aktiviteter.  

Skjønnlitteratur er altså ikke 15-åringers favorittlesestoff, men i tabell 7.4 
ser vi at i de fleste land korrelerer lesing av skjønnlitteratur relativt høyt med 
prestasjoner. Med unntak av Brasil, Mexico og Polen, er korrelasjonene på over 
0,2 i alle land. I Finland er korrelasjonen 0,42, det høyeste av samtlige land, 
men også i de andre nordiske landene korrelerer lesing av skjønnlitteratur 
høyere med skåre enn det som er gjennomsnittet for OECD. 

Tabell 7.4  Resultater for lesing av skjønnlitteratur* 
Nivå og spredning Land Gj. snitt Std. avvik 

Korrelasjon med 
leseskåre 

Norge 2,44 1,37 0,35 
Sverige 2,78 1,40 0,38 
Danmark 2,77 1,29 0,34 
Finland 2,58 1,33 0,42 
Island 2,44 1,23 0,34 
OECD min. (Polen) 2,31 1,22 0,20 
OECD maks. (Mexico) 2,92 1,26 0,08 
Gj. snitt OECD 2,62 1,35 0,29 

*Variabelen behandles som en kvasi-intervallvariabel. 

Det er ikke overraskende at det er en så klar sammenheng mellom lesing av 
skjønnlitteratur og leseskåre. Gode lesere lar seg ikke avskrekke av en lang 
roman, og de som leser mye, får også mye lesetrening. Det er vanskelig å vite 
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om gode lesere leser skjønnlitteratur nettopp fordi de er flinke til å lese, eller 
om de er blitt flinke til å lese fordi de leser mye skjønnlitteratur. Sannsynligvis 
er det snakk om en vekselvirkning her - en god sirkel. 
Norske resultater 
I Norge ser vi en klar sammenheng mellom hyppigheten av skjønnlitterær 
lesing og leseskåre. Figur 7.6 viser at elever som oppgir at de aldri leser 
skjønnlitteratur, og det er faktisk nesten en tredel, skårer godt under gjennom-
snittet i lesing og klart lavere enn de som bare leser skjønnlitteratur noen få 
ganger i året. Elever som oppgir at de leser skjønnlitteratur flere ganger i uka, 
har en gjennomsnittskåre på over 560.  

Figur 7.6  Norske elevers leseskåre i forhold til lesing av skjønnlitteratur, 
gjennomsnitt med 95% konfidensintervall 

7.3.5 Andre bøker (fagbøker, hobbybøker, biografier etc.) 
Internasjonale resultater 
Med unntak av de russiske elevene, som også her rapporterer høyest frekvens, 
ligger tallene for fag- og hobbybøker gjennomgående enda lavere enn tallene 
for skjønnlitteratur. I Norden er det de danske elevene som rapporterer høyest. 
Deretter følger Norge, Finland, Island og til slutt Sverige, som har nest lavest 
frekvens av samtlige land. Bare i Japan rapporteres det om lavere frekvens av 
fag- og hobbyboklesing. 

Fag- og hobbybøker kan nok være en type litteratur som relativt få, men 
spesielt interesserte elever leser. Det kan dreie seg om temabøker om hester, 
modellfly, frimerker, idrett, osv. 15-åringer er kanskje en aldersgruppe som har 
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lite tid til å dyrke spesielle hobbyer og lese bøker om dem. I denne alders-
gruppen er nok sosialt samvær med venner viktigere for de fleste.  

Våre data viser at ungdom generelt ikke leser fag- og hobbybøker særlig 
ofte, og at denne typen lesing korrelerer svakt positivt med leseskåre i samtlige 
land. Korrelasjonstallene er gjennomgående lavere enn de var for skjønn-
litteratur, i 21 land er de faktisk under 0.2. I de nordiske land varierer korrela-
sjonskoeffisienten fra 0,16 i Norge til 0,30 i Danmark, som for øvrig er høyest 
av samtlige land.  

Tabell 7.5  Resultater for lesing av fag- og hobbybøker* 
Nivå og spredning Land Gj. snitt Std. avvik 

Korrelasjon med 
leseskåre 

Norge 2,38 1,26 0,16 
Sverige 1,98 1,15 0,29 
Danmark 2,64 1,22 0,30 
Finland 2,35 1,05 0,19 
Island 2,28 1,17 0,17 
OECD min. (Japan) 1,78 1,08 0,19 
OECD maks. (Ungarn) 2,78 1,24 0,25 
Gj. snitt OECD  2,28 1,22 0,16 

*Variabelen behandles som en kvasi-intervallvariabel. 

Norske resultater 
Figur 7.7 viser at vi i Norge finner den svakeste gruppen av leserne blant dem 
som aldri leser fag- eller hobbybøker. Med denne typen lesestoff er det 
imidlertid ikke slik som med skjønnlitteratur, at jo oftere elevene oppgir at de 
leser, jo bedre skårer de. Elever som oppgir at de leser fag- og hobbybøker 
noen få ganger i året, skårer like høyt som elever som oppgir en eller flere 
ganger i måneden, godt over gjennomsnittet. De som leser fag- eller hobby-
bøker flere ganger i uka, skårer faktisk litt lavere enn den sistnevnte gruppa. 
Dette betyr selvfølgelig ikke at leseferdigheten blir dårligere av å lese fag- eller 
hobbybøker for ofte. Resultatene gjenspeiler kanskje heller at det befinner seg 
både svake og sterke elever i denne kategorien. Fag- og hobbybøker behøver 
man ikke lese fra perm til perm som en roman. Slike bøker kan ha mye billed-
stoff, og det er bøker man kan bla i uten nødvendigvis å lese så mye i dem.  
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Figur 7.7  Norske elevers leseskåre i forhold til lesing av fag- og hobby-
bøker, gjennomsnitt og 95% konfidensintervall 

7.3.6 E-mail og web-sider 
Internasjonale resultater 
Lesing av elektroniske tekster varierer svært mye fra land til land, noe som 
mest sannsynlig har sammenheng med tilgangen til Internett. De nordiske 
landene topper lista sammen med Korea og USA. Aller høyest rapporterer de 
svenske elevene her. I motsatt ende av skalaen ligger Russland, Mexico og 
Brasil med et gjennomsnitt på 2 eller lavere. Noe overraskende ligger Frankrike 
også svært lavt her med et gjennomsnitt på 2,03. Tabell 7.6 viser at gjennom-
snittet i OECD også er klart lavere enn i de nordiske land. 

Bruk av e-mail og web kan innebære så mangt. Noen elever bruker data-
maskinen mest til å kommunisere med venner på nettet. De ”chatter” med 
hverandre. Andre ”surfer” mer eller mindre målrettet på nettet. Hvor mye 
lesing som foregår kan nok variere svært mye. Noen elever vil være mer 
interessert i bilder enn i tekster. Tallene i denne undersøkelsen forteller kanskje 
mer om hvilke muligheter elever i ulike land har til å bruke nettet enn om hvor 
mye lesing de faktisk bedriver når de holder på med denne aktiviteten. 

Korrelasjonene mellom lesing av elektroniske tekster og leseskåre viser at 
det ikke er så veldig sterk sammenheng her. I de aller fleste land er korrela-
sjonskoeffisienten under 0,25. I Russland er den omtrent lik 0, mens den er 
høyest i Brasil. I alle de nordiske landene ligger den litt lavere enn OECD-
gjennomsnittet på 0,21. 
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Tabell 7.6  Resultater for lesing av e-mail og web* 
Nivå og spredning Land 

Gj. snitt Std. avvik 
Korrelasjon med 

leseskåre 
Norge 3,62 1,52 0,18 
Sverige 4,02 1,30 0,15 
Danmark 3,65 1,41 0,16 
Finland 3,64 1,37 0,18 
Island 3,82 1,40 0,16 
OECD min. (Mexico) 1,98 1,37 0,24 
OECD maks. (Sverige) 4,02 1,30 0,15 
Gj. snitt OECD 3,02 1,66 0,21 

*Variabelen behandles som en kvasi-intervallvariabel. 

Norske resultater  
Figur 7.8 viser at norske elever som aldri leser elektroniske tekster i fritiden, 
generelt skårer noe lavere i lesing enn elever som i det minste er innom Inter-
nett noen få ganger i året. Elever som leser tekster på Internett flere ganger i 
uka, skårer også litt høyere enn elever som bare gjør det en gang i måneden 
eller sjeldnere. Vi vet for foreløpig lite om hva elevene leser på Internett og 
hvilken påvirkning det eventuelt har på deres kunnskaper og ferdigheter. 

Figur 7.8  Norske elevers leseskåre i forhold til bruk av e-mail og web, 
gjennomsnitt med 95% konfidensinteravall 
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7.3.7 Aviser 
Internasjonale resultater 
15-åringer leser gjennomgående ofte aviser. De islandske elevene rapporterer 
aller høyest frekvens av samtlige land med et gjennomsnitt på 4,55. Deretter 
følger Finland, Norge og Sverige hakk i hæl, alle med et gjennomsnitt på godt 
over 4. Tabell 7.7 viser at de danske elevene skiller seg noe ut i nordisk sam-
menheng, de ligger omtrent på gjennomsnittet i OECD. I IEA-undersøkelsen i 
lesing i 1991 lå de nordiske 14-åringene også høyt når det gjaldt avislesing. I 
den undersøkelsen kartla man i tillegg hvor mange som hadde minst en 
dagsavis hjemme. De nordiske landene lå langt over det internasjonale 
gjennomsnittet på 66 prosent. I Finland oppga 96 prosent av elevene at de 
hadde minst en dagsavis hjemme, mens det tilsvarende tallet for Norge var 89 
prosent og for Danmark 78 prosent (Tønnessen 1995, s. 35). 

Avislesing gjenspeiler nok som e-mail og web både interesser og tilgang. I 
de aller fleste norske hjem finnes det aviser – om ikke daglig, så i alle fall 
ukentlig. Hva ungdommene leser i avisen, sier imidlertid undersøkelsen ikke 
noe om. Her vil det nok være store individuelle variasjoner. Noen leser bare 
tegneseriene, andre nøyer seg med overskriftene. Det finnes også unge 
mennesker som leser større mengder tekst fordi de har spesielle interesser, som 
for eksempel sport, politikk eller musikk. 

IEA-undersøkelsen i 1991 viste at 14-åringer i hovedsak leste tegneserier, 
tv-programmer og sport i avisen. Det er ikke grunn til å tro at dette har endret 
seg radikalt de siste ni årene. 

Tabell 7.7  Resultater for lesing av aviser* 
Nivå og spredning Land 

Gj. snitt Std. Avvik 
Korrelasjon med 

leseskåre 
Norge 4,36 1,04 0,25 
Sverige 4,30 1,08 0,20 
Danmark 3,66 1,27 0,21 
Finland 4,38 0,95 0,17 
Island 4,55 0,91 0,18 
OECD min. (Luxemburg) 2,97 1,52 0,14 
OECD maks. (Island) 4,55 0,91 0,18 
Gj. snitt OECD 3,65 1,40 0,18 

*Variabelen behandles som en kvasi-intervallvariabel. 

Tabell 7.7 viser at 15-åringer i Norden leser aviser gjennomsnittlig minst hver 
uke. Sammenhengen mellom avislesing og leseskåre ser imidlertid ikke ut til å 
være spesielt stor. Gjennomsnittlig korrelasjonskoeffisient i OECD er 0,18. 
Norge har faktisk den høyeste korrelasjonskoeffisienten av samtlige land, mens 
Finland har den laveste i Norden med 0,17. 
Norske resultater  
Figur 7.9 viser at jo oftere de norske elevene oppgir at de leser aviser, jo bedre 
skårer de, for å si det enkelt. Vi finner over 60% av elevene i den gruppa som 
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svarer at de leser aviser flere ganger i uka, og denne gruppa skårer klart høyere 
enn elever som leser aviser sjeldnere eller aldri. Som for de fleste kategoriene 
lesestoff, unntatt kanskje skjønnlitteratur, vet vi imidlertid ikke hva elevene 
leser eller hvor mye de leser av gangen. 

Figur 7.9  Norske elevers leseskåre i forhold til lesing av aviser, gjennom-
snitt med 95% konfidensintervall 

7.3.8 Total lesehyppighet 
Hvis vi slår alle typene lesestoff sammen, har vi fått et mål på det vi kaller 
Total lesehyppighet. I figur 7.10 har vi vist gjennomsnittet for alle typer 
lesestoff. Vi har altså igjen gjort den tilnærmingen at vi har behandlet 
variablene som kvasi-intervallvariabler slik det er forklart tidligere. Samlet ser 
vi at de nordiske elevene er de som leser oftest. De finske elevene ligger helt i 
toppen, men avstanden til Sverige, som ligger som nummer fem, er ikke stor. 
Spania, Polen og Hellas ligger i motsatt ende av denne skalaen. Disse tallene 
betyr imidlertid ikke nødvendigvis at nordiske elever bruker mer tid på å lese 
enn elever i andre land. Selv om de angir antall ganger i uka eller måneden, sier 
dette ikke noe om hvor lenge leseaktiviteten varer. De høye 
gjennomsnittstallene kan like gjerne være et utslag av at det finnes svært god 
tilgang på ulike typer lesestoff i de nordiske landene. 

Tidligere i kapitlet så vi at de nordiske ungdommene rapporterer gjennom-
gående svært høy lesehyppighet nå det gjelder tegneserier, e-mail og web- samt 
aviser. Det er nettopp disse tre typene lesestoff som viser størst forskjeller 
mellom land, noe som igjen kanskje gjenspeiler forskjeller i økonomisk kapital 
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(se mer om begrepet økonomisk kapital i kapittel 10). Vi antar at svært mange 
unge i Norden har råd til å kjøpe seg tegneserieblader, og at mange kommer fra 
hjem der de har anledning til å lese aviser og ”surfe” på internett eller ”chatte” 
med venner hver dag. Når det gjelder skjønnlitteratur og fagbøker, så vi at 
variasjonen mellom land er mye mindre, og de nordiske landene ligger spredt 
ut over hele skalaen. 

Figur 7.10  Total lesehyppighet i OECD-landene. Skalaen går fra 1 (aldri) til 
5 (flere ganger i uka), og variabelen er behandlet som en kvasi-
intervallvariabel 
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7.3.9 Kjønnsforskjeller 
PISA-resultatene viser generelt at guttene oppgir høyere lesehyppighet enn 
jentene når det gjelder aviser, e-mail og websider og tegneserier. I de aller 
fleste land er kjønnforskjellene signifikante i guttenes favør når det gjelder 
denne typen lesestoff. De aller største kjønnsforskjellene i guttenes favør finner 
vi når det gjelder tegneserier. Jentene på sin side, leser oftest skjønnlitteratur og 
ukeblader. For skjønnlitteratur er gjennomsnittlig kjønnforskjell på hele 0,71 i 
jentenes favør i alle land sett under ett. Når det gjelder fag- og hobbybøker, er 
det stor variasjon mellom landene, noe som gjør at kjønnsforskjellene utjevnes 
når vi ser alle landene under ett. Figur 7.11 viser kjønnsforkjeller i de nordiske 
land. Søylene peker mot høyre når forskjellene er i jentenes favør, og mot 
venstre når de er i guttenes favør. 

Figur 7.11  Kjønnsforskjeller for ulike typer lesestoff, positiv verdi i jentenes 
favør. Differanser er målt langs samme skala som i fig.7.10  
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Kjønnsforskjeller i Norge 
Norske elever leser generelt mye ukeblader, og resultatene viser at det er 
jentene som i særlig grad er årsaken til dette. Kjønnsforskjellen på 0,48 er den 
største i alle OECD-landene.  

Når det gjelder tegneserier, ligger de norske guttene nesten helt i toppen. 
Det er bare guttene i Finland og Japan som oppgir at de leser tegneserier enda 
oftere enn de norske guttene. Forskjellen mellom norske gutter og jenter når det 
gjelder tegneserielesing, er av de største i hele OECD.  

Norske elever leser ikke skjønnlitteratur særlig ofte i det hele tatt, noe 
særlig de norske guttenes lave lesehyppighet er årsaken til. Norske jenter ligger 
omtrent på gjennomsnittet for jenter i OECD, mens norske gutter er blant de 
elevene som oppgir lavest lesehyppighet av alle når det gjelder skjønnlitteratur. 
Sammen med guttene i Tsjekkia, Tyskland og Østerrike, Lichtenstein og Polen 
ligger de helt nederst på lista med et gjennomsnitt på under 2. Dette betyr at de 
gjennomsnittlig leser skjønnlitteratur sjeldnere enn noen få ganger i året. Som 
følge av dette er kjønnsforskjellen i jentenes favør stor i Norge. Bare Finland 
Sveits og Tsjekkia har større kjønnsforskjeller når det gjelder lesing av skjønn-
litteratur. 

De norske guttene leser fag- og hobbybøker litt oftere enn jentene, men 
forskjellen er ikke signifikant. De ligger imidlertid godt over gjennomsnittet for 
guttene i OECD-landene sett under ett. Når det gjelder de norske jentene, er 
situasjonen motsatt. De leser denne typen bøker litt sjeldnere enn sine 
medsøstre i OECD. IEA-undersøkelsen, som hadde data om lesevaner både for 
9- og 14-åringer, viste at guttenes interesse for skjønnlitteratur avtok med 
alderen, mens interessen for fag- og hobbybøker økte. Jentene derimot så ut til 
å beholde sin interesse for skjønnlitteratur (Tønnessen 1995, s. 44)  

Når det gjelder e-mail og web, er de norske 15-åringene blant dem som leser 
denne typen tekster aller hyppigst. Guttene bruker tydeligvis Internett oftere 
enn jentene, men slik er det også i de aller fleste land, med unntak av Canada, 
Finland, Japan og USA, der det ikke er signifikante kjønnsforskjeller på dette 
feltet. Norge ligger omtrent på OECD-gjennomsnittet når det gjelder kjønns-
forkjeller.  

Guttene leser gjennomsnittlig oftere aviser enn jentene gjør i de aller fleste 
land. Bare i Russland og Polen er det omvendt. I Norge er kjønnsforskjellen 
imidlertid liten. Norske gutter ligger helt i toppen når det gjelder avislesing. 
Bare islandske gutter oppgir at de leser aviser oftere enn norske gutter gjør. Når 
det gjelder jentene, er det bare islandske og finske jenter som oppgir at de leser 
aviser oftere enn de norske jentene.  

7.3.10 Har ungdommers lesevaner endret seg?  
Sammenlikning mellom PISA og IEA Reading Literacy Study i 1991  
I IEA-undersøkelsen for 14-åringer ble elevene spurt om hvor ofte de leste 
bøker, ukeblader, aviser og dokumenter (kart, tabeller, grafer osv). Dette er en 
litt annen inndeling av lesestoff enn i PISA, dessuten var elevene ett år yngre 
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enn i PISA. Det vil derfor være umulig å foreta noen nøyaktig sammenlikning. 
Likevel vil det være interessant å se litt nærmere på hvordan 14-åringenes lese-
vaner så ut i 1991.  

Når det gjelder det som i IEA-undersøkelsen ble kalt boklesing, vil det være 
mulig å gjøre noen sammenlikninger med PISA-resultatene. Boklesing innebar 
i IEA 15 forskjellige typer bøker som elevene skulle rangere etter hvor ofte de 
leste dem. Blant sjangrene var spenning, romantikk, historie, politikk og 
klassisk skjønnlitteratur. Resultatene viste at bøker som inneholdt humor, sport 
og helse, musikk eller spenning, var de mest populære. Klassisk litteratur kom 
nederst på lista sammen med biografier. Mengden boklesing varierte svært mye 
fra land til land, og Norge var det landet der det ble rapportert om desidert 
minst boklesing av alle de 31 landene (Elley 1994, s. 73). 

I PISA-undersøkelsen skiller man mellom skjønnlitteratur og fag- og 
hobbybøker. De norske elevene rapporterer at de leser skjønnlitteratur litt 
sjeldnere enn OECD-gjennomsnittet. Fag- og hobbybøker leser de litt 
hyppigere enn i OECD. Sammenliknet med andre land kan det dermed se ut 
som om norske ungdommer har styrket sin posisjon som boklesere noe de siste 
årene. Om dette er fordi ungdommer i andre land leser bøker enda sjeldnere nå 
enn for ni år siden, vet vi ikke siden dataene ikke er helt sammenliknbare. De 
ligger ikke lenger helt på bunnen av lista slik de gjorde i 1991. 

Når det gjaldt aviser, viste IEA-undersøkelsen et svært variert bilde. I åtte 
land leste jentene mest aviser, i ni land leste guttene mest aviser, og i 14 land 
var det ingen signifikante kjønnsforskjeller. I denne undersøkelsen ble elevene 
også spurt om hva de leste i avisen, og de skulle rangere sju typer avisstoff. Her 
viste følgende mønster seg i nesten alle land: Elevene leste avisen primært for å 
få informasjon om TV-programmene. Dernest leste de tegneserier. På tredje 
plass kom sportssidene. Resten av avisen viste 14-åringene svært liten interesse 
for.  

PISA-undersøkelsen har ikke nyansert spørsmålet om avislesing, men det er 
grunn til å anta at TV-programmer, tegneserier og sport fremdeles ligger høyt 
på ungdommenes favorittliste. IEA-undersøkelsen viste at avislesing forekom 
hyppigst i de nordiske landene, med unntak av Danmark. Det samme mønsteret 
ser vi i PISA (se tabell 7.7), men igjen er det umulig ut fra våre data å fastslå 
hvorvidt norske elever leser mer avisstoff nå enn de gjorde i 1991.  

 På ett felt er vi imidlertid nokså sikre på at det har skjedd en stor 
forandring, og det gjelder bruken av elektroniske tekster. Elevene bruker opp-
lagt e-mail og web mye mer i dag enn de gjorde i 1991, da denne teknologien 
knapt nok var i bruk. I hvilken grad ny teknologi påvirker og endrer lesevanene 
for øvrig, vil vi kanskje kunne få svar på etter neste PISA-undersøkelse i 2003. 
Er det blitt større forskjell på jenters og gutters fritidslesing?  
I Norge fant man i IEA-undersøkelsen ingen signifikante kjønnsforskjeller når 
det gjaldt lesing av aviser eller ukeblader (Elley 1994). PISA-undersøkelsen 
viser at norske jenter leser ukeblader oftere enn norske gutter, men at de leser 
aviser litt sjeldnere. Vi ser det imidlertid som mest interessant å sammenlikne 
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boklesing i denne sammenhengen, siden dette er den typen lesestoff som 
sannsynligvis gir mest lesetrening. Slik kategorien bøker er definert i IEA-
undersøkelsen kan det se ut som om den dekker omtrent det samme som PISA-
kategoriene skjønnlitteratur og fag- og hobbybøker til sammen. I et forsøk på å 
sammenlikne resultatene i de to undersøkelsene vil vi slå disse to PISA-
kategoriene sammen til en bok-kategori. 

IEA-undersøkelsen viste at i 12 av landene rapporterte gutter signifikant 
mer boklesing enn jenter, mens det bare var fem land, deriblant Norge, hvor 
jentene rapporterte signifikant mer boklesing enn gutter. Forskjellene var 
imidlertid svært små i vårt land, bare så vidt signifikante. I de øvrige 14 
landene var det ingen signifikante forskjeller. 

PISA-resultatene viser at det bare er to land der guttene rapporterer litt 
høyere lesehyppighet av bøker enn jentene; Korea og Mexico. I Japan er det 
ingen signifikante forskjeller. I alle de andre landene rapporterer jentene om 
hyppigere boklesing enn guttene, og forskjellene er til dels svært store. Alt i alt 
tyder sammenlikningen av tallene fra de to undersøkelsene samlet sett på at 
kjønnsforskjellene har økt i jentenes favør i alle land når det gjelder boklesing. 
Om dette betyr at jentene leser mer bøker enn før, eller om det er guttene som 
leser mindre, kan ikke våre data si noe om. 

Vi registrerer at det bare er i Tsjekkia, Sveits og Finland at kjønnsfor-
skjellene er enda litt større enn i Norge når det gjelder boklesing. Fra å være 
ubetydelige, har altså kjønnsforskjellene i jentenes favør økt betydelig siden 
1991 på dette området i vårt land. 

I kapittel 6 så vi at kjønnsforskjellene jevnt over har økt i jentenes favør i 
alle land når det gjelder lesekompetanse. Når vi nå ser at jentene leser bøker 
mye oftere enn guttene i fritiden, er det kanskje ikke så merkelig at dette gjen-
speiler seg i form av leseprestasjoner. Den store utfordringen i vårt land må bli 
å få guttene til bli mer glade i å lese bøker. 

7.4 Holdninger til lesing 

7.4.1 Spørsmål om elevers holdninger 
De dataene vi har om elevenes holdninger til leseaktiviteter kommer fra ni 
utsagn om lesing i spørreskjemaets hoveddel. Internasjonalt utgjør disse enkelt-
spørsmålene konstruktet ”Engagement in Reading”, på norsk har vi kalt det 
Holdninger til lesing. I tillegg er det tre spørsmål om holdninger til lesing i 
spørreskjemaets CCC-del. CCC står for Cross Curricular Competencies, eller 
”Kompetanser på tvers av fag” som vi har valgt å kalle det på norsk. CCC vil 
bli behandlet i kapittel 11.  
Spørsmålene i konstruktet Holdninger til lesing lyder:  

Hvor enig er du i disse utsagnene om lesing? 
a) Jeg leser bare hvis jeg må 
b) Å lese er en av mine favoritthobbyer 
c) Jeg liker å snakke om bøker med andre 
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d) Jeg synes det er vanskelig å lese ut bøker  
e) Jeg blir glad hvis jeg får en bok i presang 
f) For meg er det å lese bortkastet tid 
g) Jeg liker å gå i en bokhandel eller et bibliotek 
h) Jeg leser bare for å få den informasjonen jeg trenger 
i) Jeg klarer ikke å sitte stille og lese i mer enn i noen få minutter 

Elevene skulle krysse av i en av følgende fire avkryssingsbokser for hvert 
utsagn: 

Svært uenig – Uenig – Enig – Svært enig  
Vi ser at utsagn b, c, e og g går i positiv retning, mens utsagn a, d, f, h og i går i 
negativ retning. Under databehandlingen ble resultatene fra de negative 
utsagnene ”snudd”, slik at de negative utsagnene fikk lavere verdi jo mer enige 
elevene var. På den måten kan alle utsagnene til sammen utgjøre et konstrukt 
som sier noe om generelle holdninger til leserelaterte aktiviteter. I denne sam-
menhengen vil vi ikke presentere resultater fra hvert utsagn for seg men 
behandle alle som ett samlet konstrukt. Det vil si at vi i det følgende presenter 
middelverdier for alle utsagnene samlet for hvert land. Konstruktet er interna-
sjonalt standardisert til et gjennomsnitt på 0 og et standardavvik på 1 (se kap. 
5.2.5).  

Figur 7.12 viser en oversikt over gjennomsnittsverdiene for alle land. 
Søylene går mot høyre i de landene der elevene gjennomgående har mer 
positive holdninger til lesing enn gjennomsnittet for samtlige elever. I motsatt 
fall går søylene mot venstre. Figuren viser at elevene i Portugal og Mexico 
skiller seg ut som de mest positive til leseaktiviteter av samtlige. Deretter 
følger de finske elevene. De danske og islandske elevene ligger omtrent på 
gjennomsnittet, mens de svenske elevene ikke har fullt så positive holdninger 
til lesing. De norske elevene havner nesten helt nederst på denne lista.  

Vi kan altså konstatere at de norske elevene er blant de minst positive til 
leseaktiviteter av samtlige elever i hele PISA-undersøkelsen. IEA-under-
søkelsen i 1991 hadde ikke tilsvarende spørsmål om holdninger til lesing, så vi 
kan ikke si noe om hvorvidt norske ungdommer har mer negative holdninger til 
lesing nå enn de hadde for ni år siden. Likevel er måten de norske elevene 
skiller seg ut på i denne undersøkelsen tankevekkende. De finske elevene har 
langt mer positive holdninger til lesing enn de norske – og de oppnår også langt 
bedre leseresultater i denne undersøkelsen (se kap. 6).  
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Figur 7.12  Gjennomsnittsverdier for ”Holdninger til lesing” 
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7.4.2 Sammenheng mellom holdninger og leseskåre 
Hvis vi korrelerer holdinger til lesing med leseskåre, finner vi en positiv 
korrelasjon i samtlige land. I Mexico, der elevene hadde mest positive hold-
ninger til lesing av samtlige, er korrelasjonen minst. I Finland, der elevene også 
var positive til lesing, er korrelasjonen høyest. I de øvrige nordiske land er det 
også høy korrelasjon mellom holdninger og skåre, se tabell 7.8.  

Tabell 7.8  Korrelasjoner mellom leseskåre og konstruktet ”Holdninger til 
lesing” 

Land Korrelasjon med 
leseskåre 

Norge 0,41 
Sverige 0,45 
Danmark 0,41 
Finland 0,47 
Island 0,44 
OECD min. (Mexico) 0,13 
OECD maks. (Finland) 0,47 
Gj. snitt OECD 0,35 

7.4.3 Kjønnsforskjeller 
Figur 7.13 viser kjønnsforskjeller for konstruktet Holdninger til lesing. Med 
unntak av Mexico, ligger jentene over gjennomsnittet når det gjelder hold-
ninger til lesing, mens guttene ligger under gjennomsnittet i alle OECD-land. 
Forskjellen på gutter og jenter er minst i Korea og Japan og størst i Finland. I 
de øvrige nordiske landene er kjønnsforskjellene også relativt store.  

Etter alt vi har sett om lesevaner tidligere i dette kapitlet, er det ikke over-
raskende at jenter generelt er mer positive til leseaktiviteter enn gutter. Det som 
er foruroligende, er at kjønnsforskjellene i jentenes favør er så store, både når 
det gjelder holdninger til lesing og lesevaner. Det er nærliggende å anta at dette 
kan være en del av forklaringen på at jentene også presterer mye bedre på lese-
testen. 
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Figur 7.13  Jenters og gutters gjennomsnitt for konstruktet ”Holdninger til 
lesing”. Landene er sortert etter differanse mellom kjønnene 
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7.5 Ble elevene lest høyt for da de var små? 
I det norske spørreskjemaet har vi som nevnt med et spørsmål om hvorvidt 
elevene ble lest høyt for da de var små. Bakgrunnen for dette spørsmålet er at 
flere undersøkelser har vist at man i vestlige land kan konstatere en positiv 
sammenheng mellom foreldrenes lesing for barna og barns egen leseaktivitet 
(Tønnessen 1995). En amerikansk undersøkelse har dessuten vist at barn som 
blir lest for som små, lykkes bedre på skolen enn barn som ikke blir lest for 
(Heath 1983). Heath beskriver hvordan barn blir påvirket av den kulturen de er 
omgitt av hjemme. Høytlesing og samtaler rundt bøker spiller en stor rolle når 
det gjelder å forberede barna på den skriftkulturen de vil møte på skolen og 
senere i livet. De lærer både hvordan man konstruerer mening fra litterære 
tekster og hvordan man kan samtale om innholdet. De får med andre ord med 
seg en tekstkompetanse som vil gi dem et forsprang på de barna som ikke er 
vokst opp i en slik kultur, ifølge Heath (s. 27).  
Spørsmålet i spørreskjemaet lyder: 

Hvor ofte ble du lest for da du var liten? 
- Aldri 
- Omtrent en gang i måneden 
- Omtrent en gang pr. uke  
- To eller flere ganger i uka 
  

Figur 7.14 viser at de aller fleste norske barn ble lest høyt for da de var små. 
Bare fem prosent av elevene svarer at de ikke ble lest for. 70 prosent oppgir at 
de ble lest for to eller flere ganger i uka. Det er relativt små kjønnsforskjeller 
her, men i den gruppa som oppgir at de ble lest mest for, er det litt flere jenter. I 
de andre svarkategoriene er det et lite flertall av gutter.  

Figur 7.14  Ble du lest for da du var liten? Svarfordeling i prosent 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Aldri En gang i
mnd.

En gang i
uka

Flere ganger
i uka

Jenter
Gutter



7  LESEVANER OG LESEINTERESSER 

 153 

Dersom vi undersøker sammenhengen mellom leseskåre og de ulike svar-
kategoriene, ser vi i figur 7.15 at elever om oppgir at de ble lest for to eller 
flere ganger i uka, skårer høyere enn elever som ble lest for sjeldnere. De som 
oppgir at de aldri ble lest for, skårer gjennomsnittlig svært lavt på lesetesten. 
Disse resultatene støtter tidligere undersøkelser som viser at det er sammen-
heng mellom skoleprestasjoner og høytlesing hjemme.  

Figur 7.15  Leseskåre i forhold til hyppigheten av høytlesing  

Når vi vet at svært mange av leseoppgavene i PISA går ut på å tolke og 
reflektere over innholdet i tekstene, er det ikke overraskende at det er tydelige 
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innviet i en tekstkultur og elever som aldri har blitt lest høyt for. Vi må 
imidlertid understreke at det ikke finnes data i vårt materiale som kan si noe om 
hvorvidt høytlesing i tidlige barneår har hatt noen direkte innvirkning på 
elevenes lesekompetanse.  

7.6 Bruk av bibliotek 
Spørsmålet om hvorvidt elevene låner bøker på biblioteket lyder: 

Hvor ofte er du i et bibliotek for å låne bøker fordi du har lyst til det? 
- Aldri eller nesten aldri 
- Noen få ganger i året 
- Omtrent en gang i måneden 
- Flere ganger i måneden 

Her kan elevene både referere til skolebiblioteket og til et offentlig bibliotek. 
Tabell 7.9 viser at de finske elevene er de som oftest låner bøker på bibliotek. 
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Landet har et svært godt bibliotekstilbud, og tilgjengeligheten er selvfølgelig 
viktig. De danske elevene ser også ut til å være hyppige brukere av bibliotek, 
mens de norske elevene er blant dem som sjeldnest låner bøker på biblioteket. 
Forskjellene fra land til land er imidlertid ikke så veldig store. Jentene låner 
gjennomgående oftere bøker på bibliotek enn guttene gjør i alle land. Størst 
kjønnsforskjeller finner vi i Finland, men alle de nordiske landene har store 
kjønnsforskjeller her. Korrelasjonen med leseskåre viser at det stort sett er en 
svak sammenheng mellom boklån og prestasjoner i lesing i de fleste land. 
Finland er det eneste landet der korrelasjonen er over 0,3. 

Her i landet hører vi stadig om at bibiloteksfilialer blir nedlagt eller står i 
fare for å bli det. Et eksempel på dette sto beskrevet i en reportasje i en norsk 
lokalavis i oktober 2001. Det ble fortalt om at biblioteksfilialen på et lite tett-
sted skulle nedlegges. To 13 år gamle gutter ble intervjuet i sakens anledning. 
Begge uttrykte et sterkt håp om å få beholde filialen. De fortalte at de ofte var 
der og lånte bøker og begge var opplagt ivrige lesere. Dersom man kunne redde 
noen norske gutter fra å bli ”bokdroppere” ved å la være å legge ned 
bibiloteksfilialer og isteden åpne noen nye, ville det kanskje øke både 
leselysten og lesekompetansen blant guttene. Tidligere i kapitlet har vi jo sett at 
de norske guttene er blant de mest negative til lesing og blant dem som leser 
minst i fritiden. 

Tabell 7.9  Hvor ofte låner elevene bøker på biblioteket? Nivå, spredning og 
korrelasjon med leseskåre* 

Nivå og spredning Land Gj. snitt Std. avvik 
Korrelasjon med 

leseskåre 
Norge 1,81 0,90 0,20 
Sverige 1,91 0,90 0,23 
Danmark 2,32 1,00 0,24 
Finland 2,39 0,98 0,33 
Island 1,85 0,87 0,22 
OECD min. (Østerrike) 1,54 0,80 0,13 
OECD maks. (Finland) 2,39 0,98 0,33 
Gj. snitt OECD 1,92 0,96 0,16 

*Variabelen behandles som en kvasi-intervallvariabel. 

IEA-undersøkelsen i 1991 hadde også et spørsmål om hvor ofte elevene lånte 
bøker på skolen eller på biblioteket. Her var skalaen femdelt fra ”aldri” til ”mer 
enn en gang i uken”. I PISA er skalaen som nevnt firedelt, og det er derfor ikke 
mulig å sammenlikne gjennomsnittstallene fra den gangen direkte med våre. Vi 
kan imidlertid gjøre en sammenlikning av forholdene mellom de nordiske 
landene den gangen og nå. I 1991 var det de danske elevene som var de 
hyppigste boklånerne med de finske elevene på andre og de norske på tredje 
plass. De norske elevene lå den gangen nøyaktig på det internasjonale gjen-
nomsnittet. I PISA oppgir de norske elevene lavest lånehyppighet av alle de 
nordiske landene, og de ligger litt under gjennomsnittet for alle landene i 
undersøkelsen.  
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I 1991 var det jentene som oppgav høyest lånehyppighet i Norge, det 
samme ser vi nå. Selv om det ikke er mulig å sammenlikne tallene direkte, kan 
vi likevel fastslå at kjønnsforkjellene har økt i guttenes disfavør i Norge. I 1991 
var kjønnsforskjellen på 0,3 langs en firedelt skala, mens den nå er på 0,5 langs 
en femdelt skala. Det kan med andre ord se ut som om de norske jentene bruker 
bibliotekene omtrent like mye som før, mens guttene bruker dem mindre.  

7.7 Tre spørsmål om lesing i CCC 
Spørsmålene om kompetanser på tvers av fag, CCC (Cross Curricular 
Competencies, se også kapittel 11), var ikke obligatoriske, derfor hadde ikke 
alle land med disse spørsmålene i spørreskjemaet. Dette gjaldt blant annet sju 
av de 27 OECD-landene. Derfor har vi ikke tatt med et OECD-gjennomsnitt 
her. Alle de nordiske land var med, og det blir disse landene som vil få mest 
oppmerksomhet i denne presentasjonen.  

CCC-delen inneholder tre utsagn om lesing som eleven skal si seg enig, litt 
enig, litt uenig eller uenig i. De tre utsagnene om lesing er ikke plassert samlet, 
men er spredt mellom flere ulike utsagn om holdninger til skolearbeid generelt 
og til matematikk og norsk spesielt: 

Siden lesing er morsomt, vil jeg ikke slutte med det. 
Jeg leser i fritida. 
Når jeg leser, blir jeg av og til helt oppslukt. 

Alle de tre utsagnene kunne i og for seg vært en del av konstruktet Holdninger 
til lesing, som ble presentert i kapittel 7.4.1. I CCC utgjør de konstruktet 
”Interessebasert motivasjon for lesing” (se kap. 11.4.3). Her vil vi se på hvert 
av spørsmålene for seg.  
”Siden lesing er morsomt, vil jeg ikke slutte med det”  
Resultatene fra dette utsagnet viser at de danske elevene gjennomgående ut-
trykker de mest positive holdningene i Norden, se tabell 7.10. Aller mest 
positive er elevene i Brasil og Mexico og Portugal. De islandske elevene er de 
minst positive i Norden, mens de norske elevene ligger omtrent på gjennom-
snittet for de landene som er med her. I alle disse landene, med unntak av 
Korea, har jentene mer positive holdninger enn guttene til dette utsagnet. Korea 
er i tillegg det landet der elevene generelt er minst positive her. 

Tabell 7.10  Resultater for spørsmålet ”Siden lesing er morsomt, vil jeg ikke 
slutte med det” 

Nivå og spredning Land 
Gj. snitt Std. avvik 

Korrelasjon med 
leseskåre 

Norge 2,48 1,15 0,33 
Sverige 2,60 0,95 0,35 
Danmark 2,72 1,05 0,27 
Finland 2,64 1,06 0,37 
Island 2,34 1,03 0,28 
Min. (Korea) 2,00 1,00 0,24 
Maks. (Mexico) 2,85 0,89 0,10 



7  LESEVANER OG LESEINTERESSER 

 156 

”Jeg leser i fritida” 
Dette utsagnet innebærer mye av det samme som spørsmålet om hvorvidt 
elevene leser for sin fornøyelses skyld eller ikke (se kap. 7.2). Tabell 7.11 viser 
at de meksikanske elevene gjennomgående er aller mest enige i dette utsagnet, 
deretter følger de danske. De svenske og finske elevene uttrykker også relativt 
høy grad av enighet med utsagnet, de norske ligger denne gangen litt over 
gjennomsnittet, mens de islandske ligger lavest i Norden. Jentene er igjen mer 
enige i utsagnet enn guttene, denne gangen gjelder dette i samtlige land. 

Tabell 7.11  Resultater for spørsmålet ”Jeg leser i fritida” 
Nivå og spredning Land Gj. snitt Std. avvik 

Korrelasjon med 
leseskåre 

Norge 2,54 1,12 0,32 
Sverige 2,62 0,92 0,31 
Danmark 2,71 1,09 0,29 
Finland 2,62 1,09 0,38 
Island 2,38 1,06 0,30 
Min. (Korea)  2,16 1,02 0,26 
Maks. (Mexico) 2,76 0,85 -0,02 

”Når jeg leser, blir jeg av og til helt oppslukt” 
Dette er det utsagnet som resulterer i høyest samlet gjennomsnittsverdi av de 
tre CCC-utsagnene. Tabell 7.12 viser at de finske elevene ser ut til å være de 
mest hengivne leserne i Norden, og samlet blir de bare forbigått av elevene i 
Brasil, Portugal og Latvia. De norske elevene ser ikke ut til å bli så oppslukt 
når de leser som elevene i de øvrige nordiske landene. Jentene er gjennom-
gående mer enige i dette utsagnet enn guttene, noe som ikke er særlig over-
raskende. Det er heller ikke overraskende at det er i Finland vi finner de største 
kjønnsforskjellene.  

Tabell 7.12  Resultater for spørsmålet ”Når jeg leser, blir jeg av og til helt 
oppslukt”  

Nivå og spredning Land 
Gj. snitt Std. avvik 

Korrelasjon med 
leseskåre 

Norge 2,68 1,12 0,33 
Sverige 2,81 0,87 0,27 
Danmark 2,77 1,11 0,27 
Finland 2,94 1,00 0,39 
Island 2,82 1,05 0,31 
Min. (Belgia) 2,44 1,04 0,22 
Maks. (Portugal) 3,02 1,01 0,29 

7.8 En regresjonsmodell for lesevaner 
Som nevnt i innledningen, vil vi i dette underkapitlet studere samspillet mellom 
ulike konstrukter og enkeltvariabler som er behandlet i kapitlet ved hjelp av 
multivariate analyser i form av multippel regresjon. Denne teknikken er 
presentert i kapittel 5.2.7. 
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Mellom alle de konstruktene og enkeltvariablene vi har presentert resultater 
for så langt i kapitlet, vil det kunne være innbyrdes korrelasjoner. Siden 
interesser og holdninger ofte henger sammen med hvor ofte man gjør ting, vil 
man også forvente relativt høye innbyrdes korrelasjoner mellom de lese-
relaterte variablene. Hensikten med å utføre multiple regresjonsanalyser er å 
undersøke hvor stor del av variansen i leseskåre variablene kan forklare til 
sammen.  

Vi har brukt en regresjonsmodell hvor det inngår utvalgte variabler som er 
behandlet i dette kapitlet. For å kunne gjøre en internasjonal sammenlikning 
har vi bare tatt med de variablene det finnes internasjonale data på. Følgende 
variabler inngår i modellen:  
! Det internasjonale konstruktet Holdninger til lesing (kap. 7.4.1) 
! Det internasjonale konstruktet om Total lesehyppighet (kap 7.3.8) 
! Enkeltspørsmålet om hvor mye elevene leser for egen fornøyelses skyld 

(kap. 7.2)  
! Enkeltspørsmålet om bruk av bibliotek (kap. 7.6) 

Disse variablene omfatter både leseinteresser, holdninger til lesing og lese-
hyppighet. For enkelthets skyld gir vi fra nå av disse variablene samle-
betegnelsen ”Lesevaner”. Tabell 7.13 viser R2- verdier for de nordiske land, 
høyeste og laveste verdier internasjonalt, samt gjennomsnittet for alle OECD-
landene. R2- verdien er enkel å tolke, da den kan leses som prosentandel varians 
som er forklart. Sagt på en annen måte; verdiene angir altså hvor stor del av 
variansen i leseskåre som kan forklares av de utvalgte konstruktene og enkelt-
variablene til sammen. 

Tabell 7.13  Forklart varians: Lesevaner 
Land R2 

Norge 0,21 
Sverige 0,23 
Danmark 0,22 
Finland 0,24 
Island 0,21 
Int. min. 0,101 

Int. max. 0,242 

Gj. snitt OECD 0,16 
1=Luxembourg, 2= Finland 

Tabell 7.13 viser at lesevaner kan forklare en stor del av variansen i de 
nordiske land i et internasjonalt perspektiv. Finland er det landet hvor lesevaner 
kan forklare mest, og i Norge kan så mye som 21% av variansen i lesepresta-
sjoner forklares av lesevaner.  
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8 HVOR GODE ER NORSKE 15-ÅRINGER 
I REALFAG? 

8.1 Innledning  
I dette kapitlet vil vi gi et bilde av hvordan norske elever skårer i realfag. Vårt 
hovedanliggende vil være å sammenlikne de norske resultatene på den faglige 
testen i hvert av realfagene med de andre deltakerlandene. I OECD er det lagt 
vekt på at dette ikke er en test for å rangere land, men det er likevel ikke til å 
unngå at det er stor interesse for hvordan elevene hevder seg internasjonalt og 
spesielt i forhold til land det er naturlig å sammenlikne seg med. Her vil vi 
særlig legge vekt på sammenlikninger med de andre nordiske landene. I 
kapittel 1 har vi forklart prinsippene for testen og gjennomføringen, og i 
kapittel 3 og 4 har vi satt henholdsvis matematikkdelen og naturfagdelen av 
testen inn i en fagdidaktisk sammenheng. Vi minner her bare kort om at det er 
de praktiske og allmennfaglige sidene ved fagene som er i fokus i PISA-testen, 
og dette er en viktig faktor ved vurdering av resultatene. På tross av de ulike 
betegnelsene som er diskutert i kapittel 3 og 4 (for eksempel numeralitet og 
naturfaglig allmenndannelse), vil vi her for enkelhets skyld konsekvent refe-
rere til fagområdene som matematikk og naturfag.  

Videre vil vi studere kjønnsforskjeller når det gjelder prestasjoner i hvert av 
fagene, både for fagtesten som helhet og for enkeltoppgaver og grupper av 
oppgaver. Vi vil undersøke om det er noen typiske forkjeller mellom kjønnene 
når det gjelder hvilke sider av fagene som beherskes best, eller sagt på en 
annen måte: om kjønnene har en forskjellig kompetanseprofil. 

Siste del av kapitlet består av en presentasjon og resultatdrøfting av de fri-
gitte oppgavene i matematikk og naturfag. Vi vil her diskutere hvor godt 
norske elever svarer på enkeltoppgaver, særlig i forhold til de andre nordiske 
land. Men vi vil også diskutere elevsvarene i et diagnostisk perspektiv: Hvilke 
faglige problemer avdekkes ved svarene elevene har gitt? 

Flere steder i dette kapitlet sammenlikner vi med resultater i TIMSS-pro-
sjektet. En generell referanse til disse resultatene er Lie, Kjærnsli & Brekke 
1997. 
Når det gjelder feilmarginer i de angitte gjennomsnittsverdiene, så er de noen 
steder angitt i form av konfidensintervaller og/eller standardfeil. Andre steder, 
og det gjelder særlig der vi har angitt resultater i form av prosentandel riktige 
svar, har vi villet unngå å kommentere dette hver gang. Vi ønsket ikke å gå for 
mye i detalj, men generelt gjelder i slike tilfeller at feilmarginene er av størrel-
sesorden 1 – 2 prosentpoeng. Vi vil også minne om at de metodiske sidene ved 
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utregning og presentasjon av resultatene er gjengitt i kapittel 5, og vi vil noen 
steder referere til detaljer i dette kapitlet. 

8.2 Norske og internasjonale resultater i  
matematikk 

8.2.1 Landenes gjennomsnitt 
Resultatene i matematikk er gitt langs bare én skala. I lesing derimot er resul-
tatene gitt langs en hovedskala og tre delskalaer (se kap. 6). Siden det er langt 
færre oppgaver i matematikk, er ikke dette mulig i matematikk i denne fasen av 
PISA.  

I figur 8.1 har vi presentert elevenes prestasjoner i matematikk for hvert av 
deltakerlandene. Skåre for hvert land er gitt som et tresifret tall som angir gjen-
nomsnittsverdien for hvert land. Tallene er beregnet ved hjelp av såkalt Rasch-
modell (se kap. 5.5). Gjennomsnittet for alle OECD-landene er satt til 500, og 
det internasjonale standardavviket er satt til 100. Dette betyr at omtrent 2/3 av 
alle elevene har en skåre mellom 400 og 600. Standardfeilen er angitt i 
parentes. Lengst til høyre i tabellen er fordelingen av elevenes skåre vist i form 
av et diagram som angir 5, 25, 75 og 95- prosentilene i tillegg til et 95 prosent 
konfidensintervall for gjennomsnittsverdien. Alle de statistiske begrepene som 
er nevnt her, er forklart i kapittel 5.  

Av figur 8.1 ser vi at Japan og Korea dominerer på toppen, og disse to 
landene skåret også desidert høyest blant PISA-deltakende land i TIMSS. Der-
etter følger det en gruppe med land som New Zealand, Finland, Australia og 
Canada. Også Sveits, Storbritannia, Belgia, Frankrike, Østerrike, Danmark, 
Island, Liechtenstein og Sverige er med i gruppen av land som skårer signifi-
kant høyere enn OECD-gjennomsnittet. 

Norge skårer temmelig nær gjennomsnittet og er sammen med Irland, 
Tsjekkia og USA i gruppen som ikke skiller seg signifikant fra gjennomsnittet. 
Ser vi spesielt på de andre nordiske landene, skårer alle signifikant bedre enn 
Norge. Finland skårer klart best, så følger Danmark og Island som skårer helt 
likt. Sverige ligger litt svakere an, men altså bedre enn Norge. 

I TIMSS populasjon 2, øvre klassetrinn (nåværende 8. klasse i Norge) var 
det fire østasiatiske land, deriblant Japan og Korea, som skilte seg klart ut som 
de beste landene. Dette er helt i tråd med resultatene i PISA (Singapore og 
Hongkong er ikke med i PISA). Vi har foretatt en mer detaljert sammenlikning 
mellom resultatene i TIMSS og i PISA, og noen trekk er interessante. For de 
landene som var med i begge undersøkelsene, er korrelasjonen mellom de to 
skåreverdiene så høy som 0,67. Dette er fordi de fleste landene, deriblant 
Norge, ligger omtrent på samme nivå. Men noen land presterer markant for-
skjellig, relativt sett, fra hva de gjorde i TIMSS. Særlig New Zealand og 
England (Storbritannia), men også Danmark, Canada og Australia ligger på 
betydelig høyere nivå denne gangen. I den andre enden skårer særlig Tsjekkia 
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og Russland, men også Korea, Japan og Ungarn, forholdsvis dårligere denne 
gangen. 

Figur 8.1  Internasjonale resultater i matematikk 

 

Land Gj.snitt
St. 
avvik

Matematikkskåre

Japan 557 (5.5) 87
Korea 547 (2.8) 84
New Zealand 537 (3.1) 99
Finland 536 (2.2) 80
Australia 533 (3.5) 90
Canada 533 (1.4) 85
Sveits 529 (4.4) 100
Storbritannia 529 (2.5) 92
Belgia 520 (3.9) 106
Frankrike 517 (2.7) 89
Østerrike 515 (2.5) 92
Danm ark 514 (2.4) 87
Island 514 (2.3) 85
Liechtenstein * 514 (7.0) 96
Sverige 510 (2.5) 93
Irland 503 (2.7) 84
Norge 499 (2.8) 92
Tsjekkia 498 (2.8) 96
USA 493 (7.6) 98
Tyskland 490 (2.5) 103
Ungarn 488 (4.0) 98
Russland * 478 (5.5) 104
Spania 476 (3.1) 91
Polen 470 (5.5) 103
Latvia * 463 (4.5) 103
Italia 457 (2.9) 90
Portugal 454 (4.1) 91
Hellas 447 (5.6) 108
Luxem burg 446 (2.0) 93
M exico 387 (3.4) 83
Brasil * 334 (3.7) 97
* Ikke-OECD land ( ) Standardfeil i parentes

5 25 75 95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Prosentiler
 Internasjonalt gj.snitt = 500
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Det er vanskelig å slutte noe sikkert om disse forskjellene mellom resultatene 
for de to prosjektene. Årsakene kan ligge i tre ulike forhold: I PISA er elevene 
eldre, videre har det gått noen år i mellomtiden, og testene måler litt forskjel-
lige sider av matematikkfaget (se kap. 3). Det gir imidlertid god mening å legge 
vekt på det siste momentet. Under forarbeidet til PISA-testen var det nettopp 
fra de østeuropeiske og østasiatiske landene at oppgavene ble karakterisert som 
nye og uvante og svært langt fra det som er praksis i skolene. På den annen side 
er det interessant at nettopp de engelsktalende landene (og Danmark) gjør det 
bedre på PISA-testen, og dette er land som ikke er kjent for å legge spesielt 
mye vekt på matematikkfagets formelle sider. 

For Norges vedkommende er altså resultatene i PISA omtrent som de var 
(men forholdsvis litt bedre enn) i TIMSS i 1995, altså før Reform 97. Vi vil 
kommentere dette i en mer generell sammenheng i kapittel 14.  

8.2.2 Kompetanseklasser  
Med matematisk kompetanse forstår en i PISA generelle ferdigheter og kom-
petanser som problemløsing, bruk av matematisk språk og matematisk modell-
bygging (se kap. 3). Som nevnt er resultatene i matematikk gitt bare langs én 
skala, men man har likevel delt oppgavene inn i tre kategorier etter hvilke 
kompetanser de enkelte oppgavene i hovedtrekk krever. De tre kompetanse-
klassene kan kort beskrives slik (se kap. 3.5):  

I kompetanseklasse 1 stilles det krav til faktakunnskaper, gjenkjenning av 
matematiske objekter og utføring av rutinemessige prosedyrer og standard-
algoritmer.  

I kompetanseklasse 2 skal elevene kunne se sammenhenger mellom ulike 
områder av matematikken. De skal kunne bruke ulike representasjoner, se 
sammenhenger mellom definisjoner, bevis, eksempler og påstander, samt bruke 
et formelt språk. 

I kompetanseklasse 3 stilles krav om at elevene skal identifisere matema-
tikken som finnes i de ulike kontekstene og kunne bruke matematikken til å 
løse problemer. Disse prosessene inneholder kritisk tenkning, analyse og re-
fleksjon.  

I denne fasen av PISA-undersøkelsen er det bare to oppgaver i kompetanse-
klasse 3, og vi har derfor valgt å slå dem sammen med kompetanseklasse 2, 
som består av 19 oppgaver. I kompetanseklasse 1 er det 10 oppgaver. Siden det 
ikke finnes noen individuell skåreverdi for de enkelte kompetanseklassene, har 
vi sammenliknet prestasjoner for elevgrupper ved å ta prosentandel riktige svar. 
I figur 8.2 har vi sammenliknet resultatene for hver av de to kompetanse-
klassene i de nordiske land og OECD-gjennomsnittet. Det første vi legger 
merke til, er at i alle land er løsningsfrekvensene høyere i kompetanseklasse 1, 
disse oppgavene er altså som ventet lettere.  
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Figur 8.2  Prestasjoner i de ulike kompetanseklassene 

For å se nærmere på forskjellen mellom de to kompetanseklassene, har vi i 
figur 8.3 presentert differansen mellom prosentandel riktige svar for de 
nordiske landene og OECD-gjennomsnittet for hver av de to kompetanse-
klassene. Figuren viser altså hvor mye høyere eller lavere prosentandelen 
riktige svar er for hvert land enn OECD-gjennomsnittet. 

Figur 8.3  De nordiske landenes resultater i hver kompetanseklasse gitt som 
prosentpoeng over eller under OECD-gjennomsnittet 

Av figur 8.3 ser vi at norske elever presterer under OECD-gjennomsnittet i 
kompetanseklasse 2. Vi ser også at Norge og Danmark markerer seg ved å ha 
størst differanse mellom de to kompetanseklassene, mens elevene i både 
Sverige og Finland presterer like bra i begge i forhold til gjennomsnittet. I en 
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viss forstand er disse resultatene litt overraskende. I L97 er det lagt forholdsvis 
mye vekt på redskapsperspektivet i matematikk, mens de logiske, abstrakte og 
algoritmiske tilnærmingene er lite vektlagt i forhold til andre land (se kap. 3). 
Videre viste resultatene fra TIMSS-undersøkelsen at norske elever skåret for-
holdsvis bedre på oppgaver og fagområder med praktisk anvendelse, og da 
kunne en kanskje ha ventet at norske elever gjorde det forholdsvis best i 
kompetanseklasse 2 og 3. Men det gjorde de altså ikke. Utslagene er riktignok 
ikke store, men de er store nok til å være interessante. 

8.2.3 Spredning 
I figur 8.1 er det også angitt hvor stort standardavviket for matematikkskåre er i 
hvert land. I Norge er standardavviket på 92 poeng, og det er like stort som 
gjennomsnittet for alle OECD-landene. Størst spredning er det i Hellas, Belgia 
og de ”østeuropeiske” landene Russland, Polen og Latvia. Nivåspredningen i 
vårt land er for øvrig like stor som i Sverige og høyere enn i de andre nordiske 
landene. At spredningen er relativt lav i land som ikke ”streamer” elevene på 
dette alderstrinnet, er nokså naturlig. Og tar vi hensyn til dette, kan vi kanskje 
si at spredningen er noe høyere i Norge enn i land ”det er naturlig å sammen-
likne med”. Omtrent det samme fant vi i TIMSS. Vi legger merke til at flere 
land har mye lavere spredning enn Norge. Spesielt markerer Finland seg med 
den laveste spredningen av alle landene i PISA.  

8.3 Norske og internasjonale resultater i naturfag  

8.3.1 Landenes gjennomsnitt 
Resultatene for naturfag vil bli presentert på tilsvarende måte som for mate-
matikk. I likhet med resultatene i matematikk er resultatene gitt langs bare én 
skala. Og vi minner om at denne skalaen måler elevenes evne til å bruke natur-
faglig kunnskap, gjenkjenne naturvitenskapelige spørsmål, si hva som kan 
undersøkes ved hjelp av naturvitenskapelige undersøkelser, relatere natur-
vitenskapelige funn til påstander og konklusjoner samt kommunisere de for-
skjellige aspektene (se kap. 4). 

Vanskegraden i naturfagoppgavene varierer avhengig av hvor vanskelige 
begreper som er brukt, mengden av data som er gitt, hvor høye krav til resonne-
ring som stilles, samt graden av presisjon som kreves. I tillegg har konteksten, 
oppgaveformatet, og måten spørsmålet er presentert på, selvfølgelig også stor 
betydning.  

I figur 8.4 har vi vist elevenes prestasjoner i naturfag i hvert av deltaker-
landene. Skåre for hvert land er gitt som et tresifret tall som angir gjennom-
snittsverdien for hvert land. Gjennomsnittet for alle OECD-landene er satt til 
500 og det internasjonale standardavviket er satt til 100. For nærmere for-
klaring henviser vi til kommentarene til figur 8.1 samt til kapittel 5. 
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Figur 8.4  Internasjonale resultater i naturfag 

Land Gj.snitt
St. 
avvik

Naturfagskåre

Korea 552 (2.7) 81
Japan 550 (5.5) 90
Finland 538 (2.5) 86
Storbritannia 532 (2.7) 98
Canada 529 (1.6) 89
New Zealand 528 (2.4) 101
Australia 528 (3.5) 94
Østerrike 519 (2.6) 91
Irland 513 (3.2) 92
Sverige 512 (2.5) 93
Tsjekkia 511 (2.4) 94
Frankrike 500 (3.2) 102
Norge 500 (2.8) 96
USA 499 (7.3) 101
Ungarn 496 (4.2) 103
Island 496 (2.2) 88
Belgia 496 (4.3) 111
Sveits 496 (4.4) 100
Spania 491 (3.0) 95
Tyskland 487 (2.4) 102
Polen 483 (5.1) 97
Danm ark 481 (2.8) 103
Italia 478 (3.1) 98
Liechtenstein * 476 (7.1) 94
Hellas 461 (4.9) 97
Russland * 460 (4.7) 99
Latvia * 460 (5.6) 98
Portugal 459 (4.0) 89
Luxem burg 443 (2.3) 96
M exico 422 (3.2) 77
Brasil * 375 (3.3) 90
* Ikke-OECD land ( ) Standardfeil i parentes

5 25 75 95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Prosentiler
 Internasjonalt gj.snitt = 500
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Av figur 8.4 ser vi at det i likhet med i matematikk, er Korea og Japan som 
skiller seg klart ut med høyeste skåre. Disse er etterfulgt av Finland og en 
gruppe med engelsktalende land, Storbritannia, Canada, New Zealand og 
Australia. Sverige ligger også så vidt i gruppen av land som skårer signifikant 
bedre enn gjennomsnittet. Videre ser vi at de norske elevene skårer nøyaktig 
som gjennomsnittet og danner sammen med Frankrike, USA, Ungarn, Island, 
Belgia og Sveits en gruppe av land som ikke skiller seg signifikant fra gjen-
nomsnittet.  

Ser vi nærmere på de nordiske landene, er det bemerkelsesverdig hvor høyt 
de finske elevene skårer i forhold til de andre nordiske elevene. Sverige skårer 
også signifikant høyere enn Norge men likevel langt under Finland. Island 
skårer omtrent som Norge, mens derimot Danmark skårer betydelig svakere.  

Det er gjort et forsøk på å beskrive i ord de kompetansene som måles langs 
naturfagskalaen. Dette er gjort ved at tre konkrete skalaverdier for elevenes 
naturfagskåre er gitt en detaljert beskrivelse når det gjelder kompetanse. Disse 
beskrivelsene er basert på en analyse av de kognitive kravene som preger de 
oppgavene som har vanskegrad på tilsvarende nivå. Dette representerer en be-
gynnelse for i neste fase av PISA å kunne beskrive ferdighetsnivåer, slik det er 
gjort for lesing, se kapittel 2.6.7 og 6.8.  
! Elever som har oppnådd toppskåre (rundt 690 poeng), skal generelt være 

i stand til å utvikle eller bruke begrepsmodeller for å kunne forutsi eller 
forklare, å analysere naturvitenskapelige undersøkelser for å forstå for 
eksempel designen av et eksperiment eller finne hvilke hypoteser som er 
testet, å kunne sammenlikne data for videre å være i stand til å vurdere 
forskjellige synspunkter eller perspektiver samt å kunne kommunisere 
naturvitenskapelige argumenter og/eller beskrivelser i detalj og med 
presisjon.  

! En elev som har fått rundt 550 poeng skal generelt være i stand til å 
bruke naturvitenskapelige begreper i sine forklaringer, kjenne igjen 
hvilke spørsmål som kan svares på ved hjelp av naturvitenskapelige 
undersøkelser samt trekke ut relevant informasjon for å vurdere på-
stander eller trekke konklusjoner. 

! Elever som har fått rundt 400 poeng skal være i stand til å gjenkalle 
enkel faktakunnskap (for eksempel navn, fakta, terminologi, enkle 
regler) og til å bruke allmenn naturfaglig kunnskap for å trekke kritiske 
konklusjoner. 

8.3.2 Prosesskompetanse vs. begrepsforståelse 
Naturfagoppgavene i PISA kan deles inn i to typer av kompetanser etter om det 
hovedsakelig er prosesskompetanse eller begrepsforståelse som måles. Med 
prosesser menes her de mentale prosessene som er involvert når man skal løse 
de problemstillingene det er snakk om, som for eksempel å identifisere evidens 
eller forklare konklusjoner. Med begrepsforståelse menes den naturviten-
skapelige kunnskapen og den begrepsmessige forståelsen som er et nødvendig 
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grunnlag for å kunne bruke de aktuelle prosessene. Dette er diskutert nærmere i 
kapittel 4.4. 

For å se nærmere på resultatene for disse to kompetansene har vi i figur 8.5 
framstilt prosentandel riktige svar i henholdsvis prosesskompetanse og 
begrepsforståelse i de nordiske landene og OECD-gjennomsnittet. For det 
første legger vi merke til at det gjennomgående presteres bedre på oppgaver der 
hovedvekten ligger på begrepsforståelse. Vi kan selvfølgelig ikke direkte slutte 
av dette at elevene har ”bedre” kompetanse i begrepsforståelse, da andre 
faktorer som oppgaveformat, vanskegrad og kontekst også spiller inn. Men vi 
ser at bildet er relativt likt i alle de nordiske landene. 

Figur 8.5    Prosent riktige svar for prosesskompetanse og begrepsforståelse 

Vi vil nå se litt nærmere på om det er noen land som peker seg ut ved at de 
skårer relativt bedre enten i prosesskompetanse eller i begrepsforståelse. I figur 
8.6 har vi framstilt differansen i prosentpoeng i forhold til OECD-gjennom-
snittet. Vi har her tatt med USA og Ungarn i tillegg til de nordiske landene. 
USA og Ungarn er ikke valgt tilfeldig ut, men tvert i mot fordi man fra tidligere 
er kjent med at man i USA i likhet med mange andre engelsktalende land, 
legger stor vekt på prosessaspektet i undervisningen. Motsatt vet vi at det i 
mange øst-europeiske land, legges noe større vekt på faglig begrepsforståelse.  

I figur 8.6 har vi sortert landene etter om de presterer relativt best i prosess-
kompetanse eller begrepsforståelse. Som vi ser, markerer USA seg ved at de 
presterer klart bedre i prosesskompetanse. Vi har også sett på resultatene for 
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Storbritannia som er helt i tråd med det vi fant for USA. Videre ser vi at i mot-
satt retning er det Ungarn som markerer seg, og vi ser at her presterer elevene 
relativt mye bedre på oppgaver som har vekt på begrepsforståelse. I Danmark 
og Norge presterer elevene også bedre i prosesskompetanse, men forskjellene 
er ubetydelige. Ser vi spesielt på de nordiske landene, ser vi at Danmark og 
Norge presterer relativt bedre i prosesskompetanse enn begrepsforståelse, mens 
det i Finland, Sverige og Island er motsatt. Men vi vil poengtere at noen av for-
skjellene er små og ubetydelige.  

Figur 8.6   Prestasjoner innen prosesskompetanse og begrepsforståelse. 
Prosentpoeng over eller under OECD-gjennomsnittet 

8.3.3 Spredning 
I figur 8.4 er det angitt hvor stort standardavviket er for naturfagskåre i hvert 
land. Med et standardavvik på 96 poeng, ligger vårt land over, men temmelig 
nær gjennomsnittet for alle OECD-landene (95 poeng). Det er mange land som 
har mye lavere spredning enn Norge. Spesielt markerer Mexico, Korea og 
Finland seg med lave standardavvik. Ser vi spesielt på de nordiske landene, er 
det bare i Danmark at spredningen er større. Motsatt er situasjonen for Belgia, 
som har en særlig stor spredning, noe som trolig både henger sammen med et 
skolesystemet hvor elevene ”streames” relativt tidlig, men også at det egentlig 
er to helt forskjellige skolesystemer med ulike resultater for den franske og den 
flamske delen. 

8.4 Prestasjonsforskjeller mellom matematikk og 
naturfag  

Her vil vi sammenlikne de nasjonale resultatene i matematikk og naturfag, og i 
figur 8.7 har vi framstilt grafisk differansen mellom matematikk- og naturfag-
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skåre for hvert land. I land med søyler mot høyre vil det si at elevene skårer 
relativt sett bedre i matematikk enn i naturfag. 

Figur 8.7  Differanse mellom matematikkskåre og naturfagskåre. Positiv 
verdi betyr i favør av matematikk 
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Av figuren ser vi at noen land peker seg ut med relativt stor forskjell mellom 
matematikk og naturfag, mens det i hovedtyngden av land er små forskjeller. 
Danmark markerer seg sammen med Liechtenstein og Sveits som 
”matematikkland”. Det samme gjør også land som Belgia, Island, Russland og 
Frankrike. Disse resultatene er i stor grad i samsvar med det vi fant i TIMSS 
hvor både Belgia, Frankrike, Japan Danmark og Sveits, markerte seg som 
”matematikkland”.  

Motsatt er det først og fremst Brasil og Mexico som utmerker seg som 
”naturfagland”. I både Norge, Sverige og Finland er differansen liten, men i 
favør av naturfag. I TIMSS markerte de engelsktalende landene seg som 
”naturfagland”, med England og USA som de mest markante. Korea, som her 
skårer bedre i naturfag, var et av de landene som markerte seg som et ”mate-
matikkland”. Blant de nordiske landene, med unntak av Island, finner vi deri-
mot stort sett samme resultat, nemlig at Danmark skiller seg ut som et klart 
”matematikkland”, mens Norge og Sverige skårer relativt sett bedre i naturfag. 

8.5 Kjønnsforskjeller i realfag  
I de fleste land er det lagt stor vekt på å redusere eventuelle forskjeller mellom 
jenters og gutters prestasjoner i naturfag og matematikk. I Norge og de andre 
nordiske land har den skjeve rekrutteringen til videre utdanning innen real-
fagene fått stor oppmerksomhet. 

I figurene 8.8 og 8.9 har vi sett på kjønnsforskjellene i alle land ved å ta 
jentenes gjennomsnittsskåre minus guttenes gjennomsnittsskåre i henholdsvis 
matematikk og naturfag. Disse differansene har feilmarginer på omtrent 10 
poeng, men det varierer litt fra land til land. Differanser lavere enn dette er ikke 
signifikante.  

Det første man legger merke til er at de to figurene gir svært ulike bilder. Vi 
ser at det er et mer entydig bilde i matematikk enn i naturfag. Forskjellen i 
matematikk er mye større enn i naturfag, og den går i guttenes favør. I figur 8.8 
ser vi at i alle land, bortsett fra Island, New Zealand og Russland, skårer 
guttene bedre enn jentene i matematikk. Videre ser vi at forskjellen er aller 
størst i Østerrike, Brasil og Korea. I omtrent halvparten av landene er det sig-
nifikante forskjeller i matematikk, deriblant Norge. Dette er et annet resultat 
enn det vi fant i TIMSS. Der var det ikke signifikante forskjeller mellom de 
internasjonale gjennomsnittsskårene for jenter og gutter, og bare i åtte av 
landene var det signifikante forskjeller (Israel, Danmark, Korea, Iran, Hellas, 
Portugal, Spania og Japan). Vi ser at noen av de samme landene markerer seg 
også i PISA med store forskjeller.  

De norske guttene skårer som nevnt signifikant forskjellig fra jentene. Ser vi 
på de andre nordiske landene, markerer Island seg ved at jentene skårer bedre 
enn guttene. I Finland og Sverige er forskjellene små og ikke signifikante, 
mens forskjellen i Danmark er større enn i Norge. Dette stemmer relativt bra 
overens med de resultatene vi fikk i TIMSS blant 13-åringene. Denne gangen 
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var forskjellene små, men signifikante for Island, Sverige og Norge, mens 
Danmark markerte seg med store forskjeller. 

Figur 8.8  Differanse mellom jentenes og guttenes matematikkskåre. Positiv 
verdi betyr i jentenes favør 
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Figur 8.9  Differanse mellom jentenes og guttenes naturfagskåre. Positiv 
verdi betyr i jentenes favør 
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I figur 8.9 ser vi at resultatene i naturfag gir et helt annet bilde enn i mate-
matikk. Totalt sett for alle landene er det ubetydelig forskjell mellom kjønnenes 
prestasjoner. I så mye som 24 av OECD-landene er forskjellene ikke signifi-
kante. Videre ser vi at Latvia markerer seg sammen med Russland og New 
Zealand ved å ha størst forskjell i jentenes favør, mens Korea sammen med 
Danmark og Liechtenstein har størst forskjell i guttenes favør. I Norge og i de 
andre nordiske land, bortsett fra Danmark, er det ikke-signifikante forskjeller, 
men de går alle i jentenes favør. Sammenlikner vi med resultatene i TIMSS, ser 
vi at av de landene som også er med i PISA, var det denne gangen først og 
fremst Danmark, Korea og New Zealand som markerte seg med de største for-
skjellene i guttenes favør.  

Det er verdt å legge merke til at både i Norge og i mange andre land, viser 
det seg en tydelig forskjell mellom PISA og TIMSS: I TIMSS presterte guttene 
signifikant bedre enn jentene i naturfag, mens det ikke var signifikante for-
skjeller i matematikk. I PISA er det altså omvendt. For en vurdering av betyd-
ningen av disse resultatene kan det også være naturlig å minne om at det i 
populasjon 3 i TIMSS (siste året i videregående skole) var store og signifikante 
forskjeller i de aller fleste land både i matematikk og naturfag i guttenes favør. 
Og forskjellen var aller størst i Norge (Angell, Kjærnsli & Lie 1999). 

De store forskjellene vi ser, spesielt i naturfag, mellom PISA og TIMSS har 
nok mange forklaringer. I PISA handler oppgavene i større grad om biologiske 
temaer, som i TIMSS viste seg å være det området der jentene presterte best 
relativt sett, i motsetning til i fysikk og kjemi hvor guttene presterte signifikant 
bedre enn jentene. Videre har vi tidligere vært inne på at det i PISA stilles mye 
større krav til lesing enn i tidligere undersøkelser, noe som ser ut til klart å 
favorisere jentene, se kapittel 6.5. I tillegg er det i PISA lagt mye større vekt på 
prosessaspektet i oppgavene, hvor det også ser ut til å være store forskjeller 
med hensyn på kjønn. Dette vil vi se nærmere senere i dette kapitlet. 

8.5.1 Mer om kjønnsforskjeller i matematikk 
Kompetanseklasser 
I matematikk er oppgavene delt inn i tre kompetanseklasser, som beskrevet tid-
ligere i dette kapitlet. Kompetanseklasse 1 består stort sett av algoritme-
oppgaver, mens kompetanseklasse 2 og 3 mer er av typen problemløsnings-
oppgaver. Vi vil nå se litt nærmere på hvordan jenter og gutter skårer i de ulike 
kompetanseklassene, og vi vil igjen se spesielt på resultatene i de nordiske 
landene og OECD-gjennomsnittet. I figur 8.10 har vi framstilt prestasjons-
forskjellen mellom jenter og gutter i de ulike kompetanseklassene, ved å se på 
differansen i prosentpoeng mellom jentenes og guttenes prosentandel riktige 
svar. Kompetanseklasse 2 og 3 er her slått sammen, da det er så få oppgaver i 
kompetanseklasse 3.  
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Figur 8.10  Kjønnsforskjeller i prestasjoner i de ulike kompetanseklassene. 
Differanse i prosentpoeng, positiv verdi betyr i jentenes favør 

Av figur 8.10 ser vi at guttene gjennomgående skårer bedre enn jentene innen 
kompetanseklasse 2/3, bortsett fra på Island hvor jentene generelt gjør det 
bedre, men relativt sett skårer også guttene bedre på kompetanseklasse 2/3 her. 
I kompetanseklasse 1 er det et noe mer differensiert bilde. Her ser vi at både de 
islandske og finske jentene skårer høyere enn guttene. Videre ser vi at jentene i 
alle de nordiske landene presterer forholdsvis bedre innen kompetanseklasse 1. 
Dette er i tråd med tidligere undersøkelser. I TIMSS presterte jentene forholds-
vis best på oppgaver som omhandler ren tallregning og algebra.  
Enkeltoppgaver 
I det følgende skal vi ta for oss de enkeltoppgavene i matematikk der det er 
størst prestasjonsforskjell mellom jentene og guttene ut fra de norske resul-
tatene. I tabell 8.1 er oppgavene sortert etter hvilke oppgaver som har størst 
differanse i prosentpoeng i henholdsvis jentenes og guttenes favør. Vi har valgt 
å vise oppgaver der forskjellen er større enn 6 prosentpoeng i guttenes favør og 
alle oppgavene i jentenes favør, fordi gjennomsnittet for de norske oppgavene 
var 3 prosentpoeng i guttenes favør. De internasjonale resultatene, som i stor 
grad viser samme tendens, er også tatt med under kolonnen ”OECD”. I 
kolonnen der vi henviser til hvilken oppgave det dreier seg om, har vi brukt de 
internasjonale kodene for hver oppgave, bortsett fra ”Racerbil” og ”Hustak”, 
som er frigitte oppgaver. Disse oppgavene diskuteres senere i dette kapitlet og 
finnes i vedlegg 2B. I tabell 8.1 har vi videre tatt med informasjon om hvilket 
oppgaveformat hver enkelt oppgave har, hvilken kompetanseklasse den tilhører 
og en kortfattet beskrivelse av hva oppgaven handler om.  
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Tabell 8.1  Matematikkoppgaver der forskjellen mellom jenters og gutters 
prestasjoner er størst (størst forskjell i prosentpoeng) 

Differanse Oppgaver 
Norge OECD 

Format 
Kompe-
tanse 
klasse 

Hva oppgaven handler om 

”Jenteoppgaver” (oppgaver i jentenes favør) 

161Q1 7 4 flervalg 1 
Finne hvilken figur som passer til en gitt 
beskrivelse 

145Q1 5 1 åpen 1 
Finne antall prikker på motsatt side av seks 
terninger  

150Q2 5 2 åpen 2 Spørsmål relatert til forskjeller mellom to grafer 

144Q2 2 -3 åpen 2 Finne antall terninger med to malte flater 

150Q3 2 2 åpen  2 Tolke forskjeller i stigningen til en graf 

”Gutteoppgaver”(oppgaver i guttenes favør) 

192Q1 19 13 flervalg 2 
Knytte riktig høyde/tid graf for oppfylling av vann til 
riktig type beholder 

Racerbil 4 18 16 flervalg 2 Knytte riktig bilbane til en fart/strekning-graf 

144Q1 12 9 åpen 1 
Bestemme hvor mange små terninger en stor 
terning inneholder 

34Q1 9 6 åpen 2 
Bestemme hvor mange mursteiner som trengs for 
å lage en gitt konstruksjon 

144Q3 8 3 flervalg 2 Finne antall terninger med fem malte flater 

266Q1 8 6 åpen 2 
Avgjøre om ulike bed kan lages med et gitt antall 
meter planker 

Hustak 2 7 7 åpen 2 Regne ut lengden av en kant i et prisme 

Vi ser av tabellen at det er blant ”gutteoppgavene” vi finner oppgaver med de 
mest ekstreme forskjellene. Det er ikke lett å se noe tydelig system som kan 
forklare hvorfor disse oppgavene skiller seg ut som gruppe. Det er imidlertid 
overvekt av åpne oppgaver blant ”jenteoppgavene”. 

8.5.2 Kjønnsforskjeller i naturfag 
Prosesskompetanse vs. begrepsforståelse 
Som vi har nevnt tidligere i dette kapitlet, kan naturfagoppgavene i PISA deles 
inn i to kategorier etter om det hovedsakelig er prosesskompetanse eller 
begrepsforståelse som måles, se også kapittel 4.4. Vi vil nå se litt nærmere på 
hvordan jentene presterer i forhold til guttene på disse to kategorier av opp-
gaver. 

I figur 8.11 har vi framstilt differansen mellom jentenes og guttenes presta-
sjoner (i form av prosentandel riktige svar) i de nordiske landene og OECD-
gjennomsnittene. Bildet viser tydelig at guttene skårer relativt mye bedre enn 
jentene på oppgaver der det kreves mer begrepsforståelse, mens jentene gjør 
det bedre på de såkalte ”prosessoppgavene”. Da det i PISA er lagt uvanlig mye 
vekt på den siste typen oppgaver, kan dette være en av flere forklaringer på at 
jentene totalt sett gjør det bedre i naturfag enn i tidligere undersøkelser. Ser vi 
på de norske resultatene, ser vi samme tendens, men den er mindre markant i 
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Norge og i Finland enn i de andre nordiske landene. Videre ser vi at Danmark 
markerer seg med størst forskjell i guttenes favør.  

Figur 8.11  Kjønnsforskjeller i prestasjoner i de ulike kompetansene. 
Differanse i prosentpoeng, positiv verdi betyr i jentenes favør  

Vi ser at resultatene her minner om kjønnsforskjellene innen kompetanse-
klassene i matematikk, slik disse framsto i figur 8.10. Det er imidlertid ikke lett 
å se hva som ligger bak disse likhetene. Det vil være mulig og svært interessant 
å se nærmere på sammenhengen mellom kompetansene i naturfag og mate-
matikk. Vi kan imidlertid ikke gå inn på det her. 
Enkeltoppgaver  
I det følgende skal vi ta for oss enkeltoppgaver hvor forskjellen mellom 
jentenes og guttenes prestasjoner i Norge er størst. I tabell 8.2 er oppgavene 
sortert etter hvilke oppgaver som har størst differanse i prosentpoeng i hen-
holdsvis jentenes og guttenes favør. Vi har også tatt med de internasjonale 
resultatene, som i stor grad viser samme bilde. I Norge er gjennomsnittet 1 
prosentpoeng i jentenes favør, mens OECD-gjennomsnittet er 0 prosentpoeng. 
Vi har ikke tatt med oppgaver der forskjellen er mindre enn 3 prosentpoeng. 

 Noe av det første man legger merke til i tabell 8.2, er at det er langt flere 
oppgaver som går i jentenes favør. Dette er et helt annet bilde enn det vi fant i 
TIMSS, hvor det var langt flere oppgaver som gikk i guttenes favør. I TIMSS 
fant vi også at det blant ”gutteoppgavene” var klar overvekt av oppgaver i fag-
områdene fysikk og kjemi, mens tilsvarende for jentene var fra biologi. I PISA 
er hver oppgave plassert under ett av de tre områdene ”life and health”, 
”earth/environment” og ”technology”. I tabell 8.2 har vi kalt disse bio, geo og 
tekno. Av resultatene ser vi at det ikke er noe entydig mønster i forhold 
hvordan jenter og gutter skårer, men det er likevel påfallende at nesten alle 
oppgavene hvor det er størst forskjell i guttenes favør, er i emnene teknologi og 
geofag. 
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Tabell 8.2  Naturfagoppgaver der forskjellen mellom jenters og gutters 
prestasjoner er størst (størst forskjell i prosentpoeng) 

Differanse Oppgave 
Norge OECD 

Emne P/B* Hva oppgaven handler om 

”Jenteoppgaver” (oppgaver i jentenes favør)  

128Q3 16 10 bio P Hvilke begrunnelser som er basert på naturvitenskap  

Ozon 1 13 3 geo P Bruke begrepene atomer og molekyler, atmosfæren 
Semmel
weis 3 11 8 bio B 

Kunnskap om at bakterier dør ved høy temperatur  

252Q2 9 3 geo B 
Kunnskap om dag og natt i forhold til gitt informasjon, 
lese tabell om vær og temperaturer 

Semmel
weis 1 8 5 bio P 

Trekke konklusjoner på bakgrunn av grafer 

213Q1 8 3 tekno P 
Hvilke påstander som kan testes ved vitenskapelige 
undersøkelser 

114Q3 7 -1 geo P 
Hvordan grafer som viser økning av temperatur og CO2 
utslipp, støtter ulike konklusjoner 

114Q4 7 -1 geo P Hva ved grafene som ikke støtter konklusjonen 

Ozon 2 6 1 geo P Bruke gitt informasjon om atmosfæren 

256Q1 6 3 tekno B Hvilken skje som leder varme best 
Semmel
weis 2 4 5 bio P 

Trekke ut informasjon av teksten, overføring av syk-
dommer 

”Gutteoppgaver” (oppgaver i guttenes favør) 
269Q4 18 17 tekno B Kunnskap om hvilke energi kilder som avgir CO2 

129Q1 13 10 geo B Kunnskap om hvorfor vi har dag og natt 

209Q2 9 7 tekno P 
Trekke konklusjoner fra teksten (grunner til at det er få 
tidevannskraftverk) 

129Q2 5 4 geo B Kunnskap om årstider, jordas helling, ekvator etc. 

131Q2 4 -3 bio P 
Finne relevant informasjon i teksten (hørselstap, 
frekvensområder) 

213Q2 4 4 tekno B Hvilket utstyr tester om et stoff leder elektrisitet 

269Q3 4 6 geo B 
Kunnskap om fotosyntese, hvorfor tap av skog kan 
medføre økning av CO2 

 * Klassifikasjon av oppgaver etter P = prosesskompetanse, B = begrepsforståelse 

.Videre ser vi at det er langt flere såkalte prosessoppgaver blant ”jenteopp-
gavene”, mens det blant ”gutteoppgavene” er en klar overvekt av oppgaver 
hvor det er en hovedvekt på begrepsforståelse. Dette stemmer helt overens med 
det vi så fra figur 8.11. Det er derfor mye som tyde på at jentene skårer bedre 
på oppgaver der de skal beherske de naturvitenskapelige prosessene, noe som 
ikke er så avhengig av at de mestrer de naturfaglige begrepene. Disse resul-
tatene kan ikke direkte sammenlignes med resultater fra TIMSS, da prosess-
aspektet ikke var vektlagt på samme måte. Men tendensene var akkurat de 
samme der. 

Sett under ett vil vi driste oss til to spissformuleringer angående de to 
kjønnenes sterke og svake sider i realfag. Med fare for å overforenkle kan det 
se ut for matematikk at ”Jentene er flinkere til å regne, guttene er bedre til å 
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bruke matematikk”, og for naturfag at: ”Jentene er bedre til å resonnere logisk, 
mens guttene kan mer om naturfaglige emner”. 

8.6 Hva betyr oppgaveformat og lesemengde? 

8.6.1 Oppgaveformat 
Som beskrevet tidligere i kapitlene 1.5 og 4.4.3, består den faglige testen i 
PISA av flere forskjellige oppgaveformat. Det er enkle flervalgsoppgaver hvor 
elevene skal krysse av for ett riktig svar, og sammensatte flervalgsoppgaver 
hvor de skal krysse av for ja/nei eller riktig/galt for en serie med spørsmål. Det 
er også åpne oppgaver hvor elevene må formulere egne svar som kan variere 
fra bare å skrive et tall til lengre utregninger med begrunnelser eller lignende. I 
det følgende er oppgavene delt inn i to hovedkategorier, flervalgsoppgaver og 
åpne oppgaver.  

Flervalgsoppgaver har vært relativt lite brukt i vurderingssammenheng i 
norsk skole, og man kan kanskje forvente at våre elever skårer lavere på dette 
oppgaveformatet i forhold til land hvor dette er det mest brukte formatet. Sam-
tidig vet vi fra tidligere undersøkelser at åpne oppgaver som regel er mer 
krevende enn flervalgsoppgaver. For det første må elevene her formulere et 
svar med egne ord. Da blir den skriftlige formuleringsevnen også en viktig 
faktor, særlig når det skal inngå en forklaring eller begrunnelse. Et svar i denne 
kategorien vil for eksempel ikke kunne godkjennes dersom det er for vagt eller 
ufullstendig formulert, til tross for at eleven kanskje har forstått både teksten og 
oppgaven. For det andre kan motivasjonsfaktoren spille en rolle her. Et kryss 
eller et tall er mindre krevende enn en skriftlig formulering. For det tredje vil 
elever som er usikre, og som kanskje ikke ville kommet på svaret selv, kunne 
få akkurat den hjelpen de trenger når de ser de ulike svaralternativene. Svar-
alternativene kan også ofte hjelpe til å definere hva spørsmålet egentlig går ut 
på (se Olsen, Turmo & Lie 2001).  

Tabell 8.3  Prestasjoner i naturfag og matematikk på ulike oppgaveformater. 
Prosent riktige svar og differanse i prosentpoeng 

Naturfag Matematikk Land 
Åpne Flervalg Differanse Åpne Flervalg Differanse 

Norge 41 55 14 40 59 19 
Sverige 42 59 17 44 58 14 
Danmark 35 54 19 46 62 16 
Finland 50 61 11 49 66 17 
Island 39 55 16 45 61 16 
OECD 41 56 15 42 58 16 

I tabell 8.3 har vi sammenliknet gjennomsnittsskåre (prosentandel riktige svar) 
på ulike oppgaveformat i naturfag og matematikk for Norge og de andre 
nordiske land, samt OECD-gjennomsnittet. For det første ser vi at de åpne opp-
gavene generelt har vært mer krevende enn flervalgsoppgavene både i naturfag 
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og i matematikk. Videre ser vi at det ikke er noe entydig mønster i de nordiske 
landene. I naturfag markerer Finland seg ved at de presterer relativt bedre på 
flervalgsoppgaver, mens Danmark presterer relativt bedre på de åpne opp-
gavene. De norske elevene presterer i naturfag omtrent som gjennomsnittet på 
begge format. Derimot markerer de norske elevene seg i matematikk ved at de 
skårer relativt mye bedre på flervalgsoppgavene enn de åpne oppgavene.  

For å se litt nærmere på hvordan de norske elevene presterer på flervalgs-
oppgaver relativt sett, har vi i figur 8.12 valgt å sammenlikne med USA, hvor 
flervalgsoppgaver i stor grad blir brukt i vurderingssammenheng. Resultatene 
viser at de norske elevene i naturfag presterer relativt likt med OECD-gjen-
nomsnittet på begge de to formatene, mens elevene i USA presterer relativt sett 
noe bedre i flervalgsoppgavene. Ser vi derimot på resultatene for matematikk, 
presterer de norske elevene relativt sett noe bedre på flervalgsoppgavene enn 
elevene i USA. Det er derfor ingenting som tyder på at norske elever generelt 
sett disfavoriseres av dette oppgaveformatet, noe som igjen er helt i samsvar 
med de resultatene vi fant i TIMSS. 

Figur 8.12  Prestasjoner på de to oppgaveformatene. Prosent riktige svar 

Videre hevdes det ofte at guttene favoriseres ved bruk av flervalgsoppgaver. Vi 
har derfor sett nærmere på hvordan jentene skårer i forhold til guttene på de 
ulike oppgaveformatene i Norge og OECD. I figur 8.13 har vi framstilt diffe-
ransen i skåre mellom flervalg og åpne oppgaver for jenter og gutter hver for 
seg. Positiv verdi betyr at det er i jentenes favør. I naturfag ser vi at det er ube-
tydelige forskjeller, og at de går i motsatte retninger for Norge og OECD. I 
matematikk er forskjellen derimot noe større, og både i Norge og OECD gjør 
guttene det bedre på flervalgsoppgavene enn på de åpne oppgavene. Vi har 
også sett nærmere på resultatene i de andre nordiske landene. Disse viste akku-
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rat samme tendens, ingen eller svært små forskjeller i naturfag og noe større i 
matematikk. Oppgaveformatet alene kan ikke forklare de forskjellene vi ser 
her, noe som tyder på at det er andre faktorer enn oppgaveformatet som spiller 
inn.  

Figur 8.13   Differanse i prosentpoeng mellom jenters og gutters presta-
sjoner etter oppgaveformat. Positiv verdi betyr i jentenes favør 

I TIMSS fant vi heller ikke noe som tydet på at guttene ble favorisert ved bruk 
av flervalgsoppgaver, men det så ut til at jentene var flinkere til å formulere 
skriftlige svar. Oppgaveformatet, klassifisert etter åpne og flervalgsoppgaver, 
viste seg ikke å være en viktig variabel i denne sammenheng. Men skillet gikk 
mellom åpne oppgaver med krav om utfyllende svar og oppgaver der det bare 
krevdes avkryssing eller et kort svar i form av et ord eller liknende. 

8.6.2 Lesemengde i naturfag  
Det er et gjennomgående trekk at de aller fleste oppgavene i PISA inneholder 
mye lesing, og mange av oppgaveenhetene i naturfag består av lange og ofte 
relativt kompliserte tekster. Et svært relevant spørsmål er derfor i hvilken grad 
vi måler lesekompetanse som en del av naturfagkompetansen i denne testen. 
Det viser seg at naturfagskåre generelt korrelerer høyere med leseskåre enn 
med matematikkskåre, i motsetning til hva vi hadde forventet. Størrelsen på 
disse korrelasjonskoeffisientene avhenger av hvordan vi velger å presisere 
spørsmålstillingen, så vi ser bare på sammenlikningen her. 

Vi har sett nærmere på hvilke av naturfagoppgavene som korrelerer høyest 
med den generelle leseskåren. Vi har funnet en svak tendens til at oppgaver 
knyttet til lange tekster korrelerer noe høyere, men effekten er for liten til at det 
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er noe å feste seg ved. Videre fant vi at det var forskjell etter hvor i heftene de 
lange tekstoppgavene befant seg. Dette kan tyde på at motivasjon også er en 
viktig variabel. Vi konkluderer derfor med at korrelasjonene mellom naturfag 
og lesing i PISA er høy, men at vi foreløpig ikke kan si så mye om hvorfor det 
er slik. 

8.7 Språklige minoriteter 
Undervisning av minoritetsgrupper har vært gjenstand for mye politisk og 
pedagogisk debatt, og vi har derfor sett nærmere på hvordan språklige minori-
tetsgrupper presterer i forhold til elever med testspråket som morsmål (majori-
tetsspråklige). For å se nærmere på hvordan språklige minoriteter presterer i 
forhold til majoritetsspråklige elever, har vi delt elevene i to grupper ut fra 
spørsmålet: Hvilket språk snakker du hjemme det meste av tiden? De som 
krysser av for svaret ”Norsk” (og tilsvarende i andre land) er altså kalt majori-
tetsspråklige, mens de som krysser av for ”Andre språk” her benevnes minori-
tetsspråklige. 

Tabell 8.4 viser differansen i gjennomsnittsskåre mellom majoritets- og 
minoritetseleverelever for naturfag, matematikk og lesing. Vi har tatt med re-
sultatene for Norge og de andre nordiske landene, for det landet der differansen 
var størst, samt for gjennomsnittet av alle OECD-landene.  

Tabell 8.4  Differansen i skåre mellom majoritetsspråklige og minoritets-
språklige elever i de tre fagområdene 

Differanse i skåre  
Land 

Naturfag Matematikk Lesing 

Prosent 
minoritets-
språklige 

Norge 63 55 70 6 
Sverige 67 64 62 7 
Danmark 83 73 79 7 
Finland 49 31 50 6 
Island 20 30 48 2 
Int. max. 1141  1121 1131  282 

Gj. snitt OECD 56 48 57 9 
1= Tyskland, 2 = Luxembourg 

Vi ser fra tabell 8.4 at differansen i skåre mellom de to elevgruppene er av 
størrelsesorden 60 poeng, litt større i lesing, og minst i matematikk, nettopp 
som vi ville forvente ut fra kravene til språklig kompetanse i forbindelse med å 
forstå oppgavene. Målt i effektstørrelse blir differansene henholdsvis mellom 
0,66 og 0,60 og 0,67 i de tre fagene, altså omtrent likt i naturfag og lesing. For 
de to realfagenes vedkommende ligger disse tallene omtrent på samme nivå 
som de gjorde i TIMSS (Heesch, Storaker & Lie 1998 og 2000). Minoritets-
språklige elever leser dårligere enn majoritetselevene, og vi ser at dette gir seg 
like store utslag i naturfag og nesten like mye i matematikk.  
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Fra tabell 8.4 legger vi også merke til at differansen mellom majoritets- og 
minoritetselevene er større i Norge enn i OECD-landene i gjennomsnitt. Slike 
tall er det imidlertid vanskelig å sammenlikne direkte, siden minoritetsgruppen 
kan inneholde ganske forskjellige typer elever i de enkelte land.  

8.8 Matematikkoppgaver 
Her vil vi presentere de frigjorte oppgavene i matematikk og diskutere noen 
resultater for disse. Oppgavene er å finne i vedlegg 2B. For hver oppgaveenhet 
vil vi gå gjennom oppgave for oppgave og trekke fram noen karakteristiske 
trekk ved elevenes svar. For hver oppgave vil vi vise prosentandelen riktige 
svar i Norden, for det landet som hadde best svar på oppgaven, og for OECD-
gjennomsnittet.  

8.8.1 Hustak 
Den første enheten er basert på en tredimensjonal figur hentet fra en autentisk 
tekst. Den inneholder to oppgaver, og prosentandelen riktige svar er vist i tabell 
8.5. 

Tabell 8.5  Prosentandel riktige svar for enheten ”Hustak” 

Land Oppg. 1* Oppg. 2** 

Norge 60 42 
Sverige 68 52 
Danmark 76 59 
Finland 75 53 
Island 64 49 
Int. max. 81 

(Japan) 
84 

(Japan) 
Gj. snitt OECD 61 54 

Riktige svar: *=144, **=6 

Norske elever skårer lavest i Norden og under det internasjonale gjennomsnittet 
på begge oppgavene i denne enheten. Den tredimensjonale figuren ser ut til å 
skape store problemer for norske elever. I oppgave 1 dreier det seg simpelthen 
om å regne ut arealet av et kvadrat med gitt side (12 m). Men siden figuren er 
ganske komplisert, og særlig siden det dreier seg om en tredimensjonal figur, så 
er det en viktig del av oppgaven å ”oversette” situasjonen til det enkle todimen-
sjonale problemet. Det vanligste feilsvaret er ”48”, og dette representerer om-
kretsen i stedet for arealet. 7 prosent av de norske elevene har svart dette. De 
andre gale svarene som går igjen, er ”36” (3 prosent) og ”24” (4 prosent), altså 
multipla av tallet 12. 

Også oppgave 2 lar seg lettest løse ved å se på en todimensjonal figur, i 
dette tilfellet trekanten ABT. Å innse dette er mer komplisert her, så det er 
rimelig at færre elever svarer riktig i de fleste land. Men ”utregningen” er enda 
enklere hvis vi fra geometrien innser at EF er halvparten av AB, siden E og F 
ligger midt på sidekantene. Det bør for øvrig nevnes at noen norske elever kan 
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ha hatt et lite problem siden ”kant” er brukt istedenfor det matematisk korrekte 
begrepet ”sidekant”. Det vanligst feilsvaret er ”4”, men for øvrig gjelder for 
hele denne enheten at de fleste som ikke har fått poeng, har unnlatt å svare. 
Denne oppgaven er en typisk ”gutteoppgave”, se tabell 8.1. 

8.8.2 Epler  
Den neste oppgaveenheten går ut på å se geometriske og tallmessige mønstre 
og sammenhengen mellom disse. Det er tre oppgaver, og resultatene er vist i 
tabell 8.6. 

Tabell 8.6  Prosentandelen riktige og delvis riktige svar for enheten ”Epler” 
Oppg. 1 Oppg. 2*** Oppg. 3**** Land 2 poeng * 1 poeng **   

Norge 36 15 13 15 
Sverige 46 18 15 17 
Danmark 58 16 24 17 
Finland 52 16 20 21 
Island 45 13 13 18 
Int. maks. 80  

(Japan) 
6 60  

(Korea) 
37 

(Korea) 
Gj. snitt OECD 49 12 25 20 

* Riktige svar: 9, 16, 25 i første kolonne og 16, 24, 32, 40 i andre kolonne 
** Feil i én celle 
*** n = 8 
**** 1/2 poeng: ”Epletrær” med god/rimelig begrunnelse 
 
Oppgave 1 går ut på å fylle ut tabellen. De fire første radene svarer til figurene, 
så her er det tilstrekkelig å telle. Men for å svare riktig for den siste raden er det 
nødvendig å se mønsteret, eller om vi vil, finne ut at det dreier seg om kva-
drattallene (venstre kolonne) og multipla av 8 (høyre kolonne). Med feil bare i 
én celle har elevene fått 1 poeng av to fullt oppnåelige. Det viste seg at i nesten 
alle tilfellene lå feilen i en av cellene i den nederste raden. 

Norske elever skårer overraskende svakt på denne oppgaven, klart svakere 
enn de andre nordiske landene og langt under det internasjonale gjennomsnit-
tet. 

Oppgave 2 har falt svært vanskelig ut i alle land, bortsett fra Japan og 
Korea, der resultatene er mye bedre enn i de andre landene. Igjen skårer norske 
elever svakest i Norden, og langt under det internasjonale gjennomsnittet. 
Formelt er det en annengradslikning som skal løses, men løsningen n=8 kan 
nokså lett finnes uten utregning. Oppgaveteksten kaller riktignok på en formell 
løsning av likningen, men de fleste med riktig svar mangler utregning.  

Oppgave 3 stiller spørsmålet om hvilken tresort som øker raskest når n 
øker. For å få to poeng måtte det riktige svaret (epletrær) ledsages av en gyldig 
begrunnelse, fortrinnsvis ved å påvise at epletrærne økte kvadratisk, mens 
nåletrærne økte med en fast faktor 8. Ett poeng ble gitt hvis begrunnelsen ikke 
var av generell karakter eller upresis formulert. Tabellen viser prosentandelen 
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når disse kategoriene er slått sammen. Som vi ser, ligger andelen med gode 
svar lavt i alle land. Norske resultater er igjen lavere enn de internasjonale.  

I tillegg til de som fikk poeng på oppgaven, var det i de fleste land rundt 10 
prosent av elevene som ganske riktig svarte ”epletrær”, men som ga en helt gal 
eller ingen begrunnelse. 

8.8.3 Kontinent 
Oppgaven gikk ut på å gi et overslag over arealet til Antarktis ut fra kartet og 
målestokken. Problemet for elevene er altså todelt, for eksempel slik at de først 
regner ut virkelige distanser og deretter beregner arealet ut fra et overslag 
knyttet til en geometrisk figur. Det ble laget en meget detaljert rettemal for 
denne oppgaven, så det er mulig å analysere elevenes tankegang nokså nøyak-
tig. Her skal vi nøye oss med en litt enkel analyse av resultatene slik de fram-
står i tabell 8.7. 

Tabell 8.7  Prosentandelen riktige og delvis riktige svar for enheten 
”Kontinent” 

Oppg. 1 Land 2 poeng * 1 poeng ** 
Norge 7 18 
Sverige 10 25 
Danmark 12 17 
Finland 18 22 
Island 10 20 
Int. max. 20 

(Sveits) 
26 

Gj. snitt OECD 9 19 
*Riktig areal: Mellom 12 og 18 mill. km2  
** Delvis riktig: Riktig metode, men dimensjonsfeil eller regnefeil 

Vi ser at oppgaven har vært krevende, ikke i noen land har over halvparten av 
elevene fått poeng. Vi ser videre at norske elever også her har svart dårligst i 
Norden, på tross av at overslagsregning generelt har en bred plass i norsk 
skolematematikk. De detaljerte svarkategoriene viser at av de som har fått 
poeng, er den vanligste strategien i nesten alle land å regne ut arealet av et 
kvadrat eller rektangel med omtrent samme areal som kontinentet. I noen få 
land, blant annet Danmark, Island og Finland, har det også vært en ganske 
utbredt strategi å tilnærme kontinentet med et sett av mindre figurer, fortrinns-
vis rektangler. Et annet påfallende trekk er at selv om kontinentets form innbyr 
til å bruke en sirkel, er det få elever som har valgt en slik strategi. 

Det mest slående med resultatet for denne oppgaven er den høye andelen 
helt blanke svar, hele 48 prosent internasjonalt. I vårt land ligger denne andelen 
enda høyere, 52 prosent. 
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8.8.4 Racerbil 
Den neste oppgaveenheten besto av fire oppgaver, alle knyttet til en grafisk 
framstilling av farten til en racerbil langs en rundbane. Alle oppgavene er fler-
valgsoppgaver, og vi har i tabell 8.8 gitt prosentandelen riktige svar i noen 
land. Hva som er det riktige alternativet, er oppgitt for hver oppgave. 

Tabell 8.8  Prosentandel riktige svar for enheten ”Racerbil” 
Oppg. 1 Oppg. 2 Oppg. 3 Oppg. 4 Land 

B * C * B * B * 
Norge 69 88 84 29 
Sverige 69 77 86 31 
Danmark 66 88 87 35 
Finland 80 91 89 39 
Island 81 82 82 32 
Int. maks. 81  

(Island og 
Japan) 

91  
(Finland) 

89  
(Finland) 

53  
(Japan) 

Gj. snitt OECD 66 82 81 28 
*=riktig alternativ 

Vi ser av tabellen at norske elever svarer omtrent som, eller litt bedre enn, det 
internasjonale gjennomsnittet på alle oppgavene. Vi ser også at våre elever 
skårer nokså likt sine kolleger i de andre nordiske land.  

Bortsett fra den siste oppgaven er alle oppgavene nokså lette. Oppgave 2 og 
3 må vel nærmest karakteriseres som trivielle, idet den største utfordringen 
kanskje er å unngå feilavlesing. Oppgave 1 er litt vanskeligere, fordi de to 
lengste rette strekningene åpenbart ikke er så veldig forskjellige. Å gi svaret A 
istedenfor B representerer derfor trolig ingen vesentlig misoppfatning. I Norge 
har prosent svart dette alternativet. 

Det er oppgave 5 som representerer den største utfordringen, nemlig å over-
føre den grafiske framstillingen av farten til formen på selve banen. Som vi ser, 
er andelen riktige svar mye lavere enn for resten av enheten. De ulike svar-
alternativene representerer nokså ulike tankeganger hos elevene. Det klart van-
ligste feilsvaret er alternativ E, idet så mye som 37 prosent gir dette svaret 
internasjonalt og omtrent like mange i Norge. Her er det virkelig snakk om en 
fundamental misoppfatning, nemlig at fartsgrafen og banen selv har omtrent 
samme form. Også alternativ A representerer trolig denne type misoppfatning. 
Når det gjelder de andre feilsvarene, alternativ C og D, så tiltrekker de mange 
færre elever, til sammen bare 12 prosent internasjonalt og 15 prosent i Norge. 
Siden disse banene er såpass like med den riktige, alternativ B, så representerer 
valget av disse snarere unøyaktighet enn noen virkelig misoppfatning.  
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8.9 Naturfagoppgaver 

8.9.1 Dagboka til Semmelweis 
Den ene av de to frigitte oppgaveenhetene handler om legen Ignaz Semmelweis 
og hans kamp mot barselfeber som i 1840-årene tok livet av mange kvinner på 
fødeklinikkene. Gjennom en innbitt kamp mot fordommer og hevdvunne 
ritualer klarte han å påvise at smitten ble overført fra kvinne til kvinne av 
legene selv. Og ved å presse gjennom omhyggelig håndvasking klarte han å re-
dusere dødeligheten til et minimum. Jens Bjørneboe har for øvrig skrevet et 
spennende skuespill om dette (”Semmelweis”). 

Enheten inneholder fire oppgaver, to åpne oppgaver og to flervalgs-opp-
gaver. Her vil vi foreta en gjennomgang av hovedpunktene i resultatene for 
hver oppgave. Tabell 8.9 viser prosentandelen av riktige svar for hver oppgave. 
For oppgave 1 er det vist prosentandelen for riktige svar (2 poeng) og delvis 
riktige svar (1 poeng) hver for seg. For flervalgsoppgavene er det angitt hvilket 
svaralternativ som er riktig. 

Tabell 8.9  Prosentandel riktige svar for enheten ”Dagboka til Semmelweis” 
Oppg. 1 Oppg. 2 Oppg. 3 Oppg. 4 Land 3 poeng  2 poeng  A * 1 poeng  B * 

Norge 23 8 70 71 69 
Sverige 23 7 74 73 63 
Danmark 21 3 70 58 73 
Finland 26 9 77 83 80 
Island 22 6 64 66 72 
Int. maks. 41 

(Korea) 
3 82 

(Korea) 
83 

(Finland) 
80 

(Finland) 
Gj. snitt OECD 21 7 66 65 60 

* = riktig alternativ 

I oppgave 1 skal elevene begrunne hvorfor ikke jordskjelv kan være årsaken til 
barselfeber, ved å trekke ut informasjon av de to grafene som er tegnet. Opp-
gaven er derfor regnet for å være en prosessoppgave. For å få full skåre, 2 
poeng, må elevene referere til at dødelighetene på de to avdelingene ikke kan 
være forskjellig. Et typisk elevsvar som fikk 2 poeng er: Det kan ikke være et 
jordskjelv fordi det er så mange flere på avdeling 1 enn avdeling 2 som døde. 
De som skrev noe mer generelt og ikke refererte direkte til dataene, fikk 1 
poeng. Eksempler på slike elevsvar er: ”Jordskjelv skjer ikke så ofte.” ”Hvis 
det var jordskjelv burde andre utenfor sykehuset også få det. Da burde menn få 
det også.”  

Av tabell 8.9 ser vi at de norske elevene skårer så vidt over gjennomsnittet 
og at det er relativt like resultater i alle de nordiske landene, bortsett fra i 
Finland hvor de skårer noe høyere. Oppgaven krever mye lesing, og det er også 
en uvant problemstilling. Det kan være en fordel å kjenne til historien, selv om 
det ikke er nødvendig for å løse oppgaven. Jentene skårer klart bedre enn 
guttene, og i Norge er forskjellen så stor som 8 prosentpoeng i jentenes favør. 
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39 prosent av de norske elevene ga et svar, men fikk null poeng på oppgaven. 
Typiske feilsvar var bare en konstatering av at det ikke kan være jordskjelv 
som er grunnen. Noen svarte også at det ikke er jordskjelv, men bakterier, noe 
som for så vidt er riktig, men ikke riktig svar på oppgaven. En veldig høy pro-
sentandel av elevene har ikke har svart på oppgaven, i vårt land er det så mange 
som 29 prosent.  

Oppgave 2 er en flervalgsoppgave og også en prosessoppgave. Elevene 
skulle her trekke ut relevant informasjon av teksten for å kunne si hvilken ny 
idé Semmelweis fikk etter at en av hans mannlige kollegaer døde med samme 
symptomer som mødrene som døde av barselfeber. Svaret kan ikke hentes 
direkte ut av teksten, og det er klart en fordel å ha noe kunnskap om bakterier 
og vasking av hender. Vi ser av resultatene at alle de nordiske landene, bortsett 
fra Island, skårer godt over OECD-gjennomsnittet, som også er relativt høyt. 
Av feilsvar er det distraktor D som er mest vanlig, i Norge gjelder det 11 pro-
sent.  

I oppgave 3 skal elevene forklare hvorfor høy temperatur i vannet ved 
vasking av sengetøyet, kan redusere risikoen for at pasientene skal få feber. 
Oppgaven krever kunnskap om at de fleste bakterier dør ved høy temperatur, 
og det kan ikke hentes noe hjelp i teksten. Oppgaven kan faktisk bevares uten å 
lese teksten i det hele tatt. Det er store variasjoner i skåre på denne oppgaven, 
men av tabell 8.9 ser vi at alle de nordiske landene gjennomgående skårer over 
gjennomsnittet, bortsett fra Danmark som skårer overraskende lavt. Svarene 
som gir 1 poeng er delt inn i to typer, etter som bakterier blir nevnt eksplisitt 
eller ikke. I de nordiske landene er det meste typiske svaret at bakteriene blir 
drept eller liknende, men i land som Hellas, Japan, Korea og Russland bruker 
de ord som ”mikroorganismer” eller liknende nasjonale varianter. I påfallende 
mange land referer de til prosessen sterilisering, spesielt i Japan og Korea. 
Oppgaven er tydelig en ”jenteoppgave” både internasjonalt og i Norge, med 
henholdsvis 8 og 11 prosentpoeng i jentenes favør. 

Oppgave 4 er igjen en oppgave som særlig krever faglig kunnskap, og som 
er nokså løsrevet fra teksten. Dette er en flervalgsoppgave hvor elevene skal 
kjenne til at bakterier kan bli resistente mot antibiotika. Alle de nordiske 
landene skårer langt bedre enn OECD-gjennomsnittet. Av feilsvar er distraktor 
D mest vanlig: Behovet for antibiotika er redusert fordi den allmenne helsetil-
standen er blitt mye bedre de siste årene. I noen land (Irland, Portugal, Spania, 
Mexico og Russland) har rundt 25 prosent valgt dette alternativet, noe som 
kanskje ikke er så overraskende i og med at helsetilstanden i mange land 
faktisk er blitt mye bedre. Men antibiotika brukes likevel mer enn noen gang.   

8.9.2 Ozon 
Denne enheten består av 4 oppgaver og tar utgangspunkt i et utdrag av en 
artikkel som handler om ozonlaget. Ozonlagets betydning for beskyttelse av 
jorda, ozonets oppbygning og mulige årsaker til svekkelse av ozonlaget er noe 
av det sentrale i artikkelen. 
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Tabell 8.10  Prosentandel riktige svar for enheten ”Ozon” 
Oppg. 1 Oppg. 2 Oppg. 3 Oppg. 4** Land 

3 poeng  2 poeng  1 poeng B * 1 poeng   
Norge 10 12 12 35 43 51 
Sverige 11 10 12 38 43 53 
Danmark 9 10 10 23 40 49 
Finland 10 9 20 29 62 54 
Island 6 7 13 21 54 52 
Int. maks. 17 

(Ungarn) 
11 16 59 

(Japan) 
73 

(Korea) 
65 

(USA) 
Gj. snitt OECD 11 9 14 34 53 55 

* = riktig svaralternativ 
** riktig svar = nei, ja 

I oppgave 1 skal elevene ut fra tre tegneseriebilder skrive en forklaring om 
hvordan ozon dannes, til en tenkt onkel. Elevene må bruke begrepene atomer 
og molekyler på den samme måten de er brukt i artikkelen. For å få fullt hus på 
denne oppgaven, som er 3 poeng, må elevene ha med de tre følgende as-
pektene:  

- Oksygenmolekylene splittes i oksygenatomer 
- Splittingen av oksygenmolekylene er avhengig av solenergi 
- Oksygenatomer binder seg til oksygenmolekyler og danner ozonmolekyler 

Hvis det er nevnt bare to aspekter, gir det 2 poeng, og tilsvarende 1 poeng 
for bare ett aspekt. Av dem som fikk 2 poeng, hadde de aller fleste med det 
første og det tredje aspektet. At prosessen er avhengig av solenergi, er kanskje 
noe de mente var underforstått. I besvarelser som bare kom inn på ett av 
aspektene, var det en klar overvekt av det tredje aspektet. En del fortellinger 
var for øvrig preget av at elevene var påvirket at tegneserien og fortsatte i en 
humoristisk tone.  

Av tabell 8.10 ser vi at oppgaven har falt vanskelig ut i de fleste land, og 
selv i Ungarn, som skårer høyest på denne oppgaven, er det bare 17 prosent 
som får 3 poeng. Videre ser vi at resultatene i de nordiske landene er over-
raskende like, bortsett fra at det er relativt mange i Finland som får 1 poeng. 
Det er påfallende mange som ikke har svart på oppgaven, i de fleste land 
gjelder det faktisk mellom 30 og 40 prosent og i Norge nesten 35 prosent. Dette 
kan skyldes at det er en noe uvant oppgaveform, der det settes krav til både å 
kunne fortelle og til kunnskap om faglige begreper. Mye tyder på at denne form 
for skriving appellerer mer til jenter enn gutter. I Norge er dette en av de mest 
typiske ”jenteoppgavene” (se tabell 8.2).  

Oppgave 2 er en flervalgsoppgave. Den er kategorisert som en prosess-
oppgave fordi den krever at du skal ta stilling, med utgangspunkt i teksten, til 
hvilken av de fire forklaringene som er riktig på om ozon som dannes under 
tordenvær er ”dårlig ozon” eller ”godt ozon”. I teksten står det at det ozonet 
som dannes i troposfæren kalles ”dårlig ozon” og at det motsatte er tilfelle i 
stratosfæren, men det står ingenting om hvor i atmosfæren tordenvær oppstår. 
Dette er derfor et eksempel på en prosessoppgave som samtidig krever faglig 
begrepsforståelse.  
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Av resultatene for de nordiske landene ser vi at både Sverige og Norge 
ligger så vidt over gjennomsnittet, mens de andre ligger godt under. Av feil-
svarene er det distraktor C som peker seg ut. Det er ikke overraskende, fordi 
det er et logisk riktig utsagn, men likevel ikke riktig, fordi tordenvær ikke 
dannes i stratosfæren. Den er videre en flervalgsoppgave med en litt uvanlig og 
derfor uheldig lay-out, noe som dessverre har medført at mange har misforstått 
og krysset av flere steder.  

I oppgave 3, som er en åpen oppgave, skulle elevene nevne en sykdom som 
kan skyldes økt ultrafiolett stråling fra sola. I utgangspunktet skulle man tro at 
dette var en relativt enkel oppgave fordi det i store deler av verden har vært 
mye fokus på økt fare for hudkreft ved for mye soling. Men av resultatene ser 
vi at bare 43 prosent av de norske elevene får poeng på denne oppgaven. Det er 
også gitt poeng hvis man svarer andre sykdommer som kan være relatert til sol, 
som for eksempel øyesykdommer. De som svarer bare kreft, ikke eksplisitt 
hudkreft, får ikke poeng, noe som kan være diskutabelt. I Norge gjelder dette 
26 prosent, og det forklarer den noe overraskende lave prosenten riktige svar 
blant de nordiske landene, men også internasjonalt. Korea og Japan markerer 
seg derimot ved at så mange som 73 prosent svarer riktig, mens land som 
Latvia, Russland og Italia skårer spesielt lavt på denne oppgaven. Dette kan 
tyde på at det er kulturelle forskjeller ved at hudkreft og soling i en del land 
ikke er noe viktig tema, mens det i andre land har vært mye fokusert i mange 
år.  

Oppgave 4 er eksempel på en prosessoppgave hvor elevene skal sette ring 
rundt ja eller nei for om de to gitte spørsmålene kan besvares ved naturviten-
skapelig forskning eller ikke. For å få poeng, må det svares riktig på begge 
spørsmålene. Av resultatene ser vi at alle de nordiske landene skårer omtrent 
likt, men under gjennomsnittet. Ser vi på de norske resultatene for hvert av 
spørsmålene, svarer 59 prosent riktig på det første hvor svaret er nei fordi det er 
et normativt spørsmål hvor verdisynet også spiller inn. 67 prosent svarer riktig 
på det andre spørsmålet som er ja, fordi det kan besvares ved naturviten-
skapelig forskning. 
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9 HOLDNINGER TIL REALFAGENE  

9.1 Innledning 
Vi vil i dette kapitlet ta for oss elevenes holdninger til matematikk og naturfag. 
Elevspørreskjemaet som ble anvendt internasjonalt i PISA, inneholdt noen få 
spørsmål om holdninger til matematikk. Disse spørsmålene inngikk i det som i 
PISA kalles CCC-delen (Cross Curricular Competencies), på norsk oversatt til 
”Kompetanser på tvers av fag”. Resultatene fra denne delen av undersøkelsen 
er for øvrig presentert i full bredde i kapittel 11. I den norske versjonen av 
elevspørreskjemaet la vi inn to ekstra spørsmål om holdninger til henholdsvis 
matematikk og natur- og miljøfag, samt spørsmål om elevene planlegger å 
velge fordypning i matematikk og naturfag i videregående skole. Disse spørs-
målene har altså kun de norske elevene svart på, og det er med andre ord ikke 
mulig å sammenlikne resultatene med andre land for disse spørsmålene.  

Vi vil ved presentasjonen av resultater i dette kapitlet gjennomgående 
fokusere på forskjeller mellom kjønnene. Vi vil både presentere svarfor-
delingene for de ulike spørsmålene og sammenhenger med prestasjoner i 
matematikk og naturfag i form av korrelasjoner. Underveis vil vi presisere hva 
slags type tall det er snakk om, med andre ord om vi har å gjøre med korrela-
sjonskoeffisienter, prosenttall etc. Vi har villet unngå å presisere hver gang 
hvor store feilmarginer vi må regne med når vi skal slutte fra våre data til hele 
populasjonen. For dette kapitlet gjelder at feilmarginene for prosenttall ligger 
omkring 2-3 prosentpoeng. For gjennomsnittsverdier langs den firedelte Likert-
skalaen, som blir brukt i dette kapitlet, ligger feilmarginene på omkring 0,05. 
For mer om dette, se kapittel 5. 

Der det er mulig, vil vi i dette kapitlet sammenlikne med funn gjort i TIMSS 
(Lie, Kjærnsli & Brekke 1997). Vi starter derfor med en kort gjennomgang av 
hva man fant når det gjelder holdninger til realfagene i denne studien. 

9.2 Hva fant man i TIMSS? 
I TIMSS ble 13-åringenes holdninger til matematikk sammenliknet mellom 
land, og man studerte blant annet hvordan holdningene varierer med kjønn. 
Elevene ble spurt om hvor godt de liker matematikk, om de liker å lære mate-
matikk, om de synes at matematikk er kjedelig, om matematikk er viktig for 
alle, samt om de gjerne vil ha en jobb hvor de kan bruke matematikk. Man fant 
at de norske elevene gjennomgående hadde en svakt positiv holdning til mate-
matikk, og at disse holdningene lå litt under det internasjonale gjennomsnittet. 
Det viste seg imidlertid å være betydelige forskjeller mellom kjønnene når det 



9  HOLDNINGER TIL REALFAGENE 

 192 

gjaldt holdninger til matematikk. Guttene var som gruppe klart mer positive til 
matematikk enn jentene, og forskjellene økte fra 7. til 8. klasse. I 8. klasse var 
forskjellen mellom jenter og gutter så stor som en tredel av et standardavvik. 
Forskjellen var størst på spørsmålet om de ville ha en jobb hvor de kan bruke 
matematikk. Samlet sett var Norge blant de landene hvor det var størst for-
skjeller i holdninger til matematikk mellom gutter og jenter. 

For naturfag ble det stilt tilsvarende spørsmål, og det viste seg at den gjen-
nomsnittlige holdningen blant elevene i populasjon 2 var nøyaktig som i mate-
matikk. Når det gjaldt forskjell mellom kjønnene, fant man en signifikant for-
skjell i guttenes favør, og denne forskjellen økte betraktelig fra 7. til 8. klasse. 
Tilsvarende som for matematikk, var forskjellen omtrent tredelen av et 
standardavvik på 8. trinn. I et internasjonalt perspektiv var det bare i Japan at 
forskjellen mellom kjønnene i guttenes favør var større enn i Norge når det 
gjaldt holdninger til naturfag.  

Når det gjaldt sammenhengen mellom prestasjoner og holdninger, fant man 
korrelasjoner på 0,09 og 0,26 for matematikk for henholdsvis 7. og 8. klasse. 
De tilsvarende korrelasjonene for naturfag var 0,10 og 0,16. Det må avslut-
ningsvis nevnes at både i naturfag og matematikk var forskjellen i holdninger 
mellom kjønnene mye større enn forskjellen i prestasjoner i TIMSS (Lie, 
Kjærnsli & Brekke 1997). 

9.3 Hvor godt liker elevene matematikk? 
Som nevnt i innledningen, la vi inn et spørsmål om holdning til matematikk i 
den norske versjonen av elevspørreskjemaet i PISA. Spørsmålet var formulert 
slik: Hvor godt liker du disse fagene på skolen? Tabell 9.1 viser svarfor-
delingen i prosent for gutter og jenter for matematikk, samt korrelasjoner med 
matematikkskåre i PISA for disse to gruppene. Vi har også tatt med korrela-
sjonen med elevenes karakter i matematikk. Det er her snakk om den karak-
teren som elevene selv oppga at de hadde i matematikk i elevspørreskjemaet.  

Tabell 9.1  Resultater for spørsmålet om hvor godt elevene liker matematikk 
 Liker 

svært 
dårlig 

Liker 
dårlig Liker godt 

Liker 
svært 
godt 

Korrelasjon 
med mate-

matikkskåre 
i PISA 

Korrelasjon 
med 

karakter 

Jenter 32% 29% 31% 8% 0,36 0,58 
Gutter 21% 24% 38% 17% 0,38 0,51 
Totalt 27% 27% 34% 12% 0,38 0,54 

Tabell 9.1 viser at det er signifikante forskjeller i svarmønsteret til gutter og 
jenter når det gjelder hvor godt de oppgir at de liker matematikk. Guttene liker 
gjennomgående matematikk bedre enn jentene. Konfidensintervallet er her +/- 
2-3%. Det er også interessant å merke seg at sammenhengen mellom elevenes 
karakter i matematikk og hvor godt de liker faget, er betydelig sterkere enn 
sammenhengen med prestasjoner på PISA-testen. En nærliggende forklaring på 
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dette er at matematikktesten i PISA ikke tar utgangspunkt i skolematematikken. 
PISA vurderer elevenes evne til å løse matematiske problemer i virkelighets-
nære situasjoner (for mer om dette, se kap. 3). Det kan nevnes at korrelasjonene 
mellom det aktuelle spørsmålet og prestasjoner i TIMSS var for jentene 0,14 i 
7. klasse og 0,33 i 8. klasse. For guttene var de tilsvarende korrelasjonene 0,15 
og 0,25. For hele elevgruppen var de 0,15 og 0,29. Tendensen er med andre ord 
at sammenhengen mellom hvor godt elevene liker faget og prestasjoner blir 
sterkere med økende klassetrinn. Lie, Kjærnsli & Brekke (1997) foreslo karak-
terer som en mulig forklaring på forskjellene mellom 7. og 8. klassetrinn i 
TIMSS. Når elevene får karakterer på 8. trinn, kan man tenke seg at deres inn-
stilling til faget blir mer i samsvar med faktisk dyktighet. 

Hvordan er så elevenes holdning til matematikk i PISA i forhold til det man 
fant i TIMSS? I tabell 9.2 har vi framstilt tilsvarende resultater fra de to 
klassetrinnene i TIMSS sammen med PISA-resultatene. Vi har her tillagt de 
fire svaralternativene ”Liker svært dårlig”, ”Liker dårlig”, ”Liker godt” og 
”Liker svært godt” tallverdier fra 1 til 4 og beregnet gjennomsnittet for gutter 
og jenter, samt gjennomsnittet for alle elevene. Verdien 2,5 tilsvarer med andre 
ord det nøytrale midtpunktet. Verdier større enn 2,5 betyr at elevene tenderer 
mot å like faget, mens verdier lavere enn 2,5 tilsvarende betyr at elevene 
tenderer mot å ikke like faget. 

Tabell 9.2  Hvor godt liker elevene matematikk?: PISA vs. TIMSS 
 7. klasse (TIMSS) 8. klasse (TIMSS) 10. klasse (PISA) 

Jenter 2,56 2,59 2,14 
Gutter 2,65 2,80 2,49 
Totalt 2,61 2,69 2,32 

Tabell 9.2 viser at det er en klar synkende tendens når det gjelder hvor godt 
elevene liker matematikk fra 8. til 10. trinn. Det imidlertid viktig å ha i mente 
at TIMSS og PISA ble gjennomført på ulike tidspunkter (1995 for TIMSS og 
2000 for PISA). Det kan tenkes at elevene både på 8. og 10. trinn liker faget 
dårligere i 2000 enn i 1995. Men forskjellen kan også henge sammen med den 
nye læreplanen (L97). 

9.4 Hvor godt liker elevene natur- og miljøfag? 
Som nevnt i innledningen, la vi også inn et spørsmål om holdning til natur- og 
miljøfag i den norske versjonen av elevspørreskjemaet i PISA. Spørsmålet var 
formulert tilsvarende som for matematikk: Hvor godt liker du disse fagene på 
skolen? Tabell 9.3 viser svarfordelingen i prosent for gutter og jenter, samt 
korrelasjoner med naturfagskåre i PISA for disse to gruppene. Vi har også tatt 
med korrelasjonen med elevenes karakter i natur- og miljøfag. Tilsvarende som 
for matematikk, er det her snakk om den karakteren elevene selv oppga at de 
hadde fått i faget. 
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Tabell 9.3  Resultater for spørsmålet om hvor godt elevene liker natur- og 
miljøfag 

 Liker 
svært 
dårlig 

Liker 
dårlig Liker godt 

Liker 
svært 
godt 

Korrelasjon 
med 

naturfag-
skåre i PISA 

Korrelasjon 
med 

karakter 

Jenter 18% 29% 39% 14% 0,18 0,38 
Gutter 15% 18% 44% 22% 0,29 0,46 
Totalt 16% 23% 42% 19% 0,24 0,41 

Av tabellen ser vi at elevene gjennomgående liker natur- og miljøfag bedre enn 
de liker matematikk. Men også når det gjelder natur- og miljøfag, er det klare 
forskjeller mellom gutter og jenter. Guttene oppgir å like natur- og miljøfag 
bedre enn jentene. Sammenhengen mellom å like natur- og miljøfag og presta-
sjoner på naturfagtesten i PISA er svakere enn tilsvarende sammenheng for 
matematikk. Det samme gjelder sammenhengen mellom elevenes karakter i 
natur- og miljøfag og hvor godt de liker faget. Vi ser imidlertid at også for 
natur- og miljøfag, er sammenhengen mellom elevenes karakter i faget og deres 
holdning til faget sterkere enn sammenhengen mellom holdning til faget og 
prestasjoner på naturfagtesten i PISA. Dette er ikke et overraskende resultat, da 
”naturfag” i PISA prinsipielt ikke er det samme som natur- og miljøfag slik det 
er definert i L97, selv om likhetene er store (for mer om dette, se kap. 4). Det 
kan nevnes at i TIMSS var korrelasjonene med prestasjoner for det tilsvarende 
spørsmålet 0,04 for jentene i 7. klasse og 0,14 i 8. klasse. De tilsvarende 
verdiene for guttene var 0,13 og 0,18. For hele elevgruppen var de 0,09 og 
0,17. Også her ser vi at tendensen er at sammenhengen mellom hvor godt 
elevene liker faget og prestasjoner blir sterkere med økende klassetrinn.  

Hvordan er så elevenes holdninger til natur- og miljøfag i PISA i forhold til 
tilsvarende resultater fra TIMSS ? I tabell 9.4 har vi framstilt tilsvarende resul-
tater fra de to klassetrinnene i TIMSS sammen med resultatene fra PISA. 

Tabell 9.4  Hvor godt liker elevene natur- og miljøfag?: PISA vs. TIMSS 
 7. klasse (TIMSS) 8. klasse (TIMSS) 10. klasse (PISA) 

Jenter 2,73 2,64 2,50 
Gutter 2,80 2,91 2,74 
Totalt 2,76 2,77 2,63 

Som for matematikk, ser vi en nedgang i gjennomsnittsverdiene fra 8. til 10. 
klasse. Nedgangen er imidlertid ikke like markant som for matematikk. Igjen 
vil vi bemerke at det ikke er mulig å si hvor mye av denne nedgangen som 
eventuelt har med L97 å gjøre. 



9  HOLDNINGER TIL REALFAGENE 

 195 

9.5 Motivasjon og selvoppfatning i matematikk 
Innledning 
Som vi var inne på i innledningen, inneholdt CCC-delen i PISA flere spørsmål 
relatert til matematikk. Totalt er det snakk om 6 spørsmål. Tre av dem er slått 
sammen til konstruktet ”Interessebasert motivasjon for matematikk”, mens de 
andre tre utgjør konstruktet ”Selvoppfatning i matematikk”. I kapittel 11 vil vi 
presentere norske og internasjonale resultater for disse to konstruktene. Her i 
kapittel 9 vil vi imidlertid studere de enkelte spørsmålene i noe større detalj, og 
særlig se på kjønnsforskjeller.  

For alle enkeltspørsmålene vi tar for oss her, var svaralternativene ”Uenig”, 
”Litt uenig”, ”Litt enig”, ”Enig”. Vi har i behandlingen av dataene tillagt 
svaralternativene verdier fra 1 til 4. Det nøytrale midtpunktet på denne skalaen 
er med andre ord 2,5. Verdier større enn 2,5 indikerer en tendens i retning av 
enighet og verdier mindre enn 2,5 en tendens til uenighet. På basis av denne 
skalaen kan vi beregne gjennomsnittsverdier for det enkelte land. I tabellene vil 
vi presentere gjennomsnittsverdier for spørsmålene for de nordiske land, samt 
de høyeste og laveste gjennomsnittene internasjonalt. Vi oppgir også gjennom-
snittet for alle OECD-landene. Med gjennomsnitt menes her gjennomsnitt på 
landsnivå. Det må her nevnes at ikke alle landene deltok i CCC-delen av PISA. 
I tabellene er det oppgitt separate gjennomsnitt for gutter og jenter samt er 
korrelasjoner med prestasjoner i matematikk i PISA. 
”Jeg blir noen ganger helt oppslukt” 
Det første spørsmålet vi vil ta for oss, var formulert slik: Når jeg arbeider med 
matematikk, blir jeg noen ganger helt oppslukt. Tabell 9.5 viser resultater for 
dette spørsmålet. 

Tabell 9.5  Resultater for spørsmålet: ”Når jeg arbeider med matematikk, 
blir jeg noen ganger helt oppslukt.” Gjennomsnittsverdier og 
korrelasjoner med matematikkskåre. 

Land Jenter Gutter Alle 
Korrelasjon med 

matematikk-
skåre i PISA 

Norge 2,04 2,27 2,15 0,18 
Sverige 2,05 2,13 2,09 0,07 
Danmark 2,73 2,78 2,75 0,19 
Finland  2,63 2,61 2,62 0,21 
Island 2,78 2,54 2,66 0,22 
Laveste 2,041 2,133 2,093 -0,014 
Høyeste 3,082 3,032 3,062 0,345 
Gj. OECD 2,47 2,46 2,46 0,12 

1=Norge, 2=Brasil, 3=Sverige, 4=Luxembourg, 5=Korea 

Tabellen viser at de norske elevenes tilslutning til utsagnet ligger klart lavere 
enn det nøytrale midtpunktet mellom ”Enig” og ”Uenig”. Særlig er det jentene 
som tenderer mot å være uenige i utsagnet. Norge er det landet med det laveste 
gjennomsnittet for jentene av samtlige land, mens Sverige har den laveste gjen-



9  HOLDNINGER TIL REALFAGENE 

 196 

nomsnittsverdien for alle elevene av samtlige land. På Island er jentene klart 
mer enige i utsagnet enn guttene. I Finland er det kun en ubetydelig forskjell 
mellom kjønnene. 
”Jeg vil ikke slutte med matematikk” 
Det neste utsagnet vi vil ta for oss, var formulert slik: Siden matematikk er 
morsomt, vil jeg ikke slutte med det. Tabell 9.6 viser resultater for dette 
utsagnet. 

Tabell 9.6  Resultater for spørsmålet: ”Siden matematikk er morsomt, vil jeg 
ikke slutte med det.” Gjennomsnittsverdier og korrelasjoner med 
matematikkskåre. 

Land Jenter Gutter Alle 
Korrelasjon med 

matematikk-
skåre i PISA 

Norge 2,04 2,47 2,25 0,31 
Sverige 2,15 2,41 2,28 0,19 
Danmark 2,76 2,98 2,87 0,21 
Finland  2,11 2,39 2,24 0,29 
Island 2,17 2,28 2,23 0,22 
Laveste 1,911 1,951 1,931 0,032 
Høyeste 2,822 2,983 2,873 0,314 
Gj. OECD 2,19 2,39 2,29 0,14 

1=Korea, 2=Mexico, 3=Danmark, 4=Norge 

For dette utsagnet ligger de norske guttene gjennomsnittlig omtrent på det 
nøytrale midtpunktet (2,5) mellom ”Enig” og ”Uenig”. Jentene er imidlertid 
også her klart mindre enige i utsagnet, og forskjellen mellom kjønnene er større 
enn for forrige utsagn. Korrelasjonen med prestasjoner er også betydelig 
sterkere enn for det forrige utsagnet. Norge har den sterkeste korrelasjonen med 
prestasjoner av samtlige land for dette spørsmålet. I alle de nordiske land er det 
guttene som gir størst positiv tilslutning til utsagnet, og guttenes gjennomsnitt 
er aller høyest i Danmark. 
”Matematikk er viktig for meg personlig” 
Det neste utsagnet vi vil ta for oss, var slik: Matematikk er viktig for meg 
personlig. Tabell 9.7 viser resultater for dette utsagnet. 

Tabellen viser at Norge og Finland har de laveste gjennomsnittene for dette 
utsagnet blant de nordiske land. Og videre ser vi at de norske jentene er mest 
uenig av alle. I alle de nordiske land er guttene mer enige i utsagnet enn 
jentene, men kjønnsforskjellen er størst i Norge. Sammenhengen med presta-
sjoner er sterkest for Finland blant de nordiske land. Internasjonalt er den 
sterkest i Korea. 
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Tabell 9.7  Resultater for spørsmålet: ”Matematikk er viktig for meg 
personlig.” Gjennomsnittsverdier og korrelasjoner med 
matematikkskåre. 

Land Jenter Gutter Alle 
Korrelasjon med 

matematikk-
skåre i PISA 

Norge 2,03 2,51 2,26 0,18 
Sverige 2,26 2,62 2,44 0,11 
Danmark 2,61 3,07 2,84 0,14 
Finland  2,06 2,49 2,26 0,29 
Island 2,66 2,76 2,71 0,12 
Laveste 2,031 2,353 2,261,4 -0,025 
Høyeste 3,322 3,322 3,322 0,333 
Gj. OECD 2,42 2,69 2,56 0,11 

1=Norge, 2=Brasil, 3=Korea, 4=Finland, 5=Luxembourg 

”Jeg får gode karakterer i matematikk” 
Det neste spørsmålet vi skal ta for oss, er dette: Jeg får gode karakterer i 
matematikk. Tabell 9.8 viser resultatene. 

Tabell 9.8  Resultater for spørsmålet: ”Jeg får gode karakterer i 
matematikk.” Gjennomsnittsverdier og korrelasjoner med 
matematikkskåre. 

Land Jenter Gutter Alle 
Korrelasjon med 

matematikk-
skåre i PISA 

Norge 2,34 2,74 2,54 0,44 
Sverige 2,52 2,77 2,64 0,37 
Danmark 2,93 3,15 3,04 0,40 
Finland  2,49 2,68 2,58 0,44 
Island 2,41 2,55 2,48 0,43 
Laveste 1,981 2,091 2,041 0,074 
Høyeste 2,942 3,153 3,043 0,445,6 
Gj. OECD 2,54 2,69 2,62 0,26 

1=Korea, 2=USA, 3=Danmark, 4=Nederland, 5=Finland, 6=Norge 

Også for dette utsagnet er guttene klart mest enig i alle de nordiske landene. 
Aller størst er kjønnsforskjellene i Norge. Ut fra hva spørsmålet handler om er 
det ikke overraskende at korrelasjonene med prestasjoner er høye for dette 
spørsmålet. Finland har den aller sterkeste korrelasjonen, men korrelasjonen i 
Norge er kun ubetydelig lavere. 
”Matematikk er et av mine beste fag” 
Det neste spørsmålet vi vil presentere resultater for, var formulert slik: Mate-
matikk er et av mine beste fag. Tabell 9.9 viser resultater for dette utsagnet.  

Dette er det utsagnet de norske jentene er aller mest uenige i, og det er 
derfor ikke overraskende at det er her i vårt land vi finner de største kjønnsfor-
skjellene. Det norske gjennomsnittet er blant de aller laveste internasjonalt. Av 
de nordiske land er det Danmark som har det høyeste gjennomsnittet. I alle de 
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nordiske land er guttene mer enige i utsagnet enn jentene. Korrelasjonene med 
prestasjoner er også gjennomgående sterke. Finland har den sterkeste korrela-
sjonen med prestasjoner av samtlige land. 

Tabell 9.9  Resultater for spørsmålet: ”Matematikk er et av mine beste fag.” 
Gjennomsnittsverdier og korrelasjoner med matematikkskåre. 

Land Jenter Gutter Alle 
Korrelasjon med 

matematikk-
skåre i PISA 

Norge 1,96 2,51 2,23 0,38 
Sverige 2,02 2,41 2,22 0,32 
Danmark 2,59 3,06 2,83 0,26 
Finland  2,11 2,50 2,30 0,40 
Island 2,25 2,45 2,35 0,34 
Laveste 1,911 2,063 2,001 0,064 
Høyeste 2,592 3,062 2,832 0,405 
Gj. OECD 2,20 2,47 2,34 0,21 

1=Ungarn, 2=Danmark, 3=Korea, 4=Mexico, 5=Finland 

”Jeg har alltid gjort det bra i matematikk” 
Det siste av enkeltspørsmålene i CCC- delen relatert til matematikk som vi vil 
ta for oss her, er et spørsmål som var formulert slik: Jeg har alltid gjort det bra 
i matematikk. Tabell 9.10 viser resultater for dette utsagnet. 

Tabell 9.10  Resultater for spørsmålet: ”Jeg har alltid gjort det bra i 
matematikk.” Gjennomsnittsverdier og korrelasjoner med 
matematikkskåre. 

Land Jenter Gutter Alle 
Korrelasjon med 

matematikk-
skåre i PISA 

Norge 2,11 2,57 2,34 0,39 
Sverige 2,12 2,54 2,33 0,37 
Danmark 2,67 3,06 2,87 0,32 
Finland  2,17 2,58 2,37 0,44 
Island 2,44 2,64 2,54 0,41 
Laveste 1,801 2,011 1,921 0,113 
Høyeste 2,672 3,062 2,872 0,444 
Gj. OECD 2,28 2,56 2,42 0,27 

1=Korea, 2=Danmark, 3=Mexico, 4=Finland 

I alle de nordiske land rapporterer guttene i større grad enn jentene at de alltid 
har ”gjort det bra” i matematikk. Danmark har det høyeste gjennomsnittet av 
alle land. Ikke overraskende er også her korrelasjonene med prestasjoner gjen-
nomgående høye, men kanskje ikke så høye som man kunne forvente. Som for 
forrige spørsmål, har Finland den aller sterkeste korrelasjonen av samtlige land. 
For Norge har vi i tillegg sett på korrelasjonen med karakter i matematikk på 
skolen. Som ventet viser det seg at denne korrelasjonen er betydelig høyere, 
0,56. Matematikk-karakteren representerer jo langt på vei nettopp det de er 
bedt om å forholde seg til i spørsmålet (”gjort det bra”).  
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Hvis vi sammenlikner de norske guttene og jentene når det gjelder karakter i 
matematikk, finner vi en effektstørrelse på 0,1 i guttenes favør (se kap 5.3.5). 
Den tilsvarende effektstørrelsen for spørsmålet ”Jeg har alltid gjort det bra i 
matematikk” er mye større, nemlig 0,4. Her ser vi altså en tydelig forskjell 
mellom kjønnene når det gjelder selvoppfatning i matematikk, noe vi skal 
komme tilbake til i kapittel 11. 

9.6 Fagvalg i videregående skole 
Matematikk 
Som nevnt i innledningen, la vi i den norske versjonen av elevspørreskjemaet 
inn spørsmål om fagvalg i videregående skole. For matematikk skulle elevene 
ta stilling til utsagnet: Jeg vil velge fordypning i matematikk i den videregående 
skolen. Tabell 9.11 viser svarfordelingen for dette utsagnet for gutter og jenter, 
samt sammenhenger med prestasjoner i matematikk på PISA-testen. 

Tabell 9.11  Resultater for spørsmålet ”Jeg vil velge fordypning i matematikk 
i den videregående skolen.” 

 Helt 
sikkert 

ikke 
Lite trolig Sannsyn-

ligvis 
Helt 

sikkert 

Korrelasjon 
med 

matematikk-
skåre i PISA 

Korrelasjon 
med 

karakter 

Jenter 30% 36% 24% 10% 0,24 0,36 
Gutter 33% 25% 26% 16% 0,41 0,44 
Totalt 31% 30% 25% 13% 0,34 0,41 

Tabellen viser at det her bare er små kjønnsforskjeller. Det er imidlertid påfal-
lende stor forskjell mellom kjønnene når det gjelder hvor høyt tilbøyeligheten 
til å velge matematikk korrelerer med prestasjoner. Det er imidlertid slik at for 
begge kjønn er karakteren i matematikk en bedre prediktor enn PISA-skåren 
når det gjelder valg av faget.  
Naturfag 
Elevspørreskjemaet inneholdt altså også et spørsmål om planlagt fagvalg i 
videregående skole relatert til naturfag. Elevene skulle her ta stilling til 
utsagnet: Jeg vil velge fordypning i naturfag i den videregående skolen. Tabell 
9.12 viser resultater for dette spørsmålet. 

Tabell 9.12  Resultater for spørsmålet: ”Jeg vil velge fordypning i naturfag i 
den videregående skolen” 

 Helt 
sikkert 

ikke 
Lite trolig Sannsyn-

ligvis 
Helt 

sikkert 

Korrelasjon 
med 

naturfag-
skåre i PISA 

Korrelasjon 
med 

karakter 

Jenter 30% 38% 24% 7% 0,18 0,32 
Gutter 33% 35% 23% 10% 0,29 0,37 
Totalt 32% 36% 24% 9% 0,24 0,34 



9  HOLDNINGER TIL REALFAGENE 

 200 

Også for naturfag er det liten forskjell mellom kjønnene når det gjelder 
tilbøyeligheten til å ville velge faget i videregående skole. Men som vi så for 
matematikk, er sammenhengen med prestasjoner betydelig sterkere for guttene 
enn for jentene. Også her er imidlertid elevenes karakter en bedre prediktor for 
valg av faget i videregående skole.  

9.7 Tidsbruk på lekser 
Elevspørreskjemaet i PISA inneholdt også spørsmål om hvor mye tid elevene 
bruker på lekser i norsk, matematikk og natur- og miljøfag: Hvor lang tid 
bruker du i gjennomsnitt pr. uke på hjemmearbeid i disse fagene? I sin gjen-
nomgang av forskning på hjemmearbeid påpeker Sharp (2001) at et av de 
sterkeste argumentene for å vektlegge lekser, er at dette bidrar til bedre presta-
sjoner. Sammenhengen mellom tid brukt på lekser og skoleprestasjoner er et 
viktig, men vanskelig emne å studere. For det første er det problematisk å måle 
tid brukt på lekser. Og dessuten er det vanskelig å tolke en eventuell korrela-
sjon mellom leksetid og prestasjoner. Kan en slik sammenheng skyldes at de 
flinke elevene er mer villige til å bruke tid på lekser, heller enn at hjemme-
arbeidet bidrar til gode prestasjoner? Studier hvor man har forsøkt på 
kontrollere for den først nevnte effekten, har vist at hjemmearbeid bidrar til 
bedre prestasjoner på ungdomsskolenivå, og effekten er sterkere jo eldre 
elevene er. For barnetrinnet er det rapportert kun små sammenhenger eller 
ingen sammenheng. Men selv blant eldre elever, er effekten av hjemmearbeid 
relativt moderat. I TIMSS fant vi nærmest en motsatt effekt, nemlig en svak 
negativ korrelasjon mellom prestasjoner og tidsbruk på lekser (Lie, Kjærnsli & 
Brekke 1997, s. 184). Forklaringen på det lå i en tendens til at de som brukte 
veldig lang tid på leksene, stort sett var svake elever.  

Det er altså uklart hva vi vil forvente når vi nå skal avslutte dette kapitlet 
om holdninger til realfagene med å presentere svarmønsteret for spørsmålene i 
PISA om leksetid i realfagene.  
Tidsbruk på lekser i matematikk 
Tabell 9.13 viser resultater for spørsmålet om tidsbruk på lekser i matematikk. I 
tabellen er prosentvis fordeling for de fire svaralternativene gitt, samt korrela-
sjoner med prestasjoner på matematikktesten i PISA for gutter og jenter. 

Tabell 9.13  Resultater for spørsmålet om tidsbruk på lekser i matematikk 
 

Ingen tid Mindre enn 1 
time i uka 

Mellom 1 og 
3 timer i uka 

3 timer eller 
mer i uka 

Korrelasjon 
med 

matematikk-
skåre i PISA 

Jenter 9% 38% 42% 12% 0,15 
Gutter 13% 35% 42% 12% 0,10 
Totalt 11% 36% 42% 12% 0,13 

Vi ser at det kun er ubetydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder 
tidsbruk på lekser i matematikk. Det er imidlertid en interessant forskjell 
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mellom kjønnene når det gjelder sammenhengen med prestasjoner på matema-
tikktesten i PISA: For jentene øker det gjennomsnittlige prestasjonsnivået jevnt 
med økende tidsbruk på lekser. Jo mer lekser, jo bedre prestasjoner. For 
guttene er sammenhengen den samme opp til et visst nivå, deretter avtar det 
gjennomsnittlige prestasjonsnivået med økende tidsbruk på lekser. De flinkeste 
guttene er med andre ord ikke de guttene som gjør mest lekser. Dette gir seg 
utslag i en lavere korrelasjon med prestasjoner for gutter enn for jenter.  
Tidsbruk på lekser i natur- og miljøfag 
Tabell 9.14 viser resultater for spørsmålet om tidsbruk på lekser i natur- og 
miljøfag. Tabellen viser at det er en noe større andel gutter som oppgir at de 
ikke bruker noe tid på lekser i natur- og miljøfag. Sammenhengene med presta-
sjoner er noe svakere enn de var for matematikk. Også her finner vi forskjeller 
mellom jenter og gutter når det gjelder sammenhengen mellom gjennomsnittlig 
prestasjonsnivå og tidsbruk på lekser. For jentene øker prestasjonene jevnt med 
tid brukt på lekser gjennomgående, mens for guttene bare inntil et visst nivå. 

Tabell 9.14  Resultater for spørsmålet om tidsbruk på lekser i natur- og 
miljøfag 

 
Ingen tid Mindre enn 1 

time i uka 
Mellom 1 og 
3 timer i uka 

3 timer eller 
mer i uka 

Korrelasjon 
med 

naturfag-
skåre i PISA 

Jenter 9% 43% 42% 7% 0,09 
Gutter 15% 44% 33% 9% 0,08 
Totalt 12% 44% 37% 8% 0,08 

9.8 Avsluttende kommentarer 
Positive holdninger til realfagene er opplagt et mål i seg selv for undervis-
ningen i fagene. Men det er også en underliggende tanke at en positiv holdning 
fører til god motivasjon for å lære mer av faget. På den annen side er det også 
opplagt at gode kunnskaper og gode resultater i et fag, fører til mer positive 
holdninger til faget. Hva som er årsak og virkning når det gjelder relasjonen 
mellom kunnskaper og holdninger, er med andre ord ikke opplagt. 

Vi har i dette kapitlet sett at vi i Norge i et internasjonalt perspektiv har 
store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder holdninger til realfagene. 
Sammenliknet med hva vi fant i TIMSS, er forskjellen mellom jentenes og 
guttenes holdninger omtrent de samme, men elevene er generelt blitt mindre 
positive til faget. Det må i imidlertid understrekes at TIMSS omfattet 7. og 8. 
klassinger, mens PISA har 10. klassinger som populasjon. Elevene er i PISA 
gjennomgående mer positive til natur- og miljøfag enn til matematikk. Resul-
tatene som vi har presentert i dette kapitlet, viser hvor viktig det er å fortsatt 
arbeide for å skape interesse og entusiasme for realfagene både blant gutter og 
jenter i Norge. Mye er gjort på dette feltet, men resultatene fra PISA viser at 
dette arbeidet fortsatt er meget viktig. Samtidig er det spesielt interessant å 
studere videre i detalj hvorfor vi i Norge har så store forskjeller mellom 
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kjønnene i holdninger til realfagene. Det kan være interessant å analysere hvor-
vidt disse resultatene i noen grad kan relateres til forskjeller mellom skoler. 
Slike analyser egner dataene i PISA seg godt til. 
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10 HJEMMEBAKGRUNN 

10.1 Innledning 
Vi vil i dette kapitlet se på sammenhengen mellom en rekke forhold knyttet til 
elevenes hjemmebakgrunn og prestasjonene i PISA. Generelt har både forskere 
og beslutningstakere vist interesse for sammenhengen mellom sosial bakgrunn 
og skoleprestasjoner. Tidligere studier, inklusive internasjonale komparative 
studier, har vist at det kan være sterke sammenhenger mellom elevers 
hjemmebakgrunn og prestasjoner (Purves & Elley 1994). Mange utdannings-
reformer de siste tiårene har forsøkt å designe utdanningssystemer slik at 
elevers læringsutbytte ikke er for sterkt påvirket av deres sosiale bakgrunn. I 
PISA er det samlet inn en stor mengde data knyttet til elevenes bakgrunn gjen-
nom elevspørreskjemaet, og undersøkelsen er derfor godt egnet som et ut-
gangspunkt for å studere sammenhengen mellom sosial bakgrunn og presta-
sjoner. Å studere slike sammenhenger anses i PISA-prosjektet som viktig for å 
framskaffe objektive mål på hvor godt ulike land har lykkes i å redusere betyd-
ningen av sosial bakgrunn for skoleprestasjoner. Med utgangspunkt i PISA-
dataene skal vi nå studere hvilke aspekter ved elevens hjemmebakgrunn som 
har størst betydning for prestasjoner, både i lesing, matematikk og naturfag. I 
dette kapitlet vil vi først gi en kort teoretisk gjennomgang av grunnlaget for 
tenkningen rundt hjemmebakgrunn i PISA og deretter presentere konkrete 
resultater som vi vil knytte drøftinger til.  

I den empiriske delen av kapitlet vil vi innledningsvis presentere resultater 
for hvert konstrukt som er relatert til hjemmebakgrunn. I noen tilfeller er det 
også snakk om enkeltvariabler, for eksempel i forbindelse med antall bøker i 
hjemmet. Vi vil presentere resultatene i form av univariate mål for gjennom-
snitt og spredning, samt bivariate mål i form av korrelasjoner for sammen-
henger mellom konstruktene og prestasjoner i hvert av fagområdene. Vi har 
valgt å bruke korrelasjoner gjennomgående for på denne måten å kunne sam-
menlikne styrken på sammenhengen med prestasjoner for ulike konstrukter og 
enkeltvariabler. For kategoriske variabler hvor det ikke gir mening å betrakte 
kategoriene langs samme dimensjon, oppgir vi gjennomsnittlige forskjeller i 
skåreverdier mellom grupper, for eksempel når det gjelder ulike typer familier. 
Det er velkjente problemer knyttet til bruken av korrelasjoner som en følge av 
at man standardiserer variansen i prestasjoner. Variasjonen i prestasjoner vil 
imidlertid kunne være forskjellig fra land til land, og vi vil oppgi spredningen 
for det enkelte land. Når det gjelder feilmarginer for gjennomsnittsverdier for 
de enkelte konstruktene, nøyer vi oss her med å oppgi at de er av 
størrelsesorden 0,02-0,05 for de enkelte landene. Se for øvrig kapittel 5.   



10  HJEMMEBAKGRUNN 

 204 

Vårt utgangspunkt er de norske dataene, men vi vil også presentere resul-
tater for de andre nordiske land. For å bygge inn det internasjonale perspek-
tivet, vil vi for hvert konstrukt også presentere de høyeste og laveste verdiene 
internasjonalt, samt gjennomsnittet for alle OECD-landene. Resultatene vil bli 
drøftet underveis i presentasjonen.  

Det er sannsynlig at flere av variablerne relatert til hjemmebakgrunn i PISA 
vil være høyt korrelerte innbyrdes. Fra tidligere studier vet vi at dette for 
eksempel vil kunne gjelde for mors og fars utdanning. En presentasjon av kun 
individuelle konstrukter sitt samspill med skåre vil derfor ikke gi et 
tilstrekkelig nyansert bilde av hvordan hjemmebakgrunn henger sammen med 
prestasjoner. I andre del av kapitlet vil vi derfor ved hjelp av multivariate 
teknikker studere hvordan de ulike konstruktene virker sammen i relasjon til 
prestasjoner. Vårt fokus i denne delen er hvor mye av variansen i skåre alle 
konstruktene relatert til hjemmebakgrunn kan forklare til sammen. Vi minner 
om at vår bruk av begrepet ”forklare” her ikke antyder noe om årsak- virkning. 
Dette er nærmere drøftet i kapittel 5. Også i disse analysene vil vi trekke inn 
det nordiske perspektivet, og vi vil også gi de høyeste og laveste verdiene 
internasjonalt, samt gjennomsnittsverdiene for OECD-landene. Vi har i denne 
delen valgt å fokusere på leseskåren, da det gjennomgående kun er små 
forskjeller når det gjelder korrelasjoner for de tre fagområdene. Men de tilsva-
rende analysene kan selvsagt også utføres med utgangspunkt i matematikk-
skåren og naturfagskåren. 

I den forrige store internasjonale undersøkelsen som Norge deltok i med 
matematikk og naturfag som tema, TIMSS (gjennomført 1995), ble også for-
hold knyttet til elevenes hjemmebakgrunn kartlagt. Flere av de spørsmålene 
som ble anvendt i TIMSS, er i utgangspunktet sammenliknbare med kon-
strukter i PISA. Det må imidlertid generelt sies at PISA har mye mer detaljerte 
data for elevens hjemmebakgrunn enn hva vi fikk fra TIMSS. I PISA-prosjektet 
har sosial bakgrunn blitt gitt stor prioritet av de deltakende land. Vi vil under-
veis i kapitlet sammenlikne med funn gjort i TIMSS der dette er mulig og 
relevant. Tilsvarende vil vi trekke inn funn fra IEA Reading Literacy Study 
(gjennomført 1991). Funnene er, hvis ikke annet er nevnt eksplisitt, fra popula-
sjon 2 i TIMSS (13-åringer), og populasjon B i IEA Reading Literacy Study 
(14-åringer).  

Det må imidlertid påpekes at det ikke er uproblematisk å sammenlikne 
resultatene vedrørende sammenhenger mellom sosial bakgrunn og prestasjoner 
i PISA med tilsvarende resultater fra andre undersøkelser. Selv om man i de 
undersøkelsene man sammenlikner med har målt tilsvarende begreper som i 
PISA, vil operasjonaliseringen gjennomgående ikke være helt lik. Små 
forskjeller i operasjonalisering vil kunne gi store utslag i resultatene. Det er 
derfor gjennomgående et problem at man ikke vet om eventuelle forandringer 
skyldes ulikheter i operasjonalisering eller faktiske endringer som har funnet 
sted over tid. I rammeverket for IEA-studien Trends in Mathematics and 
Science Study som skal gjennomføres i 2003, sier man det derfor slik: ”If you 
want to measure change, do not change the measure” (Mullis m.fl. 2001). 
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Endringer kan også skyldes forskjellene i elevenes alder i de ulike 
undersøkelsene. Det vil derfor generelt opplagt være lettere å sammenlikne 
resultater fra PISA 2000 med resultater fra PISA 2003 når disse foreligger, enn 
å sammenlikne PISA med andre undersøkelser.  

10.2 Teoretisk bakgrunn 
Det sentrale begrepet når det gjelder hjemmebakgrunn i PISA, er begrepet 
sosioøkonomisk status (på engelsk sosioeconomic status, forkortet SES). 
Sosioøkonomisk status regnes som en av de sterkeste forklaringsfaktorene for 
skoleprestasjoner, og kartlegging av forhold knyttet til dette begrepet er derfor 
tillagt stor vekt i PISA. PISA-prosjektets forståelse av SES kan knyttes til tre 
begreper som sammen kan sies å konstituere en definisjon av hva som ligger i 
sosioøkonomisk status. Vi vil komme nærmere inn på de teoretiske røttene til 
hvert av disse begrepene, men vil innledningsvis gi en kort definisjon av hva vi 
mener med dem. Med økonomisk kapital menes det man i dagligtalen som 
oftest forbinder med begrepet kapital, nemlig finansielle ressurser. Med kultu-
rell kapital menes i hvilken grad man er kjent med det som kan karakteriseres 
som høystatus kulturelle uttrykk. Typiske eksempler på dette er klassisk 
musikk og litteratur, teater etc. Med sosial kapital menes å ha et sosial nettverk 
som man kan trekke veksler på i ulike sammenhenger. Sosioøkonomisk status 
kan sies å bestå av summen av disse tre formene for kapital. I dette ligger det at 
et individ eller en familie kan ha mye av én form for kapital, men lite av en 
annen. Selve begrepet sosioøkonomisk status er derfor ikke uproblematisk, da 
det består av kvalitativt sett svært forskjellige komponenter.  

En vanlig oppfatning synes å være at ulik tilgang på økonomisk kapital 
bidrar til å skape forskjeller i skoleprestasjoner. Implisitt i dette synet ligger det 
at utdanning er beheftet med kostnader, og at velstående foreldre derfor er 
bedre i stand til å dekke slike kostnader for sine barn. PISA kan ikke vurdere 
effekten av foreldres inntekt og økonomiske ressurser direkte, da slik informa-
sjon ikke kan leses ut av elevspørreskjemaet. Men i PISA har vi tilgang til 
indirekte mål for økonomi. Elevspørreskjemaet inneholder spørsmål om ulike 
gjenstander finnes i hjemmet, og dette brukes som indikatorer på økonomisk 
status. Videre kan man få informasjon om inntektsnivå ut fra hvilket yrke 
elevene oppgir at foreldrene har. I PISA kobler man yrker til utdanningsnivå og 
inntektsnivå etter mønster av Hauser og Warren (1997). Dette vil bli mer 
grundig kommentert etter hvert. Tidligere forskning har antydet at økonomiske 
ressurser ikke er blant de viktigste årsakene til forskjeller i skoleprestasjoner i 
moderne velferdsstater som Norge og de fleste av OECD-landene. Hovedår-
saken til dette er opplagt at den enkelte families utgifter til skolegang for barna 
er begrenset pga. god offentlig finansiering. PISA-undersøkelsen gir like fullt 
gode muligheter for å studere sammenhengen mellom finansielle ressurser i 
hjemmet og skoleprestasjoner, og dermed undersøke den ovennevnte hypotesen 
empirisk. 
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En annen type ressurser man fokuserer på i PISA-undersøkelsen, refererer 
man ofte til som kulturell kapital. Med utgangspunkt i Bourdieus (1973, 1984) 
kulturelle reproduksjonsteori vil man forvente at det er sterke direkte effekter 
mellom foreldres kulturelle bakgrunn og elevprestasjoner i mange land. I en 
moderat form ligger kulturell reproduksjonsteori tett opp til teorier om human-
kapital (Becker 1965). Her antar man at foreldre som selv er høyt utdannet, er 
bedre i stand til å hjelpe sine barn gjennom skolesystemet. Andre versjoner av 
kulturell reproduksjonsteori påpeker at kulturell reproduksjon kompenserer for 
mangel på sosial status i form av økonomi. 

En tredje type av ressurser er det som vi kalte sosial kapital (Coleman 
1988). Sosial kapital refererer til ressurser i form av sosiale bånd som man kan 
dra veksler på i ulike sammenhenger, for eksempler i forhold til barnas skole-
gang. Jo større tilgang foreldrene har på denne typen ressurser gjennom sitt 
sosiale nettverk, jo mer suksessfull vil barnas skolekarriere kunne bli, ut fra 
denne teoretiske retningen. I mange studier forstår man sosial kapital som de 
spesifikke bånd som eksisterer mellom foreldre og skolen, mellom foreldre og 
andre foreldre og mellom foreldre og lærere. I en mer bred forståelse kan alle 
typer foreldreinvolvering i forhold til skolen inngå. Den tradisjonelle hypotesen 
om sosial kapital er at elever gjør det bedre på skolen hvis de har et tettere 
sosialt nettverk rundt seg hvor foreldre, barn og lærere samarbeider og kjenner 
hverandre godt. 

Ganzeboom & Marks (2001) påpeker at det innenfor forskningen på sosial 
bakgrunn ikke alltid er slik at ulike teoretiske tilnærminger er tett knyttet til 
empiriske resultater. De hevder at det er en tendens til at teoretiske arbeider ut-
vikles med få referanser til empiriske funn. Samtidig blir empiriske studier ofte 
kritisert for å ikke være sterkt nok knyttet til relevante begreper, eller for å 
anvende uhensiktsmessige mål for i utgangspunktet relevante begreper. 
Ganzeboom & Marks hevder at teorier innen feltet nettopp bør kunne testes ut 
på empiriske data og kunne brukes til å forklare et spekter av observerte 
fenomener. Siden resultatene i PISA har blitt framskaffet innenfor rammene av 
den teoretisk overbygning som vi her har redegjort for, og etter konsultasjoner 
med eksperter på de aktuelle teoriene, er det mulig å foreta teoribaserte drøf-
tinger av PISA-dataene. 

10.3 Tematisk rapport om sosial bakgrunn og 
prestasjoner 

Sammenhengen mellom hjemmebakgrunn og prestasjoner er altså et høyt 
prioritert område i PISA-prosjektet. Det skal derfor utvikles en tematisk rapport 
som belyser denne typen sammenhenger i et internasjonalt perspektiv i detalj. 
Denne rapporten vil bli publisert i 2002. Her vil man belyse flere ulike forsk-
ningsspørsmål: Hvor sterk er sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 
prestasjoner i ulike land? Er betydningen av sosial bakgrunn forskjellig for 
jenter og gutter? Har foreldrenes yrke større betydning enn deres utdanning? 
Hvilken betydning har kulturelle faktorer? Hvor sterk er sammenhengen 



10  HJEMMEBAKGRUNN 

 207 

mellom familiestørrelse, familietype og etnisitet og prestasjoner? I hvor stor 
grad kan sammenhengen mellom sosial bakgrunn og prestasjoner forklares av 
forskjellig tilgang på økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser? Hvordan 
varierer dette mellom land? I hvor stor grad kan forskjeller mellom land i 
prestasjoner forklares av forskjeller når det gjelder økonomiske, sosiale og 
utdannningsmessige kontekster i det enkelte land? De fleste av disse problem-
stillingene vil vi imidlertid allerede i dette kapitlet belyse for Norge og de 
nordiske lands vedkommende, og vi vil starte med å ta for oss betydningen av 
foreldrenes yrke og utdanning. 

10.4 Foreldrenes yrke og utdanning 

10.4.1 Sosioøkonomisk indeks 
Foreldrenes yrker blir sett på som en svært viktig indikator på familiens sosio-
økonomiske status i PISA. Tidligere studier har for eksempel vist at sammen-
hengen mellom hvilken type yrke elevenes far har og prestasjoner, gjerne er 
svakest i de skandinaviske landene blant de landene som deltar i PISA, mens 
den er sterkest i Storbritannia. Man har generelt ikke påvist betydelige for-
skjeller mellom lesing, matematikk og naturfag (Ganzeboom & Marks 2001). 
Følgende sett av spørsmål ble stilt for å kartlegge foreldrenes yrker i PISA: 

Hvilken jobb har moren din? (f.eks. lærer, sykepleier, salgssjef). 
- Hvis hun ikke har jobb nå, hva var den siste jobben hennes? 
- Skriv hva slags jobb:                      . 
Hva arbeider hun med på jobben? (f.eks. underviser i ungdomsskolen, jobber 
på sykehus, administrerer en gruppe selgere) 
- Hvis hun ikke har jobb nå, beskriv det hun gjorde i den siste jobben sin. 
- Bruk noen ord for å beskrive den type jobb hun gjør eller gjorde. 

Samme sett av spørsmål ble også stilt om elevens far. De yrkene som elevene 
oppgir at foreldrene har, er blitt kodet ved hjelp av et internasjonalt system; 
ISCO (International Standard Classification of Occupations). Dette er et 
detaljert klassifikasjonssystem for yrker som er ment å fungere på tvers av 
land. Ganzeboom & Treiman (1996) har utviklet en algoritme hvor hver ISCO-
kode kobles til en verdi for sosioøkonomisk status på en skala som kalles 
International Socio-Economic Index of Socio-Economic Status (ISEI). ISEI-
indeksen gir en metrikk for summen av inntektsnivå og utdanningsnivå for den 
enkelte yrkeskategori. Denne kvantifiseringen er gjort på basis av inter-
nasjonale empiriske data. ISEI-skalaen går i utgangspunktet fra 0 til 90; jo 
høyere verdi, jo høyere sosioøkonomisk status. De ulike kategoriene av yrker i 
ISCO-systemet har blitt tillagt ISEI-verdier fra 16 til 90. Som eksempler kan 
nevnes at dommere i rettssystemet har verdien 90, lærere på barnetrinnet 66, 
fotografer 48 og landbruks- og fiskeriarbeidere 16. 

Bruken av ISEI-indeksen står i en tradisjon som kan føres tilbake til forsk-
ningen på sosial prestisje i USA på 1940- og 1950-tallet. Det teoretiske ut-
gangspunktet for denne forskningen var arbeidene til Max Weber. Man studerte 
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her det sosiale samspillet mellom mennesker med utgangspunkt i begrepene 
sosial prestisje eller sosial status. Begrepene ble senere eksplisitt relatert til 
ulike yrker, og yrkers status (”occupational status”) som begrep har blitt 
anvendt i flere internasjonale studier av elevprestasjoner. Man har funnet at 
korrelasjonene mellom foreldrenes yrkesstatus og prestasjoner gjerne varierer 
fra 0,20 til 0,40. De er gjerne høye i land som Ungarn, Storbritannia og USA, 
mens de er lave i land som Italia, Sverige og Finland. Det er ingen klare 
tendenser når det gjelder forskjeller mellom lesing, matematikk og naturfag 
(Ganzeboom & Marks 2001). 

Det må påpekes at ISEI-indeksen i flere sammenhenger kan være vanskelig 
å tolke. Dette skyldes at man legger sammen to prinsipielt forskjellige kompo-
nenter, utdanning og inntekt, til et felles mål. De yrkene som får de høyeste 
verdiene, er altså de som har relativt høye verdier når det gjelder begge disse 
komponentene. Man vet derfor ikke umiddelbart om en gjennomsnittlig ISEI-
verdi skyldes høyt utdanningsnivå + lav inntekt, lav inntekt + høyt utdannings-
nivå eller middels verdier på begge. Sammenhenger mellom sosioøkonomisk 
status målt i form av ISEI og prestasjoner er, som en følge av dette, ikke enkle 
å tolke. Dette vil ikke minst kunne være et problem i Norge.  

I mange land vil det være sterkere sammenheng mellom utdanning og inn-
tekt, med andre mellom de to komponentene som inngår i ISEI, enn tilfellet er i 
Norge. Rosenlund (2000) påpeker at vi i Norge de siste tiårene har sett en ut-
vikling i retning av at utdanning og inntekt/økonomi ikke er så sterkt relatert 
som tidligere. Disse poengene kan det være nødvendig å ha i mente ved bruk 
av resultatene som er basert på ISEI-indeksen. Senere i kapitlet vil vi også 
presentere resultater som mer eksplisitt adresserer de to komponentene som 
inngår i ISEI. Disse resultatene vil utdype det bildet man får ved å studere 
sammenhengen mellom ISEI-indeksen og skåre.  

Tabell 10.1 viser sammenhengene mellom prestasjoner i lesing, matematikk 
og naturfag og familiens høyeste sosioøkonomiske indeks. Med familiens 
høyeste sosioøkonomiske indeks menes verdien for den av foreldrene som har 
den høyeste verdien på ISEI-skalaen. 

Tabell 10.1  Familiens høyeste sosioøkonomiske indeks 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 53,9 15,4 0,28 0,26 0,25 
Sverige 50,6 16,2 0,30 0,33 0,27 
Danmark 49,7 16,1 0,30 0,29 0,32 
Finland 50,0 16,3 0,23 0,25 0,21 
Island 52,7 16,6 0,21 0,18 0,15 
Int. min. 42,51 13,83 0,085 0,125 0,095 

Int. maks. 53,92 18,64 0,416 0,436 0,416 

Gj. snitt OECD 48,9 16,3 0,32 0,31 0,31 
1=Mexico, 2=Norge, 3=Tjekkia, 4=Latvia, 5=Japan, 6=Ungarn  

I tabell 10.1 ser vi at Norge har den høyeste verdien for familiens høyeste 
sosioøkonomiske indeks av samtlige land som deltok i PISA. Spredningen er 
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noe mindre enn gjennomsnittet for OECD-landene. Når det gjelder samvaria-
sjoner med skåre, er de internasjonalt sterkest i Ungarn for alle tre fag-
områdene, mens de er desidert svakest i Japan. Korrelasjonene er i Norge litt 
lavere enn gjennomsnittet i OECD-landene, og det er kun små variasjoner 
mellom fagområdene. Blant de nordiske land er det Danmark og Sverige som 
har den sterkest sammenhengen mellom skåre og familiens høyeste sosio-
økonomiske indeks, mens Island har svakest sammenheng. 

Resultatene for dette konstruktet avviker noe fra det vi ville forvente når det 
gjelder sammenhengen mellom familiens sosioøkonomiske status og presta-
sjoner i Norge. I Norge har enhetsskoletanken tradisjonelt stått sentralt, men 
resultatene for dette konstruktet tyder på at vi i vårt land ikke lykkes mer enn 
gjennomsnittlig når det gjelder å utjevne forskjeller mellom elever.  

10.4.2 Foreldrenes deltakelse i arbeidslivet 
Elevspørreskjemaet inneholdt også spørsmål om foreldrenes grad av deltakelse 
i arbeidslivet. Denne typen spørsmål er ikke minst interessante i land med høy 
arbeidsledighet. Følgende spørsmål ble stilt om elevens far, med tilsvarende 
spørsmål for mor: 

Hva gjør faren din nå?  
- Arbeider heltid / Arbeider deltid / Arbeider ikke, men ser etter jobb / Annet  

Ved presentasjon av resultatene har vi valgt å slå sammen de to første 
kategoriene til en kategori, og tilsvarende har vi slått sammen de to siste 
kategoriene. Resultatene vi presenterer, er med andre ord basert på to 
kategorier for deltakelse i arbeidslivet. Tabell 10.2 presenterer resultater når det 
gjelder sammenhengen mellom fars deltakelse i arbeidslivet og elevpresta-
sjoner. Vi har her også valgt å oppgi prosentandelen elever hvis far ikke 
arbeider heltid eller deltid. Tabellen viser hvor mye dårligere disse elevene i 
gjennomsnitt gjør det i lesing. Differansene er beregnet med utgangspunkt i 
standardiserte skåreverdier med gjennomsnitt 500 og standardavvik 100 (se 
kap. 5.2.5). 

Tabell 10.2  Fars grad av deltakelse i arbeidslivet  

Land 
Prosentandel elever 

hvis far ikke 
arbeider heltid eller 

deltid 

Hvor mye dårligere 
skårer de i lesing? 

(Poeng) 

Norge 8,4 31 
Sverige 9,3 36 
Danmark 9,7 31 
Finland 14,2 21 
Island 4,3 5 
Int. min. 2,61 53 

Int. maks. 24,12 624 

Gj. snitt OECD 10,0 27 
1=Japan, 2=Latvia, 3=Island, 4=Belgia 
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Resultatene viser at det er store forskjeller internasjonalt når det gjelder hvor 
stor andel av elevene som ikke har en far som arbeider heltid eller deltid. Også 
når det gjelder sammenhengen med prestasjoner, er det betydelige forskjeller. I 
Norge er forskjellen mellom elevgruppene klar (omtrent 1/3 av et 
standardavvik), og blant de nordiske land er den lille forskjellen mellom 
gruppene på Island spesielt interessant. 

10.4.3 Foreldrenes utdanningsnivå 
Elevspørreskjemaet inneholdt også eksplisitte spørsmål om foreldrenes 
utdanningsnivå. Man kan hevde at foreldrenes utdanningsnivå teoretisk sett er 
sterkere relatert til elevprestasjoner enn foreldrenes yrker. Det er grunn til å tro 
at foreldre med høy inntekt, men relativt lav utdanning, ikke vil legge så stor 
vekt på elevenes skolegang som for eksempel høyt utdannede foreldre med mer 
moderat inntekt. På samme måte er det grunn til å anta at høyt utdannede for-
eldre med relativt begrensede økonomiske ressurser er mer tilbøyelige til å 
betrakte utdanning som det sentrale for barnas framtidige ”arbeidslivsprosjekt” 
(Ganzeboom & Marks 2001). Foreldrenes utdanningsnivå er videre sterkt 
relatert til kulturell kapital selv om utdanningsnivå og kulturell kapital i 
Bourdieus (1973, 1984) forstand prinsipielt ikke er det samme. Som vi har vært 
inne på tidligere, er kulturell kapital å ha kjennskap til det man kan kalle en 
form for høystatuskultur, for eksempel i form av klassisk litteratur og musikk 
etc. Kulturell kapital vil opplagt ut fra dette være sterkt relatert til foreldrenes 
utdanningslengde. Men man kan tenke seg at forskjellige utdanninger, selv om 
de har like lang varighet og er på samme nivå, vil kunne medføre ulikheter i 
kulturell kapital slik det er definert hos Bourdieu. På bakgrunn av dette er det 
viktig og interessant å se på foreldrenes utdanningslengde og kulturell kapital 
som separate faktorer. Senere i kapitlet vil vi presentere resultater for flere 
konstrukter som er enda mer eksplisitt relaterte til kulturell kapital slik begrepet 
er definert hos Bourdieu. 

I TIMSS ble også sammenhengene mellom foreldrenes utdanning og presta-
sjoner studert. Her anvendte man kategorier som gikk fra ”Fullført grunnskole” 
til ”Fullført universitet eller høyskole”. Man fant en korrelasjon med mors og 
fars utdanning og prestasjoner på 0,13 i matematikk, og henholdsvis på 0,12 
(mor) og 0,13 (far) i naturfag (Lie, Kjærnsli & Brekke 1997). I IEA Reading 
Literacy Study ble det prøvd ut spørsmål om foreldrenes utdanningsnivå i 
generalprøven, men spørsmålene viste seg å fungere dårlig. De ble derfor ikke 
inkludert i hovedundersøkelsen (Purves & Elley 1994). 

Følgende spørsmål ble i PISA stilt om mor for å kartlegge hennes ut-
danningslengde, med tilsvarende spørsmål om far: 

Har moren din fullført videregående skole med allmennfag/gymnas? 
- Nei, hun gikk ikke på skolen i det hele tatt.  
- Nei, hun fullførte bare barneskolen/folkeskolen (6 eller 7 år)  
- Nei, hun fullførte bare ungdomsskolen/realskolen/framhaldsskolen (9 eller 10 år). 
- Nei, hun fullførte videregående skole på yrkesfaglig studieretning/yrkesskole/ 

handelsskole.  
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- Ja, hun fullførte videregående skole med allmennfag/gymnas?  
Har moren din fullført en universitets- eller høgskoleutdannelse (som varte i 
minst 2 år  

For det første spørsmålet skulle elevene krysse av for det som passet. For det 
siste spørsmålet var svarformatet ”Ja” eller ”Nei”. Før vi presenterer resul-
tatene, må vi anføre en bemerkning til måten operasjonaliseringen er gjort på. 
Vi ser at den høyeste kategorien som er tatt med, er en høgskole- eller universi-
tetsutdannelse som varte i minst 2 år. Det kan hevdes at dette bidrar til å diffe-
rensiere lite mellom foreldre med høyere utdanning. I generalprøven i PISA var 
det tatt med spørsmål som også dekket alle nivåer i høyere utdanning opp til og 
med doktorgradsnivå. Dette ble imidlertid endret til hovedundersøkelsen fordi 
elevene ikke visste foreldrenes utdanningsnivå i så stor detalj. Den manglende 
differensieringen mellom foreldre med ulik høyere utdanning må imidlertid tas 
med i betraktningen ved bruk av dataene i PISA.  

Tabell 10.3 viser sammenhengene mellom utdanningsnivå og prestasjoner, 
samt nivå og spredning for variabelen. For å kvantifisere svarene på spørsmålet 
om mors utdanning er de 6 ulike kategoriene gitt verdier fra 1 til 6 i 
kronologisk rekkefølge etter hvordan de ble stilt. Vi har valgt å betrakte denne 
varabelen som en kvasi-intervallvariabel (se kap. 5.2.1). Når gjennomsnitts-
verdien for variabelen for eksempel i Norge er 4,8, kan man noe forenklet si at 
de norske mødrenes gjennomsnittlige utdanningsnivå omtrent tilsvarer fullført 
videregående skole med allmennfag/gymnas. 

Tabell 10.3  Mors utdanningsnivå 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 4,8 1,3 0,15 0,13 0,17 
Sverige 5,0 1,2 0,15 0,13 0,13 
Danmark 4,8 1,3 0,35 0,31 0,34 
Finland 4,2 1,4 0,16 0,17 0,16 
Island 4,0 1,5 0,24 0,22 0,21 
Int. min. 2,91 0,82 0,154,5  0,122 0,134  
Int. maks. 5,22 1,63 0,436  0,466  0,436  
Gj. snitt OECD 4,3 1,4 0,26 0,26 0,26 

1=Mexico, 2=Russland, 3=Spania, 4=Sverige, 5=Norge, 6=Ungarn  

Tabell 10.4  Fars utdanningsnivå 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 4,8 1,3 0,18 0,16 0,21 
Sverige 4,8 1,3 0,14 0,14 0,11 
Danmark 4,6 1,2 0,32 0,31 0,36 
Finland 4,1 1,4 0,19 0,19 0,17 
Island 4,4 1,4 0,16 0,13 0,17 
Int. min. 3,21 0,94 0,146 0,138 0,116 
Int. maks. 5,12,3 1,75 0,417 0,447 0,407 
Gj. snitt OECD 4,4 1,4 0,25 0,26 0,25 

1=Mexico, 2=Russland, 3=Canada, 4=Polen, 5=Spania, 6=Sverige, 7=Ungarn, 8=Island 
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Tabell 10.3 viser at de norske 15-åringenes mødre har et utdanningsnivå som 
ligger klart over gjennomsnittet i OECD-landene. Det må imidlertid her igjen 
understrekes at dataene i tabellen er basert på elevers utsagn, noe som må tas 
med i betraktningen ved bruk av dataene. Det ser imidlertid ut til at dataene 
gjennomgående stemmer godt med tilsvarende data fra andre tilgjengelige 
kilder. Spredningen i Norge er omtrent gjennomsnittlig. Når det gjelder sam-
variasjon med skåre, er Norge blant de landene som har aller svakest samvaria-
sjon av samtlige land. Sverige og Russland utmerker seg også som land med 
svak samvariasjon. De høyeste korrelasjonene med skåre finner vi i Ungarn. 
Blant de nordiske land utmerker Danmark seg med relativt sterk samvariasjon 
med skåre; mye sterkere enn i Norge, Sverige og Finland. Island ligger i en 
mellomposisjon. Korrelasjonene mellom mors utdanning og prestasjoner 
avviker ikke mye fra de man fant i TIMSS for Norges vedkommende. 

Man vil kanskje forvente at mors utdanningsnivå er en mer eksplisitt påvirk-
ningsagent for elevers skoleprestasjoner enn for eksempel familiens generelle 
sosioøkonomiske status. Vi ser imidlertid at sammenhengen mellom mors ut-
danningsnivå og prestasjoner i PISA er svakere enn hva tilfelle var for 
familiens høyeste sosioøkonomiske status. Hvis vi tar utgangspunkt i mors ut-
danningsnivå, får vi et bilde av at vi i vårt land lykkes noe bedre i et inter-
nasjonalt perspektiv når det gjelder å utjevne forskjeller mellom elever. Blant 
de nordiske land er den internasjonalt sett sterke sammenhengen mellom mors 
utdanning og prestasjoner i Danmark påfallende, men vi vil ikke her gå 
nærmere inn i drøftinger av hva dette kan skyldes. 

Elevene ble også spurt om fars utdanningsnivå. Tabell 10.4 viser nivå og 
spredning for denne variabelen, samt korrelasjoner med skåre i lesing, mate-
matikk og naturfag. Kvantifiseringen av elevenes svar er gjort på samme måte 
som for mors utdanning. 

Også når det gjelder fars utdanningsnivå, ligger gjennomsnittet i Norge klart 
høyere enn gjennomsnittet for OECD-landene, med en gjennomsnittlig spred-
ning. Samvariasjonen med skåre er i Norge gjennomgående noe sterkere enn 
hva som var tilfelle for mors utdanningsnivå. Likevel er sammenhengene svake 
i et internasjonalt perspektiv. Sverige og Island er de landene hvor vi finner 
svakest sammenheng med skåre, mens vi finner sterkest sammenheng i Ungarn, 
akkurat som tilfelle var for mors utdanningsnivå. I matematikk kan faktisk over 
19% av variansen i skåre ”forklares” ved fars utdanningsnivå i Ungarn. I Norge 
er til sammenlikning det samme tallet 2,5%. Blant de nordiske land utmerker 
også her Danmark seg med relativt sterk sammenheng mellom fars 
utdanningsnivå og skåre. Sammenlikner vi med TIMSS, finner vi en tendens i 
retning av en noe sterkere sammenheng mellom fars utdanningsnivå og presta-
sjoner i PISA enn i TIMSS for Norges vedkommende. 

Resultatene for variabelen fars utdanning gir et nær tilsvarende bilde som 
for mors utdanning. Dette er ikke overraskende, da vi finner en relativt høy 
korrelasjon mellom mors og fars utdanning. Som vi har kommentert tidligere, 
synes altså den norske skolen i stor grad å bidra til å utjevne forskjeller mellom 
elever som følger av ulikheter i foreldrenes utdanningsnivå. Tilsvarende kan 
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gjennomgående sies om de andre nordiske land. Det må imidlertid også her 
påpekes at de spesielle resultatene for Danmarks vedkommende framtrer også 
når det gjelder fars utdanning, men vi vil altså ikke her gå nærmere inn på 
dette. 

10.5 Familietype  
Et annet aspekt ved elevens hjemmebakgrunn som er kartlagt i PISA, er 
hvilken type familie eleven er en del av. Også i TIMSS kartla man hvilke 
voksne eleven bor sammen med. Man fant positive, men svake, korrelasjoner 
mellom om far og mor bor sammen med eleven og prestasjoner (0,05 og 0,04 
for naturfag), mens man fant negative korrelasjoner mellom om elevene bor 
sammen med stefar og stemor og prestasjoner (henholdsvis på –0,07 og –0,05 
for matematikk). 

I rapporteringen i PISA skiller man mellom om eleven bor i kjernefamilie 
(dvs. sammen med sin kjødelige mor og far), i ene-forelderfamilie (kun 
sammen med sin kjødelige mor eller far) eller i en sammensatt familie 
(sammen med sin kjødelige mor eller far og i tillegg stefar/stemor). Resultatene 
viser at de norske elevene som bor i kjernefamilier gjennomsnittlig skårer 
høyere enn elever i ene-forelderfamilier og i sammensatte familier. I lesing er 
gjennomsnittet for elevene som bor i kjernefamilier 515, mens de tilsvarende 
verdiene for ene-forelderfamilie og sammensatte familier er henholdsvis 491 
og 492. Ut fra dette har vi ved presentasjonen av resultatene valgt å operere 
med to kategorier; elever som bor i kjernefamilier og elever som bor i en annen 
type familie. Da det kun er små forskjeller mellom fagområdene, presenterer vi 
her bare resultater for lesing. I tabell 10.5 er prosentandelen elever som ikke 
bor i kjernefamilie i de nordiske land gitt. Vi presenterer også differansene i 
skåre i lesing mellom elever som bor i kjernefamilie og de som ikke gjør det. 

Tabell 10.5  Familietype 

Land 
Prosentandel elever 

som ikke bor i 
kjernefamilie 

Hvor mye dårligere 
skårer de i lesing? 

(Poeng) 
Norge 28 27 
Sverige 29 25 
Danmark 31 19 
Finland 28 26 
Island 27 11 
Int. min. 121 63 

Int. maks. 432 582 

Gj. snitt OECD 25 21 
1=Hellas, 2=USA, 3=Brasil 

Tabell 10.5 viser at i Norge er forskjellen mellom elever som bor i kjerne-
familie og andre elever litt større enn gjennomsnittet for OECD-landene. Island 
utmerker seg blant de nordiske land med liten forskjell. Forholdene i USA er 
dessuten verdt en kommentar. USA har den største prosentandelen elever som 
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ikke bor i kjernefamilier. Kjernefamilie/ikke kjernefamilie deler populasjonen i 
to nesten like store deler. Samtidig er det relativt stor forskjell i prestasjoner 
mellom disse to gruppene (over 1/2 standardavvik); faktisk den største vi finner 
blant samtlige land! 

10.6 Språklig bakgrunn 
Språklig bakgrunn er et meget viktig aspekt ved elevens hjemmebakgrunn i 
relasjon til faglige prestasjoner. I TIMSS ble det stilt spørsmål om elevenes 
språklige bakgrunn i form av spørsmålet ”Hvor ofte snakker du norsk 
hjemme?”. Svaralternativene her var ”Aldri”, ”Av og til” og ”Alltid eller 
nesten alltid”. Man fant her korrelasjoner med faglige prestasjoner på 0,12 i 
matematikk og 0,18 i naturfag.  

I PISA ble følgende spørsmål stilt om elevenes språklige bakgrunn: 
Hvilket språk snakker du hjemme det meste av tiden?  
- Norsk / Samisk / Svensk eller dansk / Andre språk  

Ved presentasjonen av resultatene har vi valgt å operere med en todeling når 
det gjelder elevens språklige bakgrunn; elever som snakker undervisnings-
språket hjemme og alle andre elever. På denne måten kan man av resultatene vi 
her presenterer, ikke si noe spesifikt om samiske elevers prestasjoner. Men i 
PISA deltok det så få samiske elever, at det uansett ikke er mulig å si noe 
generelt om denne elevgruppens prestasjoner ut fra resultatene. Tabell 10.6 
viser hvor mye dårligere elever som ikke snakker undervisningsspråket 
hjemme, gjør det i lesing i de nordiske land. Med undervisningsspråket menes 
henholdsvis norsk, svensk, dansk osv. Vi har også tatt med prosentandelen 
elever dette gjelder. 

Tabell 10.6  Språklig bakgrunn 

Land 
Prosentandel elever 

som ikke snakker 
undervisnings-
språket hjemme 

Hvor mye dårligere 
skårer de i lesing? 

(Poeng) 

Norge 6,3 70 
Sverige 6,7 62 
Danmark 6,7 79 
Finland 5,8 50 
Island 1,9 48 
Int. min. 0,31 -53 

Int. maks. 27,62 1134 

Gj. snitt OECD 8,6 57 
1=Japan, 2=Luxembourg, 3=Irland, 4=Tyskland 

Tabell 10.6 viser at det er klare sammenhenger mellom det å snakke undervis-
ningsspråket hjemme og prestasjoner i de nordiske land. Det er imidlertid 
relativt store forskjeller mellom de nordiske land, med Danmark som det landet 
hvor dette har størst betydning, og Island som det landet hvor betydningen er 
minst. I Norge er det større forskjell mellom de to elevgruppene enn gjennom-
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snittet for OECD-landene. Irland har en negativ differanse i tabellen; med 
andre ord gjør de elevene som ikke snakker undervisningsspråket det marginalt 
bedre enn de andre. Det er kun snakk om 2% av elevene, og det er på bakgrunn 
av resultatene grunn til å tro at det her gjerne er snakk om elever fra ressurs-
sterke hjem. Det må påpekes at gruppen av elever som ikke snakker undervis-
ningsspråket hjemme er svært uensartet, og i videre analyser er det meget 
relevant å studere nærmere forskjeller mellom elever med ulik språklig bak-
grunn. Dette er mulig i PISA, da vi i elevspørreskjemaet stilte spørsmål om 
hvilket språk elevene snakker mest hjemme. 

10.7 Kulturell kapital 
Innledningsvis i dette kapitlet (se kapittel 10.2) ga vi en gjennomgang av 
begrepet sosioøkonomisk status (SES) med utgangspunkt i begrepene kulturell, 
sosial og økonomisk kapital. Som vi også nevnte her, er det en rekke spørsmål 
som direkte adresserer de ulike dimensjonene ved sosioøkonomisk status i 
elevspørreskjemaet. Med utgangspunkt i disse enkeltspørsmålene har man laget 
flere konstrukter som er mer eksplisitt relatert til de ulike typene kapital enn de 
konstruktene vi har tatt for oss til nå. Vi vil nå presentere sammenhengene 
mellom disse og prestasjoner. Vi starter med de konstruktene som er relatert til 
kulturell kapital. 

10.7.1 Kulturell kompetanse i hjemmet 
I konstruktet som måler det man kaller ”Kulturell kompetanse i hjemmet”, inn-
går disse enkeltspørsmålene: 

Hvor ofte hender det at foreldrene dine  
- diskuterer politikk eller samfunnsspørsmål med deg?  
- diskuterer bøker filmer eller TV-programmer med deg?  
- lytter til klassisk musikk sammen med deg? 

Svaralternativene går fra ”Aldri eller nesten aldri” til ”Flere ganger i uken”. 
Det må påpekes at konstruktet for kulturell kompetanse i hjemmet har stor vekt 
på det man kan kalle kommunikativ kompetanse. I tabellen under presenteres 
sammenhengen mellom kulturell kompetanse i hjemmet og skåre, samt nivå og 
spredning for konstruktet. Det må her nevnes at verdiene for konstruktet er 
standardisert slik at gjennomsnittet for OECD-landene er 0. Standardavviket 
for de samme landene er 1 (se kap. 5.2.5).  

Av tabell 10.7 går det fram at Norge i et internasjonalt perspektiv framstår 
som et land med noe lavt gjennomsnittlig nivå for kulturell kompetanse i 
hjemmet. Spredningen er omtrent på gjennomsnittet for OECD-landene. 
Samvariasjonen mellom kulturell kompetanse i hjemmet og skåre er sterkere i 
Norge enn gjennomsnittet for OECD-landene, og den er sterkest for lesing. 
Danmark er det nordiske landet hvor korrelasjonene med skåre er sterkest for 
alle tre fagområdene. Sterkest samvariasjon med skåre finner vi i Portugal, 
mens Belgia, Italia og Liechtenstein utmerker seg med de laveste 
korrelasjonene for hvert av de tre fagområdene. 
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Tabell 10.7  Kulturell kompetanse i hjemmet 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. Avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,22 0,99 0,29 0,23 0,26 
Sverige -0,14 0,95 0,24 0,19 0,20 
Danmark 0,11 0,98 0,34 0,28 0,31 
Finland -0,01 0,84 0,25 0,17 0,18 
Island 0,08 1,01 0,21 0,17 0,18 
Int. min. -0,591 0,843 0,144  0,092  0,116  
Int. maks. 0,412 1,251  0,355  0,315  0,315  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,24 0,18 0,21 

1=Korea, 2=Italia, 3=Finland, 4=Belgia, 5=Portugal, 6=Liechtenstein 

Vi finner den relativt sterke sammenhengen mellom kulturell kompetanse og 
prestasjoner i Norge overraskende. Som vi har vært inne på tidligere, liker vi 
gjerne å betrakte Norge som et land hvor det generelt er relativt svak sam-
menheng mellom elevenes hjemmebakgrunn og prestasjoner, noe som også 
støttes av tidligere studier av ulik art. Resultatene for dette konstruktet bryter 
med denne tradisjonelle oppfatningen, og de bryter også med det bildet som har 
dannet seg ut fra de PISA-resultatene vi har presentert så langt i kapitlet. Vi 
finner det derfor interessant å gå nærmere inn i hva som kan ligge bak de 
relativt høye korrelasjonene mellom prestasjoner og kulturell kompetanse i 
hjemmet i Norge. Det første poenget vi vil fokusere på i denne forbindelse, er 
at de norske elevene gjennomsnittlig rapporterer om en relativt lav kulturell 
kompetanse i hjemmet. Samtidig er spredningen gjennomsnittlig i et inter-
nasjonalt perspektiv. Det er med andre ord ikke uvanlig store forskjeller 
mellom de norske elevene når det gjelder kulturell kompetanse i hjemmet. Den 
høye korrelasjonen betyr derimot at det i Norge, sett i et internasjonalt per-
spektiv, er en relativt sterk tendens til at de elevene som skårer høyt, også er de 
som har høy kulturell kompetanse i hjemmet, og tilsvarende motsatt for de 
elevene som skårer lavt. Ut fra dette kan det være nærliggende å påstå at når 
det gjelder kulturell kompetanse i hjemmet, klarer ikke den norske skolen å 
utjevne forskjeller mellom elever i så stor grad som man kunne ønske. Det 
sentrale spørsmålet er om vi skal oppfatte dette som et svakhetstegn ved norsk 
skole. Vi vil ikke umiddelbart svare ja på dette spørsmålet, og vil drøfte dette i 
det følgende. 

Et hovedspørsmålet er om det er en årsaks- virkningsmekanisme mellom 
kulturell kompetanse slik det er definert i PISA, og prestasjoner. En mulig 
posisjon er at man antar at det er en direkte kausal sammenheng mellom kultu-
rell kompetanse i hjemmet og prestasjoner. En konsekvens av dette er at man 
har tiltro til at man ved å introdusere denne typen kulturelle uttrykk til de 
elevene som ikke får med seg dette hjemmefra, så vil disse elevene i større grad 
kunne nyttegjøre seg skolegangen. De vil derfor i neste omgang prestere bedre. 
I et sosialiseringsteoretisk perspektiv vil man kunne finne støtte for et slikt syn. 
Det har blitt hevdet at skolen generelt ofte bygger på en type kultur som kan 
sies å være karakterisert av kulturelle koder som ligger nært opp til det vi i 
dette kapitlet omtaler som kulturell kapital. Hvis det er god overensstemmelse 
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mellom den kulturen som elevene bringer med seg hjemmefra og den kulturen 
de møter i skolen, vil eleven kunne oppleve det som gjerne kalles forsterkende 
sosialisering (se f.eks. Engen 1994). I vår sammenheng her vil altså dette være 
tilfelle hvis eleven får oppleve høy kulturell kompetanse i hjemmet. Tilsva-
rende vil mindre heldige sosialiseringsforløp kunne oppstå hvis overensstem-
melsen ikke er like god (les: lavere kulturell kompetanse i hjemmet). For de 
elevene dette gjelder, er det derfor særlig viktig at man iverksetter tiltak som 
kan lette deres møte med skolekulturen. Hvis vi legger denne tolkningen til 
grunn, er det altså grunn til å se på hva norsk skole konkret kan gjøre for å 
bedre imøtekomme de elevene med lav kulturell kompetanse i hjemmet. 

Alternativt kan man tenke seg at det er en underliggende mekanisme som 
forårsaker den observerbare korrelasjonen. For kulturell kompetanse kan man 
for eksempel tenke seg at det er foreldre med gode teoretiske evner som har en 
tendens til også å ha høy kulturell kompetanse i hjemmet, samtidig som det 
trolig vil være en tendens til at disse foreldrene også får barn med gode teore-
tiske evner. Det kan tenkes at denne sammenhengen er sterkere i Norge enn i 
mange andre land. Hvis dette er den dominerende mekanismen, vil det være 
urimelig å kritisere skolen for ikke å klare å utjevne forskjeller i kulturell kom-
petanse blant elevene. Dette vil da være det samme som å pålegge skolen å 
utjevne forskjeller i naturlige forutsetninger. I et slik perspektiv blir det ikke 
rimelig å hevde at den norske skolen i mindre grad virker utjevnende ut fra 
resultatene på dette konstruktet. Likevel gjenstår spørsmålet om hvorfor rela-
sjonen mellom teoretiske evner og kulturell kompetanse er relativt sterk i 
Norge i et internasjonalt perspektiv. 

Ut fra dataene i PISA, kan vi ikke fastslå empirisk om det er en direkte eller 
indirekte sammenheng mellom kulturell kompetanse i hjemmet eller presta-
sjoner. Vi kan kun fastslå at sammenhengen er til stede, og at denne sammen-
hengen er relativt sterk i Norge i et internasjonalt perspektiv. Intuitivt vil vi 
imidlertid tro at begge de ovennevnte mekanismene er til stede. En konsekvens 
av dette kan være at den norske skolen i større grad bør oppfordre foreldrene til  
for eksempel å diskutere samfunnsspørsmål med elevene, samtidig som man i 
større grad bør legge forholdene til rette i skolen for de som ikke har mulighet 
til å høste denne typen erfaringer i sitt eget hjem. 

10.7.2 Elevens kulturelle aktivitetsnivå 
Det neste konstruktet vi skal ta for oss, er nært beslektet med det forrige, men 
har et fokus på elevens egne aktiviteter heller enn kompetanse i hjemmet. I 
konstruktet som måler det man kaller ”Elevens kulturelle aktivitetsnivå”, inn-
går disse enkeltspørsmålene: 

Hvor ofte har du gjort dette i løpet av det siste året? 
- Vært på museum eller kunstgalleri.  
- Vært på opera, ballett eller klassisk konsert.  
- Vært på teater. 
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Svaralternativene går fra ”Aldri eller nesten aldri” til ”Mer enn fire ganger i 
året”. Tabellen under gir sammenhengen mellom elevens kulturelle aktivitets-
nivå og skåre, foruten nivå og spredning for konstruktet. 

Tabell 10.8  Elevens kulturelle aktivitetsnivå 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,22 0,95 0,19 0,10 0,19 
Sverige -0,13 0,97 0,17 0,13 0,10 
Danmark 0,31 0,90 0,23 0,19 0,17 
Finland -0,16 0,94 0,17 0,09 0,12 
Island 0,21 0,93 0,22 0,12 0,19 
Int. min. -0,721 0,853 0,045 0,035 0,055 
Int. maks. 0,712 1,074 0,356 0,306 0,336 
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,23 0,18 0,21 

1=Japan, 2=Ungarn, 3=Korea, 4=Russland, 5=Brasil, 6=Belgia 

Også når det gjelder elevens kulturelle aktivitetsnivå, har Norge en noe lav 
gjennomsnittlig verdi i et internasjonalt perspektiv. Det er også påfallende hvor 
store forskjeller det er mellom de nordiske land når det gjelder gjennomsnittlig 
nivå for dette konstruktet. Norge har den lavest verdien (-0,22), mens Danmark 
ligger høyest med 0,31. Det er med andre ord over et halvt standardavvik i 
forskjell mellom Norge og Danmark. Når det gjelder samvariasjonen med 
skåre, har de nordiske land gjennomgående lavere korrelasjoner enn 
gjennomsnittet for OECD-landene. I Norge er det noe sterkere samvariasjon 
med lesing og naturfag enn hva tilfellet er for matematikk.  

Tilsvarende som for konstruktet ”Kulturell kompetanse i hjemmet”, har 
Norge en noe lav gjennomsnittsverdi når det gjelder elevenes kulturelle 
aktivitetsnivå. Samvariasjonene med skåre er imidlertid lavere når det gjelder 
elevens kulturelle aktivitetsnivå enn tilfelle er for kulturell kompetanse i hjem-
met. På denne måten er resultatene når det gjelder elevenes kulturelle aktivi-
tetsnivå mindre oppsiktsvekkende. 

10.7.3 Kulturgjenstander i hjemmet 
Det neste konstruktet vi vil ta for oss, er også nært relatert til Bourdieus begrep 
kulturell kapital (se kapittel 10.2). Konstruktet har tittelen ”Kulturgjenstander i 
hjemmet”. I TIMSS studerte man også sammenhengen mellom det man kan 
kalle kulturgjenstander i hjemmet og prestasjoner. Man spurte elevene om ulike 
gjenstander var til stede i elevens hjem. De ”kulturelle” gjenstandene hadde i 
TIMSS en gjennomsnittlig positiv korrelasjon med prestasjoner på 0,08. 
Kulturgjenstandene man spurte om i TIMSS, var for eksempel atlas, leksikon, 
globus og piano. I konstruktet som måler det som har blitt kalt 
”Kulturgjenstander i hjemmet” i PISA inngår disse ”ja/nei-spørsmålene”: 

Hjemme hos deg er det/har du 
- klassisk litteratur (f.eks. Ibsen) 
- diktsamlinger 
- kunstverk (f.eks. malerier) 
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Tabell 10.9 viser sammenhengen mellom tilstedeværelsen av kulturgjenstander 
i hjemmet og skåre, samt nivå og spredning for konstruktet. Av tabellen ser vi 
at det er betydelige forskjeller mellom de nordiske land når det gjelder 
gjennomsnittsverdier for dette konstruktet. Island har den høyeste verdien av 
samtlige land i PISA, mens Danmark ligger lavest av de nordiske land. Norge 
ligger klart over gjennomsnittet for OECD-landene. Når det gjelder samvaria-
sjoner med skåre, er det i Norge høye korrelasjoner i et internasjonalt perspek-
tiv. Vi ser at det er betydelig sterkere korrelasjoner mellom kulturgjenstander i 
PISA og prestasjoner enn hva tilfellet var i TIMSS. Hvis vi antar at det er en 
spesielt sterk sammenheng mellom kulturell kapital i Bourdieus forstand og 
prestasjoner, er dette kanskje ikke overraskende. Kulturgjenstandene i PISA 
kan nok sies å være tettere knyttet til Bourdieus begrep kulturell kapital enn de 
som det ble spurt om i TIMSS. 

Tabell 10.9  Kulturgjenstander i hjemmet 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 0,14 1,01 0,29 0,24 0,31 
Sverige 0,05 0,97 0,28 0,26 0,23 
Danmark -0,11 0,97 0,26 0,22 0,24 
Finland 0,12 0,99 0,25 0,17 0,20 
Island 0,67 0,76 0,17 0,13 0,18 
Int. min. -0,581  0,753  0,172  0,132  0,156 
Int. maks. 0,672  1,054  0,395  0,331  0,337 
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,28 0,23 0,25 

1=Mexico, 2=Island, 3=Russland, 4=Storbritannia, 5=Ungarn, 6=Brasil, 7=Luxembourg 

Konstruktet ”Kulturgjenstander i hjemmet” er det første av konstruktene 
relatert til kulturell kapital hvor Norge har et gjennomsnitt som ligger høyere 
enn det internasjonale gjennomsnittet. Sammenhengene med skåre er også 
gjennomsnittlige, som tilfellet var for ”Elevens kulturelle aktivitetsnivå”. Det 
er interessant å merke seg at i alle land er det en betydelig sammenheng 
mellom kulturgjenstander i hjemmet og prestasjoner. Ingen av landene klarer 
med andre ord å utjevne forskjeller mellom elever når det gjelder kulturgjen-
stander i hjemmet! Dette kan sies å støtte den hypotesen vi framsatte tidligere i 
kapitlet, nemlig at kulturell kapital i hjemmet gjerne er knyttet til teoretisk 
dyktige foreldre, og disse foreldrene har en tendens til også å få barn med gode 
teoretiske evner.  

10.7.4 Pedagogiske ressurser i hjemmet 
Det neste konstruktet vi vil ta for oss, er et konstrukt som omhandler pedago-
giske ressurser i elevenes hjem. I TIMSS stilte man også spørsmål om tilstede-
værelsen av pedagogiske ressurser i hjemmet. Korrelasjonen med tilstede-
værelsen av ”lommeregner” var på 0,15 i naturfag, for ”skrivebord” var den 
0,08, mens den for ”ordbok” var 0,07 (Lie, Kjærnsli & Brekke 1997). Kon-
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struktet ”Pedagogiske ressurser i hjemmet” i PISA består av disse enkeltspørs-
målene:  

Hjemme hos deg er det/har du  
- Ordbok? / Et stille sted og lese? / Skrivebord? / Faglitteratur? 
Hvor mange av disse tingene er det hjemme hos deg? 
- Lommeregner 

Svaralternativene for de første spørsmålene var ”Ja” eller ”Nei”, mens det siste 
spørsmålet hadde en skala fra ”Ingen” til ”Tre eller flere”. Tabell 10.10 viser 
nivå og spredning og korrelasjoner med skåre for konstruktet ”Pedagogiske 
ressurser i hjemmet”. 

Tabell 10.10 Pedagogiske ressurser i hjemmet 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 0,10 0,95 0,30 0,30 0,31 
Sverige 0,03 0,97 0,15 0,19 0,14 
Danmark -0,22 0,94 0,22 0,21 0,23 
Finland 0,00 0,96 0,14 0,18 0,14 
Island 0,20 0,90 0,11 0,05 0,09 
Int. min. -1,331 0,772 0,113 0,053 0,093 
Int. maks. 0,332 1,301 0,374 0,375 0,335 
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,25 0,25 0,23 

1=Brasil, 2=Tyskland, 3=Island, 4=Mexico, 5=USA 

Av tabell 10.10 går det fram at gjennomsnittsverdien i Norge for dette kon-
struktet ligger over gjennomsnittet for OECD-landene. Spredningen ligger noe 
lavere enn gjennomsnittet. Av de nordiske land utmerker Danmark seg med 
påfallende lav gjennomsnittlig verdi. Når det gjelder samvariasjoner med skåre, 
er Norge det nordiske landet med de høyeste korrelasjonene for alle tre fagom-
rådene. Korrelasjonene i Norge ligger klart høyere enn gjennomsnittet for 
OECD-landene. Så mye som 9% av variansen i skåre kan ”forklares” av 
pedagogiske ressurser i hjemmet i Norge. Vi minner om at vi med begrepet 
”forklare” her ikke mener å antyder noe om årsak - virkning (se kap. 5.2.6). 
Internasjonalt finner vi de sterkeste sammenhengene i USA og Mexico, mens 
Island er det landet med svakest sammenheng. Forskjellene mellom Norge og 
Island er for øvrig spesielt interessante i et nordisk komparativt perspektiv. I 
matematikk er faktisk forskjellen i størrelsen på korrelasjonen så stor som 0,25 
mellom Norge og Island! (0,30 i Norge mot 0,05 på Island). For Norges 
vedkommende er det i tillegg påfallende hvor mye høyere korrelasjonene med 
prestasjoner er i PISA i forhold til i TIMSS. 

I et nordisk perspektiv er det oppsiktsvekkende sterke sammenhenger 
mellom pedagogiske ressurser i hjemmet og skåre i alle tre fagområdene. Når 
det gjelder pedagogiske ressurser i hjemmet, synes det altså som om de 
nordiske land i mindre grad enn forventet klarer å utjevne forskjeller mellom 
elever. 
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10.7.5 Antall bøker i hjemmet 
Elevspørreskjemaet i PISA inneholdt også et spørsmål om antall bøker hjemme 
hos eleven. Alternativene gikk her fra ”Ingen” til ”Mer enn 500 bøker”. I 
TIMSS anvendte man et tilsvarende spørsmål . Her gikk alternativene fra ”0-10 
bøker” til ”>200 bøker”. Man fant her en korrelasjon med prestasjoner på 0,23 
for matematikk og 0,22 for naturfag. Også i IEA Reading Literacy Study kartla 
man antall bøker i hjemmet. Tilsvarende skala som i TIMSS ble brukt. Det 
gikk fram at Norge var blant de landene hvor elevene rapporterte om flest 
bøker i hjemmet. Gjennomsnittlig korrelasjon for de tre leseskalaene med antall 
bøker i hjemmet var 0,14 i populasjon A (9-åringer). Tabell 10.11 presenterer 
sammenhengen mellom antall bøker i hjemmet og skåre i PISA. Gjennom-
snittene og standardavvikene i tabellen må tolkes i lys av at det altså er anvendt 
sju kategorier, fra ”Ingen” til ”Mer enn 500 bøker”. Vi har ved behandlingen av 
dataene tillagt kategoriene verdier fra 1 til 7, og vi har valgt å betrakte skalaen 
som en kvasi-intervallskala (se kap. 5.2.1). Kategori 5, som omtrent tilsvarer 
det norske gjennomsnittet, er kategorien ”101-250 bøker”. 

Tabell 10.11 Antall bøker i hjemmet 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 4,87 1,53 0,32 0,29 0,32 
Sverige 4,88 1,47 0,35 0,31 0,31 
Danmark 4,58 1,57 0,35 0,33 0,33 
Finland 4,34 1,35 0,26 0,20 0,25 
Island 5,05 1,37 0,26 0,27 0,24 
Int. min. 2,901 1,221 0,224 0,206 0,241, 7 

Int. maks. 5,082 1,673 0,525 0,455 0,475 

Gj. snitt OECD 4,47 1,49 0,36 0,34 0,35 
1=Brasil, 2=Latvia, 3=Polen, 4=Japan, 5=Ungarn, 6=Finland, 7=Island 

Tabell 10.11 viser at det er klare sammenhenger mellom antall bøker hjemme 
og prestasjoner i PISA, både i Norge og i de andre nordiske land. For Norges 
vedkommende er korrelasjonene større enn dem man fant i både IEA Reading 
Literacy Study og i TIMSS, men direkte sammenlikninger med disse to 
studiene er ikke uproblematiske pga. av at ulike skalaer har blitt anvendt. Man 
vil forvente en ”takeffekt” for skalaen som ble brukt i TIMSS og IEA Reading 
Literacy Study. For Norge kan så mye som i overkant av 10% av variansen i 
skåre i PISA forklares av dette ene spørsmålet om antall bøker i hjemmet. Vi 
ser for øvrig at de norske elevene er blant de som rapporterer om flest bøker i 
hjemmet i et internasjonalt perspektiv. Selv om antallet bøker i hjemmet 
teoretisk sett kan sies å være noe svakere relatert til begrepet kulturell kapital i 
Bourdieus forstand (se kapittel 10.2) enn konstruktet kulturgjenstander i 
hjemmet, ser vi likevel at sammenhengene med prestasjoner er vel så sterke. 
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10.8 Sosial kapital 
Sosial kapital er den andre hoveddimensjonen ved sosioøkonomisk status slik 
vi redegjorde for begrepet innledningsvis i kapitlet. I PISA er det generert ett 
konstrukt som eksplisitt operasjonaliserer dette begrepet. I konstruktet ”Sosial 
kompetanse i hjemmet” inngår disse enkeltspørsmålene:  

Hvor ofte hender det at foreldrene dine  
- diskuterer hvordan du gjør det på skolen?  
- spiser middag sammen med deg?  
- bruker tid til å snakke med deg? 

Svaralternativene går fra ”Aldri eller nesten aldri” til ”Flere ganger i uken”. 
Tabellen 10.12 gir resultater relatert til sosial kompetanse i hjemmet: 

Tabell 10.12 Sosial kompetanse i hjemmet 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,01 0,96 0,15 0,08 0,13 
Sverige -0,04 0,93 0,05 -0,05 0,02 
Danmark 0,20 0,91 0,20 0,12 0,14 
Finland -0,20 0,80 0,07 0,06 0,02 
Island -0,09 0,93 0,13 0,05 0,06 
Int. min. -0,341 0,772 0,054 -0,054 0,024,6 
Int. maks. 0,772 1,193 0,305 0,245 0,215 
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,14 0,08 0,10 

1=Lictenstein, 2=Italia, 3=Brasil, 4=Sverige, 5=Korea, 6=Finland 

Av tabell 10.12 går det fram at vi i Norge har en gjennomsnittlig sosial kom-
petanse i hjemmet og også gjennomsnittlige samvariasjoner med prestasjoner. 
Sammenhengen er sterkere i lesing og naturfag enn i matematikk. Korrela-
sjonene er omtrent null i Sverige og Finland, mens de høyeste korrelasjonene 
internasjonalt finner vi i Korea. I Norden finner vi de sterkeste sammenhengene 
i Danmark, som også er det landet som har den høyeste gjennomsnittlige 
verdien for konstruktet. 

10.9 Økonomisk kapital 
Det siste konstruktet vi skal ta for oss i dette kapitlet, er et konstrukt som måler 
hjemmets økonomi. Vi har tidligere i kapitlet presentert sammenhenger mellom 
det vi kalte hjemmets høyeste sosioøkonomiske indeks og prestasjoner. Vi fant 
her klare sammenhenger med prestasjoner for alle de tre fagområdene. Som vi 
påpekte i forbindelse med omtalen av dette konstruktet, er det sosioøkonomiske 
nivået avledet av de yrkene elevene oppgir at foreldrene har. Den 
internasjonale sosioøkonomiske indeksen (ISEI) som er anvendt, gir et mål på 
summen av utdanningsnivå og inntektsnivå for yrket. Indeksen har med andre 
ord både en økonomisk komponent og en kulturell komponent, og er derfor 
ikke umiddelbart lett å fortolke. Det er også opplagt at inntekt prinsipielt ikke 
er det samme som hjemmets økonomi, da økonomiske ressurser kan komme fra 
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andre kilder enn foreldrenes lønn. Konstruktet ”Hjemmets økonomi” som er 
anvendt i PISA, er derfor et mer eksplisitt mål på familiens økonomiske 
kapital.  

Hjemmets økonomiske ressurser ble også kartlagt i TIMSS basert på til-
stedeværelsen av typiske gjenstander i hjemmet, men man fant her ingen sam-
menheng mellom hjemmets økonomi og prestasjoner i Norge (Lie, Brekke & 
Kjærnsli 1997). Et tilsvarende resultat ble funnet i IEA Reading Literacy 
Study. Også her kartla man det man kalte for sosioøkonomisk status i form av 
spørsmål om tilstedeværelsen av gjenstander som ble bedømt som typiske for 
mer velstående hjem. Man fant også her lave og faktiske også svakt negative 
korrelasjoner med prestasjoner for Norges vedkommende (Purves & Elley 
1994). Konstruktet ”Hjemmets økonomi” i PISA består av følgende enkelt-
spørsmål: 

Hjemme hos deg er det/har du  
- Oppvaskmaskin / eget rom / opplæringsprogrammer / tilgang til Internett  
Hvor mange av disse tingene er det hjemme hos deg?  
- Mobiltelefon / TV-apparat / Datamaskin / Bil / Bad  

For den første gruppen av spørsmål var svaralternativene ”Ja” eller ”Nei”. For 
den andre gruppen av spørsmål går alternativene fra ”Ingen” til ”Tre eller 
flere”. Tabell 10.13 viser sammenhengen mellom skåre og hjemmets økonomi, 
samt nivå og spredning. 

Tabell 10.13 Hjemmets økonomi 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. Avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 0,56 0,77 0,03 0,06 0,06 
Sverige 0,66 0,82 0,07 0,12 0,09 
Danmark 0,49 0,77 0,09 0,16 0,13 
Finland 0,22 0,72 0,10 0,15 0,12 
Island 0,53 0,80 -0,06 -0,08 -0,03 
Int. min. -1,791 0,663 -0,065 -0,085 -0,047 
Int. maks. 0,662 1,164 0,324 0,396 0,346 
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,14 0,18 0,15 

1=Russland, 2=Sverige, 3=Korea, 4=Mexico, 5=Island, 6=Brasil, 7= Nederland 

Ikke overraskende har alle de nordiske landene en høy gjennomsnittlig verdi 
for hjemmets økonomi, samtidig som spredningen er lav. Konstruktet 
”Hjemmets økonomi” er altså basert på kun åtte spørsmål til elevene. Likevel 
ser vi at vi ved å sortere landene etter gjennomsnittsverdi for dette konstruktet, 
får vi en rimelig rangering fra rike til mindre rike land. Dette viser at instru-
mentet har høy validitet! For de nordiske landene er det et gjennomgående 
trekk at samvariasjonene mellom skåre og hjemmets økonomi er svake. I Norge 
er de ubetydelig større enn null, funn som altså er konsistente med det man fant 
i TIMSS og IEA Reading Literacy Study. Det er interessant å observere at på 
Island er korrelasjonene faktisk marginalt negative! Verdiene for Island er da 
også de lavest internasjonalt, mens de høyeste korrelasjonene finner vi i Brasil 
og Mexico. 
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Vi oppfatter ”Hjemmets økonomi” som en av de viktigste variablerne når 
det gjelder utjevning. Like muligheter uansett økonomisk bakgrunn er lettere å 
gi en umiddelbar fortolkning i et utjevningsperspektiv enn flere av de andre 
konstruktene vi har presentert resultater for i dette kapitlet. Som vi har vært 
inne på flere ganger i kapitlet, finner vi det problematisk å gi entydige konklu-
sjoner om hvor vidt norsk skole virker utjevnende i et internasjonalt perspektiv 
på basis av flere av konstruktene som er relatert til kulturell kapital. Vi har 
problematisert hvorvidt det er mulig (og også ønskelig) å utjevne forskjeller når 
det gjelder kulturell kapital. Når det gjelder økonomisk kapital, ser vi altså 
imidlertid klart at det i Norge ikke er noen sammenheng mellom hjemmets 
økonomi og prestasjoner, verken i matematikk, naturfag eller lesing. I flere 
andre land er imidlertid denne sammenhengen til dels meget sterk. Dette er 
etter vår mening et klart styrketegn ved norsk skole! 

10.10 Multivariate modeller 

10.10.1 Innledning 
Vi vil i dette underkapitlet studere samspillet mellom prestasjoner og de ulike 
konstruktene relatert til elevens hjemmebakgrunn i større detalj ved hjelp av 
multivariate analyser. Vi vil benytte oss av multippel regresjon. Denne 
teknikken er presentert i metodekapitlet (kap. 5.2.7). 

Mellom alle de konstruktene vi har presentert resultater for så langt i 
kapitlet, vil det kunne være innbyrdes korrelasjoner. Mellom flere av 
konstruktene vil man også forvente relativt høye innbyrdes korrelasjoner, for 
eksempel mellom kulturell kompetanse i hjemmet og kulturgjenstander i 
hjemmet. Kun å presentere resultater for de enkelte konstruktene viser ikke 
hvordan konstruktene henger sammen empirisk. Utgangspunktet for å kjøre 
multiple regresjonsanalyser er å få svar på hvor stor del av variansen i skåre 
konstruktene kan forklare til sammen. Hvis vi eksempelvis har to konstrukter 
som innbyrdes er meget høyt korrelerte, vil man ikke få forklart særlig mer om 
man har begge med i modellen eller kun ett av dem. Sagt på en annen måte; 
Det er kun et lite unikt bidrag fra den andre variabelen i forhold til den første. 

I det følgende vil vi presentere resultater fra fire ulike multiple regresjons-
modeller vi har gjennomført med prestasjoner i lesing som avhengig variabel 
og konstruktene relatert til elevens hjemmebakgrunn som uavhengige variabler. 
Vi har altså valgt å bruke leseskåren som avhengig variabel. Man kunne selv-
sagt ha utført de samme analysene med henholdsvis matematikkskåren og 
naturfagskåren som avhengige variabler. Men i og med at det gjennomgående 
ikke er store forskjeller når det gjelder korrelasjoner mellom de tre skåre-
verdiene og konstruktene relatert til elevens hjemmebakgrunn, har vi her imid-
lertid valgt å kun presentere analyser for leseskåren fordi dette er en mest 
reliable av skåreverdiene. 
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I tabellene vil vi presentere R2- verdier for de nordiske land, høyeste og 
laveste verdier internasjonalt, samt gjennomsnittet for alle OECD-landene. R2- 
verdien er enkel å tolke, da den kan leses som prosentandel varians som er 
”forklart”. Verdiene angir altså hvor stor del av variansen i leseskåre som kan 
forklares til sammen.  

10.10.2 Regresjonsmodell: Foreldrenes yrke og utdanning 
Den første modellen vi vil presentere, inneholder alle de konstruktene som er 
relatert til foreldrenes yrke og utdanning. De konstruktene som er tatt med, er 
altså ”Familiens høyeste sosioøkonomiske indeks”, ”Mors utdanning”, ”Fars 
utdanning”, ”Fars grad av deltakelse i arbeidslivet” og ”Mors grad av delta-
kelse i arbeidslivet”. Tabell 10.14 viser R2- verdier for denne modellen. 

Tabell 10.14 Forklart varians: Foreldrenes yrke og utdanning 
Land R2 

Norge 0,08 
Sverige 0,09 
Danmark 0,15 
Finland 0,06 
Island 0,07 
Int. min. 0,071 

Int. maks. 0,242 

Gj. snitt OECD 0,13 
1=Island, 2=Ungarn 

Resultatene i tabell 10.14 viser at foreldrenes utdanning og yrke kan forklare 
8% av variansen i prestasjoner i Norge. Dette er lite i et internasjonalt perspek-
tiv. Vi ser også at Island er det landet av samtlige i PISA hvor foreldrenes yrke 
og utdanning kan forklare minst av forskjeller i prestasjoner. De nordiske land 
ligger for øvrig gjennomgående betydelig lavere enn gjennomsnittet for 
OECD-landene når det gjelder andel forklart varians. Unntaket i så måte er 
Danmark, hvor hele 15% av variansen kan forklares. Hvis man betrakter utjev-
ning langs dimensjonen foreldres yrke og utdanning som et relevant mål på 
skolesystemets utjevnende effekt, ser det altså ut som om de nordiske land 
gjennomgående lykkes meget godt. 

10.10.3 Regresjonsmodell: Kulturell kapital 
Den andre regresjonsmodellen vi vil presentere resultater for, er en modell hvor 
konstruktene for kulturell kapital inngår. Vi har også tatt med konstruktet om 
språklig bakgrunn her. Konstruktene som inngår, er derfor altså ”Kulturell 
kompetanse i hjemmet”, ”Elevens kulturelle aktivitetsnivå”, ”Kulturgjenstander 
i hjemmet”, ”Pedagogiske ressurser i hjemmet”, ”Antall bøker i hjemmet”, 
samt altså ”Elevens språklige bakgrunn”. Tabell 10.15 viser R2- verdier for 
denne modellen. 
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Tabell 10.15  Forklart varians: Kulturell kapital 
Land R2 

Norge 0,19 
Sverige 0,18 
Danmark 0,22 
Finland 0,13 
Island 0,12 
Int. min. 0,121 

Int. maks. 0,292 

Gj. snitt OECD 0,19 
1= Island, 2=Luxembourg 

Tabell 10.15 viser at kulturell kapital gjennomgående er en mye viktigere for-
klaringsfaktor for prestasjoner enn foreldrenes yrke og utdanning. I Norge kan 
så mye som 19% av variansen forklares av kulturell kapital, mot altså 8% for 
foreldrenes utdanning og yrke. Norge er et gjennomsnittlig land i OECD-
sammenheng når det gjelder kulturell kapitals forklaringskraft i relasjon til 
prestasjoner. Hvis man anser utjevning langs dimensjonen kulturell kapital som 
et relevant mål for skolesystemet, får vi altså et noe annet bilde av situasjonen i 
Norge enn hvis vi tar utgangspunkt i foreldrenes yrke og utdanning. Som vi har 
vært inne på tidligere i kapitlet, er vi imidlertid kritiske til om utjevning langs 
dimensjonen kulturell kapital bør være et mål. Vi stilte oss også tvilende til om 
dette faktisk er mulig. 

10.10.4 Regresjonsmodell: Sosial kapital 
Den tredje modellen vi vil presentere, er en modell hvor konstruktet ”Sosial 
kompetanse i hjemmet” inngår. I tillegg har vi tatt med ”Familietype”. Tabell 
10.16 viser R2-verdier for denne modellen. 

Tabell 10.16 Forklart varians: Sosial kapital 
Land R2 

Norge 0,04 
Sverige 0,02 
Danmark 0,05 
Finland 0,02 
Island 0,02 
Int. min. 0,011,2 

Int. maks. 0,093 

Gj. snitt OECD 0,03 
1=Italia, 2=Hellas, 3=Korea 

Tabell 10.16 viser at sosial kapital forklarer betydelig mindre varians i presta-
sjoner enn både foreldrenes yrke og utdanning og kulturell kapital. Italia/Hellas 
og Korea utgjør ytterpunktene i det internasjonale bildet. I Italia og Hellas for-
klarer sosial kapital praktisk talt ikke noe av variansen i prestasjoner, mens i 
Korea forklarer denne typen ressurser 9%. Norge framstår, som for kulturell 
kapital, som et gjennomsnittlig land i OECD-sammenheng når det gjelder 
sosial kapital sin forklaringskraft for prestasjoner. Hvis vi bruker utjevning 
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langs dimensjonen sosial kapital som et mål på skolesystemets utjevnende 
effekt, så får vi med andre ord et tilsvarende bilde av Norge som et gjennom-
snittlig land i så måte. 

10.10.5 Regresjonsmodell: Alle konstrukter 
Den siste modellen vi vil presentere, er en modell hvor alle konstruktene 
relatert til hjemmebakgrunn er tatt med. Her inngår alle konstruktene i de tre 
tidligere modellene, og i tillegg også konstruktet ”Hjemmets økonomi”. Vi har 
med andre ord ikke gjennomført en separat multippel regresjon med hjemmets 
økonomi som uavhengig variabel. Da det bare er snakk om ett konstrukt for 
hjemmets økonomi, kan man enkelt finne andel forklart varians av dette kon-
struktet ved å kvadrere korrelasjonskoeffisientene som er gitt tidligere i kapitlet 
(se tabell 10.13). Gjennomgående så vi at korrelasjonene for de nordiske land 
var meget lave for hjemmets økonomi, så dette konstruktet gir kun små bidrag 
til forklart varians i de nordiske land. Tabell 10.17 gir R2- verdier for modellen 
hvor alle konstruktene inngår. 

Tabell 10.17 Forklart varians: Alle konstrukter 
Land R2 

Norge 0,23 
Sverige 0,21 
Danmark 0,26 
Finland 0,16 
Island 0,16 
Int. min. 0,151 

Int. maks. 0,362 

Gj. snitt OECD 0,24 
1= Latvia, 2=Luxembourg 

Av tabell 10.17 ser vi at det er store variasjoner internasjonalt når det gjelder 
den totale andelen varians i prestasjoner som hjemmebakgrunn, slik begrepet er 
operasjonalisert i PISA, kan forklare. Latvia og Luxembourg utgjør ytter-
punktene. Norge framstår som et gjennomsnittlig land når det gjelder sammen-
hengen mellom hjemmebakgrunn og prestasjoner. Av de nordiske land er det 
bare i Danmark hvor hjemmebakgrunn har større betydning. Vi har tidligere 
sett at kulturell kapital kan forklare 19% av variansen i prestasjoner i Norge. 
Hvis vi tillegg også inkluderer foreldrenes utdanning og yrke, sosial kapital og 
hjemmets økonomi, får vi altså kun forklart 4 % ekstra varians i prestasjoner.  

I tabell 10.18. har vi gitt en oppsummerende presentasjon av de fire regre-
sjonsmodellene. Vi minner om at forklart varians for modellen hvor alle 
konstruktene inngår, ikke er det samme som summen av de tre enkeltmodellene 
(for mer om dette, se kap. 5.2.7). 
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Tabell 10.18  Oppsummering av regresjonsmodeller 
Foreldrenes 

yrke og 
utdanning 

Kulturell 
kapital Sosial kapital 

Alle konstruk-
tene Land 

R2 R2 R2 R2 
Norge 0,08 0,19 0,04 0,23 
Sverige 0,09 0,18 0,02 0,21 
Danmark 0,15 0,22 0,05 0,26 
Finland 0,06 0,13 0,02 0,16 
Island 0,07 0,12 0,02 0,16 
Int. min. 0,071 0,121 0,014,5 0,157 

Int. maks. 0,242 0,293 0,096 0,363 

Gj. snitt OECD 0,13 0,19 0,03 0,24 
1=Island, 2=Ungarn, 3=Luxembourg, 4=Italia, 5=Hellas, 6=Korea, 7=Latvia, 

10.11 En overordnet indeks for sosioøkonomisk 
bakgrunn 

I den internasjonale rapporten fra PISA 2000 opererer man med det man kaller 
en indeks for sosioøkonomisk status, på engelsk gitt betegnelsen ”Index of 
Economic, Social and Cultural Status” (OECD 2001a). I denne indeksen er 
utvalgte konstrukter slått sammen til en felles indeks. De utvalgte konstruktene 
er familiens høyeste sosioøkonomiske status, mors eller fars utdanning (den av 
foreldrene med den høyeste utdannelsen er tatt med), hjemmets økonomi, 
kulturgjenstander i hjemmet, samt pedagogiske ressurser i hjemmet. Vi går 
ikke her inn på hvordan indeksen rent teknisk har blitt laget. Dette kan man 
lese mer om i detalj i OECD 2001a. 

Med utgangspunkt i den overordnete indeksen for sosioøkonomisk status 
har man beregnet det man kaller sosioøkonomiske gradienter for hvert enkelt 
land. Med dette menes stigningen for en linje som beskriver prestasjoner som 
en funksjon av sosioøkonomisk bakgrunn. I et utjevningsperspektiv er det 
gunstig med så liten gradient som mulig, med andre ord at linja har så liten 
stigning som mulig. Resultatene i den internasjonale rapporten viser at Norge 
har en gradient som ikke er signifikant forskjellig fra gjennomsnittet for alle 
OECD-landene. Figur 10.1 viser leseforståelse som en funksjon av SES for 
noen utvalgte land. Korea og Tyskland, som har henholdsvis den minste og den 
største gradienten, er tatt med her. 
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Figur 10.1  Skåre i lesing som funksjon av SES i PISA 

Når man skal tolke resultatene som er basert på den overordnete indeksen for 
sosioøkonomisk bakgrunn, er det viktig å ta hensyn til hvilke konstrukter som 
inngår i indeksen. Måten indeksen er laget på, gjør at den opplagt er høyere 
korrelert med enkelte av de konstruktene vi har presentert resultater for i dette 
kapitlet enn med andre. I Norge er den overordnete indeksen høyest korrelert 
med familiens høyeste sosioøkonomiske indeks og kulturgjenstander i hjemmet 
(korrelasjonene er på 0,71 for begge disse konstruktene), mens den har en 
korrelasjon på 0,53 med hjemmets økonomi. Sosial kompetanse i hjemmet, et 
konstrukt som ikke inngår i indeksen, korrelerer bare 0,23 med indeksen. Av 
dette følger det at resultatene som er basert på den overordnete indeksen, vil 
likne mer på tilsvarende resultater for noen av konstruktene enn for andre. I og 
med at indeksen er så høyt korrelert med familiens høyeste sosioøkonomiske 
indeks og med kulturgjenstander i hjemmet, er det ikke overraskende at Norge 
har en gjennomsnittlig sosioøkonomisk gradient i et internasjonalt perspektiv. 
Dette stemmer godt med de resultatene vi har sett for disse konstruktene tid-
ligere i kapitlet. 

For å illustrere betydningen av hvordan SES er definert, vil vi trekke en 
sammenlikning til beregningen av sosioøkonomiske gradienter i OECDs siste 
rapport fra The International Adult Literacy Survey (OECD & Statistics 
Canada 2000). Her har man beregnet sosioøkonomiske gradienter for skåre 
innen det man har kalt ”Document Literacy” på den metodisk sett samme 
måten som i PISA. Det er imidlertid en avgjørende forskjell. Målet for SES er 
her foreldrenes utdanning målt i antall år. Med utgangspunktet i dette målet for 
SES blir Norge gruppert sammen med Danmark, Finland og Sverige som et 
land hvor grafene ligger høyt (med andre ord relativt høy gjennomsnittlig 
skåre) og med relativt liten gradient (med andre ord relativt svak sammenheng 
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mellom SES og prestasjoner): ”The gradients for young people in the four Nordic 
countries -Denmark, Finland, Norway and Sweden- are consistently high and flat, with 
relatively little variation in leves of proficiency ” (OECD & Statistics Canada, 
s.32). Vi får her med andre ord et annet bilde av situasjonen i Norge når det 
gjelder sammenhengen mellom SES og prestasjoner. Det interessante er at 
dette i stor grad er en konsekvens av at ulike mål for SES er anvendt! 

10.12 Avsluttende kommentarer 
Vi har gjennomgående i kapitlet sammenliknet med resultater fra TIMSS og 
IEA Reading Literacy Study der dette har vært mulig og relevant. Som vi 
imidlertid var inne på i innledningen, er det problemer knyttet til dette, da 
instrumentene ikke er identiske i disse studiene. Det er derfor umulig å kate-
gorisk fastslå om forskjeller skyldes ulikheter i måleinstrumentene eller 
faktiske forskjeller. Slagordet ”If you want to measure change, don’t change 
the measure” aktualiseres i høyeste grad når man forsøker å sammenlikne rela-
sjonen mellom hjemmebakgrunn og prestasjoner i PISA med tilsvarende rela-
sjoner fra andre studier. Etter at PISA 2003 er gjennomført, vil man imidlertid 
kunne studere utviklingen over tid på en bedre måte når det gjelder relasjonen 
mellom hjemmebakgrunn og prestasjoner. 

Vi har i dette kapitlet sett at Norge gjennomgående ikke framstår som et 
land som er kjennetegnet ved spesielt liten sammenheng mellom hjemme-
bakgrunn og prestasjoner, verken hvis vi tar utgangspunkt i den overordnete 
indeksen for sosial bakgrunn fra den internasjonale rapporten i PISA, eller alle 
konstruktene relatert til hjemmebakgrunn til sammen. Vi liker gjerne å fram-
stille det norske skolesystemet som nettopp et system som i meget stor grad 
klarer å jevne ut forskjeller i elevenes hjemmebakgrunn. Hovedtanken bak den 
norske enhetsskolen har jo vært nettopp dette.  

Hvis vi ser på forskjeller i økonomisk bakgrunn, så utmerker også Norge seg 
med små forskjeller mellom elever med ulik bakgrunn. Vi er imidlertid mer 
gjennomsnittlige i et internasjonalt perspektiv når det gjelder relasjonen 
mellom sosial og kulturell kapital og prestasjoner. Spørsmålet er om vi bør 
bekymre oss over at vi ikke klarer å utjevne forskjeller langs disse dimen-
sjonene på en bedre måte. For sosial kapital vil vi svare et ubetinget ja på dette 
spørsmålet. Vi har imidlertid tentativt antydet at vi er skeptiske til hvor relevant 
der er å ha utjevning langs dimensjonen kulturell kapital som et mål. Men uan-
sett er det en meget interessant problemstilling hvorfor sammenhengene med 
prestasjoner er såpass sterke når det gjelder kulturell kapital i Norge. Vi kan 
ikke med utgangspunkt i de dataene som foreligger i PISA, gi noe fullgodt svar 
på dette. Her er det behov for utdypende studier av både teoretisk og empirisk 
art. Det sentrale spørsmålet er om dette kan sies å være en svakhet ved norsk 
skole eller ikke. 
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11 KOMPETANSER PÅ TVERS AV FAG 

11.1 Innledning 
Vi vil i dette kapitlet se på sammenhengen mellom det vi har kalt 
”Kompetanser på tvers av fag” og elevprestasjoner. ”Kompetanser på tvers av 
fag” er vår norske oversettelse av det man i PISA kaller ”Cross-Curricular 
Competencies” (CCC). CCC omhandler både kunnskaper, ferdigheter, hold-
ninger, verdier og vaner som ikke er spesifikke for bestemte fag eller bestemte 
områder av livet. Vi har altså valgt å oversette med ”Kompetanser på tvers av 
fag” på norsk. Denne betegnelsen henspiller på at kompetansene kan være 
knyttet til ikke bare ett, men flere fag, og i tillegg ikke er av en rent ”faglig” art. 
De er mer overgripende enn de enkelte fagene, og er altså av en annen og mer 
generell art enn det vi vanligvis legger i begrepet ”tverrfaglig”. Dessuten kan 
de utøves og påvises i en skolesammenheng (i skolefag), men ikke der alene. 
Kompetansene kan både læres og utøves i mange situasjoner i og utenom 
skolen. 

I dette kapitlet vil vi først presentere resultater for hvert enkelt konstrukt i 
form av univariate mål, samt relasjonen med prestasjoner i matematikk, natur-
fag og lesing i form av korrelasjoner. Resultatene vil her bli presentert i samme 
type tabeller som i kapittel 10. I tabellene gir vi korrelasjoner med prestasjoner 
for alle tre fagområdene, samt nivå og spredning for konstruktet. Vi vil gjen-
nomgående relatere resultatene for Norge og de nordiske land til de høyeste og 
laveste verdiene internasjonalt, samt til gjennomsnittet for de OECD-landene 
som deltok i CCC-delen i PISA. Ikke alle OECD-landene deltok i CCC-delen, 
da denne var det man kaller en ”International option”. Dette betyr at kompo-
nenten ble utformet av det internasjonale prosjektsenteret, men det var opp til 
det enkelte land å velge om man vil delta. Totalt deltok 21 av OECD-landene i 
CCC-delen, og OECD-gjennomsnittet i dette kapitlet er derfor basert på disse 
21 landene.  

I andre del av kapitlet vil vi studere samspillet mellom konstruktene i rela-
sjon til skåre ved hjelp av multivariate teknikker. Utgangspunktet vårt her er å 
studere hvor stor del av variansen i prestasjoner som kan forklares av kon-
struktene relatert til kompetanser på tvers av fag. Vi har her valgt å fokusere på 
leseskåren, da det gjennomgående kun er små forskjeller mellom de ulike fag-
områdene når det gjelder korrelasjoner med konstruktene. 

Vi har ønsket å unngå for mange detaljer om feilmarginer for de enkelte 
gjennomsnittsverdiene for konstruktene i kapitlet. Vi nøyer oss med å angi her 
at feilmarginene for enkeltland ligger i størrelsesorden 0,02 – 0,05. 
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11.2 Bakgrunnen for CCC-delen i PISA 
På slutten av 80-tallet ble det erkjent at OECDs indikatorer på utbytte av ut-
danning innen lesing, matematikk og naturfag bare omfattet visse, om enn 
viktige, sider av elevenes læring. Man kan hevde at elevene trenger et variert 
register av ferdigheter for livet framover og som samfunnsborgere. Det er et 
uttrykt mål i de fleste land at skolen også skal gi et utbytte av skolegangen som 
går ut over kunnskapen i de enkelte fagene. Den generelle delen av L97 angir 
for øvrig flere slike mål for den norske skolens arbeid. 

OECD fant det interessant å forsøke å utvikle indikatorer innen CCC, men 
det var ikke klart om det var mulig å gjennomføre det i praksis. For å under-
søke dette nærmere ble det utviklet et pilotprosjekt, ”Prepared for life”, som 
skulle undersøke hvorvidt kunnskaper, ferdigheter og holdninger kunne måles 
med eksisterende instrumenter og skalaer med god psykometrisk kvalitet. Fire 
områder ble undersøkt i perioden 1993-1996: 
! Kunnskap om og holdninger til politikk, økonomi og samfunn (”Civic”) 
! Problemløsning 
! Selvoppfatning 
! Kommunikasjon 

Resultatene viste at for ”Civic” og ”Selvoppfatning” kunne instrumentene med 
mindre justeringer anvendes for større undersøkelser. Både Civic og Selvopp-
fatning ble vurdert som egnede områder for empiriske undersøkelser. Civic var 
temaet i en undersøkelse i regi av IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement) som ble gjennomført i 1999. Norge 
deltok for øvrig i IEA Civic Education Study, og resultatene ble publisert i 
mars 2001 (Mikkelsen m.fl. 2001). Det foregår et arbeid med å utvikle indika-
torer for problemløsning i PISA 2003, og det er bestemt at problemløsning skal 
inngå som et fjerde hovedområde i PISA 2003, ved siden av matematikk, lesing 
og naturfag. For området ”Kommunikasjon” innså man at mer utviklingsarbeid 
var nødvendig. 

I referanserammen blir ”kompetanse” forstått som psykiske disposisjoner 
som er til hjelp for å mestre livets utfordringer. Kompetansene blir kategorisert 
i henhold til 
! Oppgaver (f.eks. praktiske problemer, sosiale oppgaver, kunnskaper og 

ferdigheter knyttet til indre mentale liv) 
! Grad av generaliserbarhet (innad i fag, på nivå med fag, og nivå over de 

enkelte fagene) 
! Psykologiske prosesser (kunnskaper og oppfatninger eller verdier, 

hindringer og motivasjon) 
Som vi nevnte i innledningen, omfatter CCC i PISA både kunnskaper, ferdig-
heter og verdier, holdninger og vaner som ikke er spesifikke for bestemte fag 
eller bestemte områder av livet. En kan tenke seg mange kompetanser på tvers 
av fag, som oversikten over kompetansebegrepet gir en pekepinn på. CCC-
undersøkelsen har ”livslang læring” som overgripende tema. For at elever skal 
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kunne lære resten av livet, må de nødvendige forutsetningene for å lære senere 
i livet, både av kognitiv og motivasjonsmessig natur, være til stede. Et viktig 
aspekt her er selvregulert læring, som er fokus for CCC-instrumentet som inn-
gikk i PISA-undersøkelsen i 2000. 

I forbindelse med CCC-intrumentet er det et hovedanliggende å finne gode 
norske oversettelser av de engelske konstruktene. Dette er ikke en likefrem 
oppgave. Det er viktig at begrepene faktisk er dekkende for det underliggende 
konstruktet. Samtidig må de gi meningsfulle assosiasjoner og ha såkalt ”face 
value”. Dette betyr at det norske begrepet vanskelig kan bli en direkte over-
settelse av de engelske utrykkene. Oversettingsprosessen til norsk har derfor 
medført grundig diskusjon, med fokusering på fine nyanser (se for øvrig Knain 
2000). 

CCC-konstruktene er delt i tre grupper; ”Læringsstrategier”, ”Motivasjon” 
og ”Selvoppfatning”. De av enkeltspørsmålene som krever en angivelse av 
hvor ofte noe skjer som svar, har gjennomgående fire svaralternativer; ”Nesten 
aldri”, ”Av og til”, ”Ofte” og ”Nesten alltid”. De spørsmålene hvor man skal si 
seg enig eller uenig, har disse fire alternativene; ”Uenig”, ”Litt uenig”, ”Litt 
enig” og ”Enig”. Alle konstruktene er standardisert slik at gjennomsnittet er 0 
og standardavviket 1 for OECD-landene (se kapittel 5.2.5). 

I dette kapitlet vil vi altså både rapportere resultater i form av nivå og 
spredning for det enkelte konstruktet, samtidig som vi vil rapportere samvaria-
sjonen med prestasjoner i alle tre fagområdene i form av korrelasjoner. Vi vil gi 
disse dataene for alle de nordiske land, samt det internasjonale gjennomsnittet 
og høyeste og laveste verdi internasjonalt. Vi vil imidlertid innledningsvis 
advare mot for kategoriske slutninger når det gjelder forskjeller mellom land i 
gjennomsnittsverdi for det enkelte konstrukt. Man må i denne forbindelse ha i 
mente at forskjeller kan skyldes kulturelle variasjoner når det gjelder måter å 
svare på. Man kan tenke seg at det i enkelte kulturer er en tradisjon for å 
uttrykke seg mer moderat for eksempel i forhold til egne egenskaper og kvali-
fikasjoner, enn hva tilfelle er i andre kulturer. Dette vil selvsagt påvirke gjen-
nomsnittsverdien for landene. Men vi vet ikke om det er dette som er årsaken. 
Vi kan ta et eksempel: Vi skal senere i kapitlet se at de koreanske elevene har 
det laveste gjennomsnittlige nivået for mestringsforventning av samtlige land i 
PISA. Er dette en konsekvens av den asiatiske noe beskjedne måte å uttrykke 
seg på? Er det en konsekvens av generelt høye krav til elevene? Vi har ikke 
med utgangspunkt i PISA-dataene noen grunn til å hevde at slike effekter er til 
stede, så dette må sies å være en spekulasjon. Vi vil likevel påpeke at resul-
tatene kan være influert av denne typen effekter, og vil derfor advare mot en 
for ukritisk sammenlikning mellom land. Vi vil likevel underveis i kapitlet 
sammenlikne særlig de nordiske land også når det gjelder nivå og spredning for 
det enkelte konstrukt. Vi antar at det for de nordiske land ikke er store 
kulturelle forskjeller når det gjelder måter å svare på. 

I dette kapitlet har vi valgt å fokusere på hele den norske elevgruppen sett i 
et internasjonalt perspektiv. For flere av konstruktene vi vil presentere resul-
tater for i dette kapitlet, er det imidlertid betydelige forskjeller mellom 
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kjønnene, ikke minst når det gjelder gjennomsnittsnivåer for konstruktene. Vi 
har valgt å ikke prioritere kjønnsperspektivet i dette kapitlet, men vi vil likevel 
gjennomgående påpeke betydelige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder 
nivåer for konstruktene. Vi skal for eksempel se at når det gjelder interesse-
basert motivasjon for lesing, så er gjennomsnittsnivået for alle de norske 
elevene 0,01. Dette er med andre som gjennomsnittet for OECD-landene. Hvis 
vi derimot studerer jenter og gutter for seg, ser vi at verdien for jentene er 0,33, 
mens den for guttene er -0,30. Selv om vi av omfangsmessige årsaker ikke kan 
drøfte denne typen kjønnsrelaterte forskjeller i detalj i dette kapitlet, vil vi altså 
likevel påpeke forskjellene der de er betydelige. I kapittel 13.2 vil vi se på slike 
kjønnsforskjeller i en mer generell sammenheng.  

Gjennomgående i kapitlet vil vi spesielt påpeke resultater som har særlig 
interesse for norsk skole på ulike nivåer. Det må imidlertid understrekes at 
slike framhevinger er subjektive. Andre som leser resultatene som presenteres i 
kapitlet, vil kunne feste seg ved andre aspekter enn oss. Vi er også forsiktige 
med konkrete anbefalinger om tiltak på basis av resultatene. Våre data sier ikke 
nødvendigvis noe om hvordan man best kan løse problemer eller utfordringer 
for norsk skole som framtrer gjenom resultatene i PISA. Dette krever nøye 
drøftinger med utgangspunkt i supplerende studier av både teoretisk og 
empirisk art.  

11.3 Læringsstrategier 

11.3.1 Lære utenat 
Det første konstruktet som er plassert i kategorien ”Læringsstrategier”, har 
tittelen ”Lære utenat”. Dette konstruktet omhandler kognitive læringsstrategier. 
Disse enkeltspørsmålene inngår i konstruktet: 

Når jeg arbeider med skolefag, forsøker jeg å lære utenat alt som jeg tror blir 
tatt opp. 
Når jeg arbeider med skolefag, lærer jeg utenat så mye som mulig. 
Når jeg arbeider med skolefag, lærer jeg alt nytt stoff utenat slik at jeg kan 
gjenta det høyt. 
Når jeg arbeider med skolefag, øver jeg meg ved å gjenta stoffet om og om 
igjen for meg selv. 

Tabell 11.1 viser korrelasjonene mellom ”Lære utenat” og prestasjoner. Nivå 
og spredning for konstruktet er også gitt. Av tabellen ser vi at Norge har et lavt 
gjennomsnitt for dette konstruktet. Det norske gjennomsnittet ligger over et 
halvt standardavvik lavere enn gjennomsnittet blant OECD-landene, og den 
norske verdien er blant de laveste internasjonalt. Det kan også nevnes at det er 
betydelig forskjell mellom gutter og jenter i Norge når det gjelder gjennom-
snittsverdier for konstruktet. Verdien for jentene er -0,73, mens den er -0,47 for 
guttene. Gjennomsnittlig for OECD-landene er det ingen samvariasjon mellom 
å lære utenat og skåre, verken i lesing, matematikk eller naturfag. I de nordiske 
land er det også gjennomgående kun ubetydelig samvariasjoner. 
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Tabell 11.1  Resultater for konstruktet ”Lære utenat” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,60 1,02 -0,03 -0,01 0,03 
Sverige 0,17 0,90 0,09 0,11 0,09 
Danmark 0,05 0,76 0,05 0,03 0,05 
Finland -0,10 0,80 0,07 0,06 0,05 
Island -0,27 0,90 -0,01 -0,05 -0,01 
Int. min. -0,681  0,723  -0,161  -0,216  -0,176  
Int. maks. 0,892  1,134  0,145  0,117  0,118  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,01 -0,02 0,00 

1=Italia, 2=Ungarn, 3=Latvia, 4=Luxembourg, 5=Brasil, 6=Østerrike, 7=Sverige, 8=Australia 

De norske resultatene viser at å lære utenat er en læringsstrategi som vekt-
legges lite i norsk skole. De internasjonale resultatene gir også et inntrykk av at 
dette synes fornuftig, da det gjennomgående ikke er noen sammenheng mellom 
denne læringsstrategien og prestasjoner. Som vi skal se, finner vi slike sam-
menhenger for mange av de andre konstruktene relatert til kompetanser på 
tvers av fag. Det synes altså ikke å være noen grunn til å argumentere for en 
sterkere fokusering på å lære utenat i norsk skole, til tross for det spesielt lave 
gjennomsnittet. Av andre årsaker er da heller ikke pugging generelt noen 
anbefalt metode, men kan utvilsomt i en del sammenhenger være hensikts-
messig. 

11.3.2 Utdyping 
Det neste konstruktet vi vil ta for oss, er et konstrukt som vi har gitt beteg-
nelsen ”Utdyping”. Også dette konstruktet omhandler kognitive lærings-
strategier, og det har vist seg at det kan klart skilles fra ”Lære utenat” rent 
psykometrisk. Konstruktet omhandler hvordan ny kunnskap knyttes til den 
eksisterende, og kan ses i sammenheng med et konstruktivistisk læringssyn. 
Disse enkeltspørsmålene inngår i konstruktet: 

Når jeg arbeider med skolefag, forsøker jeg å knytte det nye stoffet til ting som 
jeg har lært i andre fag. 
Når jeg arbeider med skolefag, finner jeg ut hvordan informasjonen kan brukes 
i det virkelig liv. 
Når jeg arbeider med skolefag, forsøker jeg å forstå stoffet bedre ved å knytte 
det til noe jeg kan fra før. 
Når jeg arbeider med skolefag, finner jeg ut hvordan stoffet passer inn i det jeg 
har lært tidligere. 

Tabell 11.2 viser korrelasjonene mellom ”Utdyping” og skåreverdiene, samt 
nivå og spredning for konstruktet. Av tabellen går det fram at Norge har et lavt 
gjennomsnitt for dette konstruktet. Norge er blant de landene med lavest gjen-
nomsnitt, mens Island har den aller laveste verdien. Høyest verdi internasjonalt 
finner vi i Brasil. Det er betydelig forskjell mellom gutter og jenter i Norge. 
Gjennomsnittsverdien for guttene er -0,12, mens den er -0,32 for jentene. I 
Norge finner vi litt sterkere sammenhenger mellom utdyping og skåre enn det 
internasjonale gjennomsnittet for OECD-landene. Sterkest sammenheng 
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internasjonalt finner vi i Korea, mens de svakeste sammenhengene finnes i 
Belgia og Nederland.  

Tabell 11.2  Resultater for konstruktet ”Utdyping” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. Avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,22 0,98 0,16 0,16 0,20 
Sverige 0,01 0,98 0,14 0,17 0,16 
Danmark -0,12 0,92 0,13 0,13 0,14 
Finland -0,15 0,90 0,16 0,18 0,18 
Island -0,24 1,03 0,15 0,15 0,15 
Int. min. -0,241  0,813  0,015  0,035  0,047  
Int. maks. 0,472  1,104  0,356  0,336  0,346  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,13 0,14 0,15 

1=Island, 2=Brasil, 3=Latvia, 4=Irland, 5=Belgia, 6=Korea, 7=Nederland 

Norge har altså et lavt gjennomsnitt i et internasjonalt perspektiv når det gjelder 
utdyping som læringsstrategi. I motsetning til for konstruktet ”Lære utenat”, ser 
vi at det er en sammenheng mellom prestasjoner og det å bruke utdyping som 
læringsstrategi, både i Norge og gjennomsnittlig internasjonalt. På bakgrunn av 
dette kan det være naturlig å vurdere om det ikke bør fokuseres sterkere på 
utdyping som læringsstrategi i norsk skole. Hvordan dette kan gjennomføres i 
praksis, vil vi imidlertid ikke gå nærmere inn på her. For flere av de andre 
nordiske land kan den samme anbefalingen være relevant, ikke minst for 
Island. Utdyping som strategi er ikke minst viktig sett fra et konstruktivistisk 
læringsperspektiv. 

11.3.3 Kontrollstrategier 
Det neste konstruktet vi vil ta for oss, er konstruktet ”Kontrollstrategier”. Dette 
konstruktet er knyttet til metakognitive prosesser, og omhandler hvordan 
eleven kontrollerer eller prøver ut hva han eller hun har lært. Disse enkelt-
spørsmålene inngår i konstruktet: 

Når jeg arbeider med skolefag, starter jeg med å finne ut nøyaktig hva jeg 
trenger å lære. 
Når jeg arbeider med skolefag, tvinger jeg meg til å sjekke at jeg husker det jeg 
har lært. 
Når jeg arbeider med skolefag, forsøker jeg å finne ut hvilke begrep jeg fortsatt 
ikke har forstått ordentlig. 
Når jeg arbeider med skolefag, forsikrer jeg meg om at jeg husker de viktigste 
tingene. 
Når jeg arbeider med skolefag og det er noe jeg ikke forstår, forsøker jeg å få 
tak i tilleggsinformasjon som kan gjøre det klarere. 

Tabell 11.3 viser nivå, spredning og korrelasjoner for konstruktet 
”Kontrollstrategier”. Tabellen viser at Norge har det aller laveste gjennom-
snittet når det gjelder kontrollstrategier av samtlige land som deltok i PISA. I 
de nordiske land finner vi gjennomgående lave gjennomsnittsverdier. Det 
høyeste gjennomsnittet finner vi i Østerrike. Når det gjelder samvariasjoner, 
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finner vi de sterkeste internasjonalt i Portugal, mens de svakeste finner vi i 
Nederland. I Norge finner vi gjennomgående noe svakere sammenhenger enn 
gjennomsnittet for OECD-landene. I Norden er de sterkeste sammenhengene i 
Sverige. 

Tabell 11.3  Resultater for konstruktet ”Kontrollstrategier” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,58 0,96 0,12 0,12 0,15 
Sverige 0,03 0,93 0,20 0,20 0,20 
Danmark -0,23 0,85 0,13 0,08 0,13 
Finland -0,47 0,88 0,16 0,14 0,15 
Island -0,36 0,95 0,15 0,12 0,13 
Int. min. -0,581  0,803  0,095  0,065  0,075  
Int. maks. 0,402  1,134  0,346  0,336  0,306  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,21 0,16 0,19 

1=Norge, 2=Østerrike, 3=Latvia, 4=USA, 5=Nederland, 6=Portugal 

Det er oppsiktsvekkende hvor lavt det norske gjennomsnittet er når det gjelder 
konstruktet ”Kontrollstrategier”. Konstruktet dekker meget viktige sider ved 
læringsprosessen, og denne typen metakognitive kompetanser har for eksempel 
blitt sterkt vektlagt i realfagdidaktikken gjennom en årrekke, ikke minst innen 
matematikkdidaktikken. Det må sies å være foruroligende hvor lite de norske 
elevene rapporterer at de anvender denne typen strategier. Vi ser også at det er 
klare sammenhenger mellom å bruke denne typen metakognitive strategier og 
prestasjoner innen alle tre fagområdene, både i Norge og gjennomsnittlig 
internasjonalt. I dette ligger det et klart budskap om at norsk skole bør vekt-
legge kontrollstrategier i større grad i framtiden! Et slikt fokus vil være nært 
knyttet til begreper som ”Å lære å lære” og ”Ansvar for egen læring”, samt til 
et konstruktivistisk læringssyn. 

11.3.4 Hva kjennetegner landene med høyest skåre? 
Alle konstruktene relatert til læringsstrategier er meget interessante i et fag-
didaktisk perspektiv. Det er interessant å spørre seg hva som kjennetegner de 
landene som skårer høyest i PISA når det gjelder bruken av de ulike 
strategiene. Vi har derfor plukket ut de fem landene som skårer høyest i hen-
holdsvis lesing, matematikk og naturfag. Det er mange av de samme landene 
som skårer høyest i de ulike fagområdene, samtidig som enkelte av disse 
landene ikke deltok i CCC-delen av PISA. Vi står derfor tilbake med 6 land 
som en følge av dette utvalgskriteriet. I tabell 11.4 har vi presentert gjennom-
snittsverdier for disse seks landene for ”Lære utenat”, ”Utdyping” og 
”Kontrollstrategier”, samt gjennomsnittlig skåre i de tre fagområdene. 

Fra tabellen går det fram at det ikke er noe generelt mønster når det gjelder 
hva som kjennetegner disse landene. Hvis vi stiller oss spørsmålet om hvilke 
strategier man bør vektlegge for å skåre høyt, får man ikke noe entydig svar 
ved å sammenlikne med de landene som skårer høyst i PISA. Tabellen inne-
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holder imidlertid interessante tendenser. En av disse er at i Storbritannia, 
Irland, New Zealand og Australia blir det å lære utenat tillagt stor vekt. Dette er 
land som generelt også likner hverandre kulturelt. De lave gjennomsnittene for 
kontrollstrategier både i Finland og Korea er også påfallende. Tilsvarende er 
det interessant å merke seg det høye gjennomsnittet for alle konstruktene i 
Storbritannia. 

Tabell 11.4  Land som skårer høyt: Skåre og nivå for konstrukter 
Land Lesing Mate-

matikk 
Naturfag Lære 

utenat 
Ut-

dyping 
Kontroll-
strategier 

Finland 546 536 538 -0,10 -0,15 -0,47 
New Zealand 529 537 528 0,24 0,10 0,07 
Australia 528 533 528 0,14 0,07 0,02 
Irland 527 503 513 0,27 -0,09 0,07 
Korea 525 547 552 -0,15 -0,03 -0,44 
Storbritannia 523 529 532 0,36 0,20 0,32 

11.4 Motivasjon 
Motivasjon er en nødvendig forutsetning for selvregulerende læring. Kon-
struktene i CCC i denne dimensjonen har røtter i en teori om motivasjon som 
går på tvers av den vanlige dikotomien indre/ytre motivasjon. Man identifiserer 
separate typer motivasjon som indikerer ulike grader av selvregulering. I tillegg 
til å inkludere interessebaserte og instrumentelle sider ved motivasjon, regnes 
også innsats og utholdenhet, læring gjennom samarbeid og læring gjennom 
konkurranse som viktige aspekter.  

11.4.1 Instrumentell motivasjon 
Det første konstruktet vi skal ta for oss i kategorien ”Motivasjon”, er et kon-
strukt som har fått navnet ”Instrumentell motivasjon”. Denne typen motivasjon 
er knyttet til å lære for å oppnå et eksternt mål. Disse enkeltspørsmålene inngår 
i konstruktet: 

Jeg arbeider med skolefag for å øke mine jobbmuligheter. 
Jeg arbeider med skolefag for å få en trygg økonomisk framtid. 
Jeg arbeider med skolefag for å få en god jobb. 

Tabell 11.5 viser sammenhengene mellom instrumentell motivasjon og skåre, 
samt nivå og spredning for variabelen. Tabellen viser at av de nordiske land, 
utmerker Sverige seg med en svært høy gjennomsnittlig verdi for instrumentell 
motivasjon. For Sveriges vedkommende er dette oppsiktsvekkende, men vi går 
ikke her nærmere inn på hva dette kan skyldes. Internasjonalt har USA det 
laveste og Ungarn det høyeste gjennomsnittet. Norge ligger noe under gjen-
nomsnittet for OECD-landene. Det kan påpekes som interessant at vi finner 
sterkere sammenhenger mellom instrumentell motivasjon og prestasjoner i 
matematikk og naturfag enn i lesing i Norge. Når det gjelder korrelasjoner med 
skåre, så finner vi de høyeste verdiene i Brasil og Latvia, mens vi finner de 
laveste verdiene i Nederland og Italia (negative verdier!). I Norge finner vi 
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betydelig sterkere sammenhenger mellom instrumentell motivasjon og skåre 
enn gjennomsnittet for OECD-landene. Spesielt gjelder dette i matematikk og 
naturfag. I lesing utmerker Finland seg blant de nordiske land med høy korrela-
sjon med skåre. 

Tabell 11.5  Resultater for konstruktet ”Instrumentell motivasjon” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. Avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,07 0,96 0,22 0,20 0,22 
Sverige 0,31 0,98 0,11 0,12 0,14 
Danmark -0,08 0,92 0,05 0,06 0,06 
Finland -0,02 0,86 0,21 0,18 0,21 
Island 0,04 1,00 0,13 0,09 0,10 
Int. min. -0,421 0,833  -0,085  -0,105  -0,097 
Int. maks. 0,452  1,164  0,276  0,246  0,223, 8 
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,08 0,07 0,07 

1=USA, 2=Ungarn, 3=Latvia, 4=Irland, 5=Nederland, 6=Brasil, 7=Italia, 8=Norge 

Norge har altså et nær gjennomsnittlig nivå for instrumentell motivasjon i et 
internasjonalt perspektiv. Samtidig ser vi altså at det er klare sammenhenger 
mellom instrumentell motivasjon og prestasjoner, både i Norge og gjennom-
snittlig internasjonalt. Spørsmålet er om konsekvensen av dette bør være at den 
norske skolen bør arbeide for å øke den instrumentelle motivasjonen til 
elevene. Dette er i så fall ingen enkel oppgave, da motivasjon er sterkt knyttet 
til selvoppfatning, som også opplagt i stor grad dannes utenfor skolen. I mange 
sammenhenger er instrumentell motivasjon gjerne oppfattet som noe negativt, 
og man argumenterer ofte med at motivasjonen for fag bør være tuftet på sider 
ved faget selv, heller enn det å bruke faget som et mål for å oppnå noe utenfor-
liggende. Vi vil likevel ikke avfeie muligheten for at man kanskje kan ha noe å 
vinne ved å i større grad også vektlegge instrumentelle aspekter ved fagene. Av 
resultatene så vi at det er for realfagene at sammenhengene er sterkest mellom 
instrumentell motivasjon og prestasjoner. Dette resultatet er ikke overraskende 
hvis vi ser det i lys av tidligere forskningsresultater. Forskning vedrørende 
elevers fagvalg i videregående skole viser for eksempel at valg av realfagene 
ikke sjelden er motivert ut fra instrumentelle hensyn (se f. eks. Lie & Angell 
1990, Grønmo 1992). Man trenger fagene for å komme inn på bestemte studier 
som igjen leder fram til visse yrker. Hvis denne typen motivasjon fører til økt 
innsats i forhold til realfagene, og følgelig også forhåpentligvis til bedre 
prestasjoner i fagene, så har instrumentell motivasjon absolutt sin funksjon. 
Men det er imidlertid ikke dermed sagt at slik motivasjon bør være den 
dominerende eller eneste formen for motivasjon for realfagenes vedkommende. 
Likevel kan det altså synes som om vi i norsk skole har noe å hente ved å gjøre 
det klarere for elevene hvilken betydning det å lære ulike fag har for framtidige 
muligheter, og på denne måten forsøke å styrke deres instrumentelle motiva-
sjon. Hvor vidt dette lykkes, vil imidlertid avhenge sterkt av individuelle trekk 
ved elevene, ikke minst deres selvoppfatning. 
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11.4.2 Interessebasert motivasjon for matematikk 
Det er to konstrukter i CCC som er knyttet til en faglig interesse, og dermed til 
motivasjon i følge teorien som instrumentet støtter seg til. I denne teorien er 
den spesifikke interessen for et fag eller et område relativt uavhengig av moti-
vasjon for læring generelt. Dimensjoner ved ”interesse” omfatter personlig 
vurdering av et emne, positive følelser knyttet til det, og egne intensjoner. Det 
er tatt med to konstrukter for en type faglig motivasjon i henholdsvis mate-
matikk og lesing for å se sammenheng mellom motivasjon generelt og motiva-
sjon knyttet til fag eller område. Det første av disse konstruktene vi vil ta for 
oss, er konstruktet som dreier seg om ”Interessebasert motivasjon for mate-
matikk”. Følgende enkeltspørsmål inngår i konstruktet. 

Når jeg arbeider med matematikk, blir jeg noen ganger helt oppslukt. 
Matematikk er viktig for meg personlig. 
Siden matematikk er morsomt, vil jeg ikke slutte med det. 

Tabell 11.6  Resultater for konstruktet ”Interessebasert motivasjon for 
matematikk” 

Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. Avvik Lesing Matematikk Naturfag 
Norge -0,27 1,11 0,13 0,27 0,19 
Sverige -0,20 0,89 0,04 0,15 0,09 
Danmark 0,48 1,13 0,15 0,22 0,20 
Finland -0,06 0,99 0,19 0,30 0,26 
Island 0,12 0,92 0,20 0,25 0,18 
Int. min. -0,281  0,733  -0,104  0,015  -0,075  
Int. maks. 0,712  1,131  0,261  0,351  0,271  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,06 0,15 0,10 

1=Korea, 2=Brasil, 3=Mexico, 4=Liechtenstein, 5=Luxembourg 

Tabell 11.6 viser nivå og spredning for konstruktet, samt korrelasjoner med 
skåre i de tre fagområdene. Tabellen viser at Norge har et meget lavt gjennom-
snitt for interessebasert motivasjon for matematikk, faktisk blant de aller 
laveste av samtlige land som deltok i CCC-delen i PISA. Spredningen er også 
større enn gjennomsnittet for OECD-landene. Det må nevnes at det er stor for-
skjell mellom kjønnene i Norge. Gjennomsnittsverdien for jentene er -0,47, 
mens den for guttene er -0,06. Det går også fram av tabellen at Sverige har et 
lavt gjennomsnitt, mens Danmark utmerker seg blant de nordiske land med 
høyest verdi. Når det gjelder samvariasjoner med skåre, er det betydelig 
sterkere samvariasjon i Norge enn det internasjonale gjennomsnittet i OECD. 
Selvsagt er sammenhengen spesielt sterk i matematikk, men den er også sterk 
for de to andre fagområdene. Dette tyder på at den interessebaserte motiva-
sjonen for matematikk er tett relatert til en generell motivasjon for skole og 
læring. I alle de nordiske land, med unntak av Sverige, er det gjennomgående 
sterkere samvariasjoner med skåre enn gjennomsnittet i OECD. Det kan 
spesielt påpekes at i Finland er korrelasjonen med skåren i matematikk så høy 
som 0,30. 
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Den svært lave interessebaserte motivasjonen for matematikk i Norge er et 
meget viktig resultat. I TIMSS kartla man elevenes holdninger til matematikk, 
noe som er sterkt relatert til interesse. I TIMSS oppga de norske elevene en 
svak positiv holdning til matematikk, men i et internasjonalt perspektiv lå de 
norske elevene likevel litt under middels (Lie, Kjærnsli & Brekke 1997). I flere 
av OECD-landene som deltok i TIMSS, var det imidlertid svakere positive 
holdninger til matematikk enn hva tilfellet var i Norge. En nærmere analyse av 
forskjeller mellom TIMSS og PISA vedrørende dette er gitt i kapittel 9. Resul-
tatene fra PISA viser at det, som ventet, er klare sammenhenger mellom 
interessebasert motivasjon for matematikk og prestasjoner både i Norge og 
gjennomsnittlig internasjonalt. Sammenhengen er til stede for alle tre fagom-
rådene, men med sterkest sammenheng for matematikk. På bakgrunn av dette 
ser vi her en klar utfordring for norsk skole når det gjelder å styrke den 
interessebaserte motivasjonen for matematikk blant elevene. Dette er ikke bare 
viktig for å bedre prestasjonene, men også med tanke på videre fagvalg i den 
videregående skole. Grønmo (1992) fant at 61% av elevene tilla interesse for 
faget stor betydning for om de ville velge 2MN (naturfaglig rettet matematikk) 
i 2. klasse i videregående skole. 

11.4.3 Interessebasert motivasjon for lesing 
Det andre konstruktet om interessebasert motivasjon er konstruktet med beteg-
nelsen ”Interessebasert motivasjon for lesing”. Disse enkeltspørsmålene inngår 
i konstruktet: 

Siden lesing er morsomt, vil jeg ikke slutte med det. 
Jeg leser i fritida. 
Når jeg leser, blir jeg noen ganger helt oppslukt. 

Tabell 11.7  Resultater for konstruktet ”Interessebasert motivasjon for 
lesing” 

Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 
Norge 0,01 1,08 0,37 0,21 0,35 
Sverige 0,09 0,77 0,38 0,25 0,32 
Danmark 0,19 1,04 0,32 0,20 0,23 
Finland 0,19 1,04 0,42 0,20 0,33 
Island -0,06 0,92 0,20 0,21 0,32 
Int. min. -0,321  0,683  0,083  0,023  -0,012  
Int. maks. 0,312  1,114  0,425  0,256  0,367  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,31 0,18 0,27 

1=Belgia, 2=Brasil, 3=Mexico, 4=Irland, 5=Finland, 6=Sverige, 7=Storbritannia 

Tabell 11.7 viser resultater for konstruktet ”Interessebasert motivasjon for 
lesing”. Av tabellen går det fram at norske elever tilkjennegir en gjennom-
snittlig interessebasert motivasjon for lesing. Hvis vi ser på kjønnene for seg, 
ser vi imidlertid at de norske jentene har en gjennomsnittsverdi på 0,33, mens 
guttene har verdien -0,30. Dette tas opp i større detalj i kapittel 7. Både 
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Danmark og Island har betydelig høyere gjennomsnittsverdier enn Norge. Når 
det gjelder korrelasjoner med leseskåren, finner vi større korrelasjoner i alle de 
nordiske land, med unntak av Island, enn gjennomsnittet for OECD-landene. 
Finland er det landet med sterkest samvariasjon mellom leseskåren og 
interessebasert motivasjon for lesing av samtlige land som deltok i PISA. Også 
når det gjelder matematikkskåren, finner vi høyere korrelasjoner med kon-
struktet i de nordiske land enn gjennomsnittet. Sverige er det landet med høyest 
korrelasjon av samtlige land. Når det gjelder samvariasjoner med naturfag-
skåren, er det interessant å påpeke at Norge er et av de landene med aller 
høyest korrelasjon. 

Resultatene for dette konstruktet viser at det står bedre til med den 
interessebaserte motivasjonen for lesing i Norge enn hva tilfellet var for 
interessebasert motivasjon for matematikk. Likevel er det mange land som har 
et høyere nivå for interessebasert motivasjon for lesing enn Norge, samtidig 
som det i Norge er en meget sterk sammenheng mellom denne typen motiva-
sjon og prestasjoner. Budskapet er derfor også her rimelig klart. I den norske 
skolen bør vi sette inn en innsats for å styrke den interessebaserte motivasjonen 
for lesing hos elevene. I et internasjonalt perspektiv synes det som vi har mye å 
hente her. Ikke minst er det viktig å øke deres motivasjon for å lese skjønn-
litteratur (se kapittel 7). Hvordan dette kan gjøres i praksis, går vi ikke nærmere 
inn på her. 

11.4.4 Innsats og utholdenhet 
Det neste konstruktet vi vil ta for oss, er ”Innsats og utholdenhet”. ”Innsats” og 
”utholdenhet” har vist seg vanskelig å skille som egne konstrukter i tidligere 
undersøkelser, og de er derfor slått sammen i PISA. Disse enkeltspørsmålene 
inngår i konstruktet: 

Når jeg arbeider med skolefag, jobber jeg så hardt jeg kan. 
Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter jeg å jobbe selv om stoffet er vanske-
lig. 
Når jeg arbeider med skolefag, prøver jeg å gjøre mitt beste for å tilegne meg 
kunnskapene og ferdighetene det blir undervist i. 
Når jeg arbeider med skolefag, gjør jeg mitt beste. 

Tabell 11.8  Resultater for konstruktet ”Innsats og utholdenhet” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,16 1,00 0,25 0,21 0,26 
Sverige 0,02 0,98 0,17 0,15 0,17 
Danmark -0,05 0,94 0,20 0,14 0,18 
Finland -0,03 0,89 0,26 0,24 0,23 
Island -0,09 1,01 0,22 0,17 0,19 
Int. min. -0,391  0,853  0,035  0,007  0,025  
Int. maks. 0,402  1,134  0,266  0,251  0,268  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,15 0,11 0,14 

1=Korea, 2=Brasil, 3=Latvia, 4=Irland, 5=Nederland, 6=Finland, 7=Belgia, 8=Norge 
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Tabell 11.8 presenterer resultater for konstruktet ”Innsats og utholdenhet”. Av 
tabellen ser vi at de norske elevene rapporterer om relativt lav innsats og 
utholdenhet i et internasjonalt perspektiv. Norge har det klart laveste gjennom-
snittet av de nordiske land. Når det gjelder korrelasjoner med skåre, ser vi at 
det i Norge er høye korrelasjoner i et internasjonalt perspektiv. For naturfag er 
korrelasjonen 0,26, noe som er den høyeste korrelasjonen blant alle land i 
PISA. Det er også spesielt interessant å påpeke at Finland har den sterkeste 
korrelasjonen mellom innsats og utholdenhet og leseskåren, tett fulgt av Norge. 

Resultatene for dette konstruktet er meget interessante for Norges vedkom-
mende. Det er to forhold som gjør resultatene spesielt interessante; det relativt 
lave gjennomsnittet i et internasjonalt perspektiv og den sterke sammenhengen 
med prestasjoner for alle tre fagenes vedkommende. En naturlig konsekvens av 
det første av disse funnene, er at vi forsøker å arbeide for å øke elevenes evne 
til å drive seg selv framover i læringsarbeidet. Videre er det interessant å 
reflektere over hvorfor det i Norge er så sterk sammenheng mellom presta-
sjoner og elevens innsats/utholdenhet. I enkelte andre land i PISA er det faktisk 
ingen slik sammenheng. Kan det være noe ved det norske skolesystemet som 
gjør at elevens egen innsats og utholdenhet er mer avgjørende for lærings-
utbytte enn i mange andre land? I den norske skolen blir ansvar for egen læring 
sett på som meget viktig. Lærerens rolle har utviklet seg fra primært å være en 
underviser til å bli mer en veileder. Videre har L97 ført med seg mer prosjekt-
arbeid og mer selvstendige arbeidsformer. Det er ikke urimelig å tenke seg at 
elevenes eget personlige ”driv”, deres egen innsats og utholdenhet, blir 
viktigere i denne typen læringsmiljøer. Det har også blitt hevdet at norske 
elever generelt opplever lite eksterne krav i skolen, og i et internasjonalt 
perspektiv kan kanskje dette stemme. Man kan tenke seg at hvis elevene opp-
lever sterke eksterne krav, så blir deres egen innsats og utholdenhet mindre 
avgjørende for prestasjoner. Uansett så synes vi altså i norsk skole å ha mye å 
hente når det gjelder å styrke elevenes innsats og utholdenhet. 

11.4.5 Læring gjennom samarbeid 
Vi vil nå ta for oss konstruktet ”Læring gjennom samarbeid”. Opprinnelig 
tenkte man seg at læring gjennom samarbeid og læring gjennom konkurranse 
representerte motsatte ytterpunkter langs samme dimensjon. Dette viste seg 
ikke å stemme empirisk, og man har derfor innført to separate konstrukter, ett 
for læring gjennom konkurranse og ett for læring gjennom samarbeid. Disse 
enkeltspørsmålene inngår i konstruktet ”Læring gjennom samarbeid”: 

Jeg liker å samarbeide med andre elever. 
Jeg lærer mest når jeg samarbeider med andre elever. 
Jeg arbeider best når jeg samarbeider med andre elever. 
Det er nyttig å samle alles ideer når vi arbeider med en oppgave. 

Tabell 11.9 viser nivå og spredning for konstruktet ”Læring gjennom sam-
arbeid”, samt korrelasjoner med skåre. Tabellen viser store forskjeller mellom 
de nordiske land når det gjelder gjennomsnittlig nivå for dette konstruktet. 
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Danmark ligger et halvt standardavvik over gjennomsnittet, mens Island har 
den laveste verdien. I Norge er det stor forskjell mellom kjønnene når det 
gjelder gjennomsnittsnivåer for konstruktet. Verdien for jentene er 0,34, mens 
den for guttene er 0,00. Når det gjelder samvariasjoner med skåre, så har Norge 
de største korrelasjonene for alle tre skåreverdiene blant de nordiske land. De 
norske verdiene ligger høyere enn gjennomsnittet for OECD-landene. Korrela-
sjonen mellom læring gjennom samarbeid og leseskåren i Norge er den høyeste 
blant samtlige land i PISA. 

Tabell 11.9  Resultater for konstruktet ”Læring gjennom samarbeid” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. Avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 0,17 1,08 0,19 0,12 0,14 
Sverige -0,21 0,75 0,02 0,03 -0,03 
Danmark 0,50 0,91 0,05 0,02 -0,01 
Finland 0,04 0,89 0,12 0,06 0,07 
Island -0,29 0,91 0,11 0,10 0,10 
Int. min. -0,851  0,743  0,015  -0,077  -0,038  
Int. maks. 0,592  1,174  0,196  0,151  0,151  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,08 0,04 0,05 

1=Korea, 2=Portugal, 3=Australia, 4=USA, 5=Ungarn, 6=Norge 7=Italia, 8=Sverige 

Det er naturlig at Norge har en høy gjennomsnittsverdi i et internasjonalt 
perspektiv når det gjelder læring gjenom samarbeid. Dette er noe som vekt-
legges i stor grad i norsk skole, ikke minst gjennom prosjektarbeid, som jo er 
sterkt vektlagt i L97. Det må imidlertid påpekes at det norske gjennomsnittet er 
klart lavere enn gjennomsnittet i Danmark.  

11.4.6 Læring gjennom konkurranse 
Det neste konstruktet vi vil ta for oss, er et konstrukt med betegnelsen ”Læring 
gjennom konkurranse”. Mens det forrige konstruktet omhandler læring gjen-
nom samarbeid, peker ”Læring gjennom konkurranse” mot at læringen er 
motivert ut i fra ønsket om å hevde seg i forhold til andre, med andre ord mot å 
bli best. Disse enkeltspørsmålene inngår i konstruktet: 

Jeg liker å prøve å være bedre enn andre elever. 
Å prøve å være bedre enn andre gjør at jeg arbeider godt. 
Jeg vil gjerne være best i noe. 
Jeg lærer raskere hvis jeg forsøker å gjøre det bedre enn andre. 

Tabell 11.10 viser nivå og spredning for konstruktet ”Læring gjennom kon-
kurranse”, samt nivå og spredning for konstruktet. Tabellen viser at det er 
relativt stor forskjell i gjennomsnittsverdiene for de nordiske land for dette 
konstruktet, med Danmark som høyest og Finland som lavest. Norge ligger 
omtrent på gjennomsnittet for OECD-landene. Forskjellen mellom jenter og 
gutter i Norge er imidlertid betydelig. Gjennomsnittet for jentene er -0,19, 
mens det for guttene er 0,12. Når det gjelder korrelasjoner med skåre, finner vi 
at Norge har de høyeste korrelasjonene både i matematikk og naturfag. I lesing 
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er den norske korrelasjonen ubetydelig lavere enn i Korea, hvor vi finner den 
høyeste korrelasjonen. Også for Danmark, Finland og Island finner vi gjen-
nomgående relativt høye korrelasjoner med skåre. 

Tabell 11.10  Resultater for konstruktet ”Læring gjennom konkurranse” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. Avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,03 1,11 0,27 0,29 0,29 
Sverige -0,01 0,88 0,13 0,15 0,14 
Danmark 0,19 1,05 0,17 0,18 0,19 
Finland -0,25 0,92 0,19 0,21 0,24 
Island 0,01 1,03 0,23 0,22 0,22 
Int. min. -0,381  0,833  -0,065  -0,041  -0,035  
Int. maks. 0,542  1,144  0,276, 7  0,297  0,297  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,14 0,15 0,15 

1=Belgia, 2=Mexico, 3=Liechtenstein, 4=Irland, 5=Portugal, 6=Korea, 7=Norge 

Det meget interessant at vi finner sterke sammenhenger mellom læring gjen-
nom konkurranse og prestasjoner i Norge. Som for konstruktet ”Innsats og 
utholdenhet”, er det også her relevant å stille spørsmålet om hva det er ved det 
norske skolesystemet som gjør at elever som er motivert av læring gjennom 
konkurranse, synes å ha fordeler. En mulig forklaring kan være at det er lite 
konkurransementalitet i den norske skolen generelt, og at de som selv har 
denne innstillingen derfor har fordeler. Sterkere fokusering på konkurranse i 
skolen har imidlertid opplagt også mange uheldige konsekvenser. 

11.5 Selvoppfatning 

11.5.1 Kontroll- og mestringsforventning 
Vi vil i dette underkapitlet presentere resultater for konstrukter relatert til selv-
oppfatning. Det første konstruktet vi tar for oss, er et konstrukt med beteg-
nelsen ”Kontrollforventning”. Dette konstruktet er tett relatert til et annet kon-
strukt; ”Mestringsforventning” (på engelsk ”Self efficacy”). Disse to kon-
struktene er ikke enkle å skille fra hverandre, verken ut fra operasjonal-
iseringene eller empirisk. Vi har derfor vurdert om vi skulle utelate ett av disse 
to konstruktene i presentasjonen her. Vi har imidlertid valgt å presentere resul-
tater for begge konstruktene for fullstendigheten sin del, da begge konstruktene 
er beholdt internasjonalt. Vi har imidlertid gruppert dem under samme over-
skrift for å understreke at de er meget like. Konstruktet ”Kontrollforventning” 
favner hvilke forventninger eleven har til å mestre utfordringer i læring. 
Begrepet kan forstås som noe annerledes enn begrepet ”selvtillit”, som kanskje 
er nærliggende ved at fokus ikke ligger så mye på mål for innsatsen, men på 
innsatsen fram til målet, hvorvidt eleven tror at hun eller han kan konsentrere 
seg lenge nok, eller legge nok tid og ressurser i oppgaven til å nå målet. Disse 
enkeltspørsmålene inngår i konstruktet:  
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Når jeg setter meg ned for å lære noe virkelig vanskelig, kan jeg klare det. 
Hvis jeg bestemmer meg for ikke å få dårlige karakterer, så kan jeg virkelig 
klare det. 
Hvis jeg bestemmer meg for ikke å gjøre feil på oppgaver, kan jeg virkelig klare 
det. 
Hvis jeg vil lære noe ordentlig, klarer jeg det. 

Tabell 11.11  Resultater for konstruktet ”Kontrollforventning” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 0,16 1,11 0,37 0,34 0,39 
Sverige 0,18 1,01 0,30 0,31 0,32 
Danmark 0,09 0,96 0,31 0,26 0,32 
Finland -0,08 1,00 0,31 0,33 0,34 
Island -0,24 1,07 0,36 0,35 0,32 
Int. min. -0,251  0,853  0,105  0,046  0,095  
Int. maks 0,392  1,114  0,374  0,357  0,394 
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,23 0,22 0,23 

1=Portugal, 2=Mexico, 3=Ungarn, 4=Norge, 5=Tyskland, 6=Liechtenstein, 7=Island 

Tabell 11.11 viser korrelasjonene med skåre for konstruktet ”Kontrollfor-
ventning”, foruten nivå og spredning for konstruktet. Tabellen viser at både 
Norge og Sverige har en relativt høy gjennomsnittlig verdi for dette kon-
struktet. Island har en meget lav verdi i et internasjonalt perspektiv. Når det 
gjelder samvariasjoner med skåre, finner vi de høyeste korrelasjonene i Norge 
både for leseskåren og for naturfagskåren. For matematikk har Island den 
høyeste korrelasjonen, men Norge ligger kun ubetydelig lavere. For de 
nordiske land er det et gjennomgående trekk at vi finner høye korrelasjoner 
mellom konstruktet og alle de tre skåreverdiene. 

Det er interessant å se at de norske elevene i et internasjonalt perspektiv 
synes å ha et relativt høyt nivå når det gjelder kontrollforventning. Spredningen 
er relativt stor. Det er også påfallende hvor sterk sammenhengen mellom dette 
konstruktet og prestasjoner er i Norge. Det er imidlertid et spørsmål om hva 
som er årsak og virkning når det gjelder kontrollforventning og prestasjoner. 
Leder gode prestasjoner til høy kontrollforventning eller er gode prestasjoner 
en konsekvens av høy kontrollforventning? Vi har her opplagt å gjøre med 
kompliserte sirkelrelasjoner. Kontrollforventningen er langt på vei et resultat av 
erfaringer i læringssituasjoner, og virker i neste omgang igjen inn på presta-
sjoner. I mange sammenhenger kan de ha et preg av selvoppfyllende profetier. 
På denne måten kan elever befinne seg i det som kan betegnes som en god 
sirkel, eller alternativt en dårlig sirkel. Uansett er det lite trolig at det går an å i 
tradisjonell forstand undervise kontrollforventning til elever som har lav kon-
trollforventning. Men konsekvensen av dette er at man i den norske skole kan 
ha mye å hente når det gjelder å tilrettelegge læringssituasjoner som gjør at alle 
elever kan oppleve mestring, med påfølgende økt kontrollforventning. 

Det neste konstruktet vi vil ta for oss, er konstruktet ”Mestringsforventning” 
(på engelsk ”Self efficacy”). Dette konstruktet er altså sterkt beslektet med det 
forrige konstruktet, og de er ikke lett å skille fra hverandre, verken konseptuelt 
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eller empirisk. Fokuset er imidlertid her ment å være på i hvilken grad eleven 
forventer å mestre stoffet eller nå gode resultater i skolen. Disse enkeltspørs-
målene inngår i konstruktet: 

Jeg er sikker på at jeg kan forstå selv de vanskeligste delene av tekster. 
Jeg er trygg på at jeg kan gjøre en utmerket jobb på oppgaver og prøver. 
Jeg er sikker på at jeg kan mestre de ferdighetene det blir undervist i. 

Tabell 11.12  Resultater for konstruktet ”Mestringsforventning” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,04 1,05 0,33 0,31 0,37 
Sverige 0,19 1,03 0,34 0,37 0,37 
Danmark -0,03 0,99 0,35 0,36 0,38 
Finland -0,16 0,99 0,26 0,31 0,32 
Island 0,04 1,13 0,38 0,40 0,37 
Int. min. -0,421  0,853  0,125  0,145  0,105  
Int. maks. 0,352  1,134  0,384  0,404  0,386  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,24 0,25 0,26 

1=Korea, 2=Mexico, 3=Latvia, 4=Island, 5=Italia, 6=Danmark 

Tabell 11.12 viser korrelasjonene mellom mestringsforventning og skåre, samt 
nivå og spredning for variabelen. Av tabellen ser vi at Sverige er det nordiske 
landet med den høyeste gjennomsnittlige verdien for mestringsforventning. 
Norge ligger noe under gjennomsnittet for OECD-landene. I Norge er det en 
betydelig forskjell mellom jenter og gutter. Gjennomsnittsverdien for guttene er 
0,12, mens den for jentene er -0,19. På dette punktet skiller konstruktet 
”Mestringsforventning” seg fra ”Kontrollforventning”. For 
”Kontrollforventning” er forskjellen mellom kjønnene når det gjelder nivå liten 
i Norge. Når det gjelder korrelasjoner med skåre, er det også her et gjennom-
gående trekk at vi finner høye korrelasjoner for de nordiske land. Norge ligger 
høyere enn gjennomsnittet for OECD-landene for alle tre fagområdene. Island 
(for lesing og matematikk) og Danmark (for naturfag) har de høyeste korrela-
sjonene av samtlige land i PISA. 
Vi så tidligere at de norske elevene rapporterte om en relativt høy kontrollfor-
ventning i et internasjonalt perspektiv. Når det gjelder mestringsforventning, er 
imidlertid det norske gjennomsnittet omtrent som det internasjonale. Like fullt 
er sammenhengen med prestasjoner også her sterk. I omtalen av konstruktet 
”Kontrollforventning” drøftet vi kort årsak-virknings-relasjonen mellom kon-
trollforventning og prestasjoner. Det samme resonnementet må sies å ha 
gyldighet for mestringsforventning. Gode opplevelser av mestring (med andre 
ord gode prestasjoner) fører til økt mestringsforventning, som igjen virker 
positivt inn på prestasjoner. Også når det gjelder mestringsforventning, kan det 
synes som den norske skolen kan ha noe å hente når det gjelder å tilrettelegge 
for at alle elever får oppleve mestringssituasjoner. Hvordan dette best kan 
gjøres i praksis, er imidlertid langt fra trivielt. 
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11.5.2 Selvoppfatning i norsk 
Det neste konstruktet vi vil ta for oss, er konstruktet ”Selvoppfatning i norsk ”. 
Selvoppfatning er et sammensatt og i noen grad hierarkisk begrep. I referanse-
rammen er måleinstrumentet Self-Description Questionnaire (SDQ) vurdert 
som det best tilgjengelige måleinstrumentet for ulike aspekter ved selvopp-
fatning. Dette instrumentet er vurdert som stabilt over kulturelle forskjeller, 
med god indre konsistens. Det var fire underkonstrukter i generalprøven: 
Norsk, matematikk, skoleflinkhet og generell selvoppfatning. De tre første ble 
etter generalprøven vurdert som veldig gode, mens det siste ble forkastet. Vi vil 
altså først presentere resultater fra konstruktet ”Selvoppfatning i norsk”. Disse 
enkeltspørsmålene inngår i konstruktet (det første av spørsmålene er snudd ved 
beregning av verdier for konstruktet): 

Jeg er håpløs i norsktimene. 
Jeg lærer ting raskt i norsktimene. 
Jeg får gode karakterer i norsk. 

Tabell 11.13  Resultater for konstruktet ”Selvoppfatning i norsk” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 0,02 1,05 0,23 0,16 0,21 
Sverige -0,05 0,76 0,14 0,11 0,09 
Danmark 0,30 0,93 0,13 0,07 0,11 
Finland -0,09 0,83 0,23 0,19 0,20 
Island 0,03 0,97 0,21 0,21 0,17 
Int. min. -1,001  0,763  -0,064  -0,057  -0,044  
Int. maks. 0,352  1,234  0,235, 6  0,218  0,216  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,12 0,08 0,10 

1=Korea, 2=Mexico, 3=Sverige, 4=Brasil, 5=Finland, 6=Norge, 7=Nederland, 8=Island 

Tabell 11.13 viser at Danmark utmerker seg blant de nordiske land med en 
meget høy gjennomsnittsverdi for dette konstruktet. Norge har en relativt stor 
spredning i et nordisk perspektiv. Når det gjelder samvariasjoner med skåre, 
finner vi høyere korrelasjoner i Norge enn gjennomsnittet for OECD-landene.  

Også når det gjelder selvoppfatning i norsk, er det interessant å observere at 
vi finner sterke sammenhenger med prestasjoner i Norge i et internasjonalt 
perspektiv. En mulig tolkning av dette er at de norske elevene faktisk har en 
mer realistisk selvoppfatning i norsk enn hva som er vanlig internasjonalt. Også 
når det gjelder selvoppfatning i norsk, vil det være slik at den i stor grad vil 
være en konsekvens av konkrete erfaringer som eleven har gjort. En positiv 
selvoppfatning vil igjen virke inn på prestasjoner på en positiv måte. Det er 
også verdt å kommentere at selvoppfatning i norsk korrelerer høyt også med 
realfagene. Resultatene kan derfor gi støtte til et syn på selvoppfatning som et 
tverrfaglig personlighetstrekk. Samtidig kan resultatene speile at det er de 
samme elevene som er flinke i alle fagområdene. 
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11.5.3 Selvoppfatning i matematikk 
Det neste konstruktet vi vil ta for oss, er sterkt beslektet med det forrige og har 
tittelen ”Selvoppfatning i matematikk”. Disse enkeltspørsmålene inngår i kon-
struktet: 

Jeg får gode karakterer i matematikk. 
Matematikk er et av mine beste fag. 
Jeg har alltid gjort det bra i matematikk. 

Tabell 11.14  Resultater for konstruktet ”Selvoppfatning i matematikk” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,08 1,08 0,30 0,44 0,36 
Sverige -0,07 0,88 0,23 0,39 0,29 
Danmark 0,49 1,00 0,27 0,37 0,12 
Finland -0,03 1,07 0,30 0,36 0,39 
Island 0,03 1,06 0,34 0,43 0,33 
Int. min. -0,491  0,803  -0,055  0,103  0,035  
Int. maks. 0,492  1,084  0,346  0,444  0,397 
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,17 0,27 0,20 

1=Korea, 2=Danmark, 3=Mexico, 4=Norge, 5=Nederland, 6=Island, 7=Finland 

Tabell 11.14 viser korrelasjonene med skåre for dette konstruktet, samt nivå og 
spredning. Tabellen viser at Danmark også for dette konstruktet har en meget 
høy gjennomsnittsverdi, faktisk den høyeste verdien av samtlige land som 
deltok i CCC-delen. Norge ligger noe lavere enn gjennomsnittet for OECD-
landene. Det er stor forskjell mellom gutter og jenter i Norge. Gjennomsnitts-
verdien for jentene er -0,31, mens den for guttene er 0,15. Spredningen i Norge 
for hele elevgruppen er den største blant samtlige land. Når det gjelder korrela-
sjoner med skåre, finner vi gjennomgående høye korrelasjoner i alle de 
nordiske land for alle tre skåreverdier. Som forventet, er korrelasjonene høyest 
for matematikk, og i Norge er den så høy som 0,44. Dette er den høyeste 
verdien blant samtlige land som deltok i PISA. Island og Finland har de 
høyeste korrelasjonene i henholdsvis lesing og naturfag. 

Som allerede nevnt, utmerker Norge seg med svært sterke sammenhenger 
mellom selvoppfatning i matematikk og prestasjoner. Man skulle kanskje 
likevel forvente at sammenhengene med prestasjoner var enda sterkere, tatt i 
betraktning de spørsmålene som inngår i konstruktet. Det er overraskende store 
forskjeller mellom elevenes prestasjoner og deres oppfatning av egen dyktig-
het. Sammenhengene med prestasjoner er imidlertid betydelig sterkere for 
selvoppfatning i matematikk enn hva tilfellet var for selvoppfatning i norsk. At 
det er sterkere sammenheng mellom selvoppfatning i matematikk og presta-
sjoner i matematikk, enn mellom prestasjoner i lesing og selvoppfatning i 
norsk, er ikke overraskende. Området ”lesing” i PISA er ikke distinkt knyttet til 
skolefaget norsk, men lesing inngår som komponent i alle fag. Matematikk i 
PISA er derimot mye tettere knyttet til skolefaget matematikk. Likevel er det 
kanskje noe overraskende litt sterkere sammenheng mellom selvoppfatning i 
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matematikk og leseprestasjoner enn mellom selvoppfatning i norsk og lese-
prestasjoner. Sagt på enn annen måte, er selvoppfatning i matematikk faktisk 
en litt bedre prediktor for prestasjoner i lesing enn selvoppfatning i norsk. 
Generelt synes det som om selvoppfatning i matematikk ligger tettere opp til en 
generell akademisk selvoppfatning enn selvoppfatning i norsk. Det neste kon-
struktet vi vil ta for oss, måler da også nettopp en slik generell selvoppfatning 
av skoleflinkhet. 

11.5.4 Selvoppfatning av skoleflinkhet 
Det siste konstruktet vi vil ta for oss i dette kapitlet, er altså konstruktet 
”Selvoppfatning av skoleflinkhet”. Disse enkeltspørsmålene inngår i kon-
struktet: 

Jeg lærer ting raskt i de fleste skolefag. 
Jeg gjør det bra på prøver i de fleste skolefag. 
Jeg er god i de fleste skolefag. 

Tabell 11.15  Resultater for konstruktet ”Selvoppfatning av skoleflinkhet” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 0,05 1,16 0,47 0,45 0,46 
Sverige 0,09 0,88 0,39 0,40 0,38 
Danmark 0,41 0,97 0,42 0,40 0,44 
Finland -0,05 1,02 0,44 0,43 0,46 
Island -0,04 1,07 0,47 0,47 0,43 
Int. min. -0,961  0,723  0,115  0,093  0,095  
Int. maks. 0,432  1,164  0,474, 6  0,476  0,464, 7  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,30 0,29 0,30 

1=Korea, 2=Irland, 3=Belgia, 4=Norge 5=Brasil, 6=Island, 7=Finland 

Tabell 11.15 viser korrelasjonene selvoppfatning av skoleflinkhet og skåre i 
lesing, matematikk og naturfag. Nivå og spredning for konstruktet er også gitt i 
tabellen. Tabellen viser at de danske elevene rapporterer om en meget høy 
gjennomsnittlig selvoppfatning av skoleflinkhet. Norge utmerker seg med den 
største spredningen av samtlige land som deltok. Også for dette konstruktet 
finner vi gjennomgående høye korrelasjoner med skåre for alle tre fagområdene 
i de nordiske land. Likevel ville vi kanskje også her forventet høyere korrela-
sjoner, siden spørsmålene er så nært knyttet til faglig dyktighet. Det er kun 
ubetydelig variasjoner mellom fagene når det gjelder størrelsen på korrela-
sjonene. 

Vi merker oss den store spredningen i Norge når det gjelder selvoppfatning 
av skoleflinkhet, og også de høye korrelasjonene med skåre. De norske elevene 
kan kanskje sies å ha en relativt realistisk oppfatning av egen skoleflinkhet. 
Men kanskje vi ikke er særlig flinke til å gi positiv tilbakemelding til svake 
elever, og at dette er årsaken til den store spredningen? 
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11.6 Multivariate modeller 

11.6.1 Innledning 
Som nevnt i innledningen, vil vi i dette underkapitlet studere samspillet mellom 
de ulike konstruktene relatert til kompetanser på tvers av fag og prestasjoner i 
større detalj ved hjelp av multivariate analyser. Vi vil benytte oss av multippel 
regresjon. Denne teknikken er presentert i metodekapitlet (kap. 5.2.7). 

Mellom alle de 14 konstruktene vi har presentert resultater for så langt i 
kapitlet, vil det kunne være innbyrdes korrelasjoner. Mellom flere av kon-
struktene vil man også forvente relativt høye innbyrdes korrelasjoner, for 
eksempel mellom mestringsforventning og kontrollforventning. Å kun 
presentere resultater for de enkelte konstruktene viser ikke hvordan kon-
struktene henger sammen empirisk. Utgangspunktet vårt for å utføre multiple 
regresjonsanalyser er å få svar på hvor stor del av variansen i skåre kon-
struktene kan forklare til sammen. Hvis vi eksempelvis har to konstrukter som 
innbyrdes er meget høyt korrelerte, vil man ikke få forklart særlig mye mer om 
man har begge konstruktene inne i modellen eller kun ett av dem. Sagt på en 
annen måte: Det er kun et lite unikt bidrag fra den andre variabelen i forhold til 
den første. 

I det følgende vil vi presentere resultater fra fire ulike multiple regresjons-
modeller. Vi har gjennomført analysene med prestasjoner i lesing som 
avhengig variabel og CCC-konstruktene som uavhengig variable. Vi har altså 
valgt å bruke leseskåren som avhengig variabel. Man kunne selvsagt ha utført 
de samme analysene med henholdsvis matematikkskåren og naturfagskåren 
som avhengige variable. Men i og med at det gjennomgående ikke er store for-
skjeller når det gjelder korrelasjoner mellom de tre skåreverdiene og CCC-kon-
struktene, har vi her imidlertid valgt å kun presentere analyser for leseskåren. 

11.6.2 Regresjonsmodell: Læringsstrategier 
I den første modellen vi vil presentere, inngår de tre konstruktene i kategorien 
”Læringsstrategier”; ”Lære utenat”, ”Utdyping” og ”Kontrollstrategier”. Tabell 
11.16 viser R2-verdier for de nordiske land, høyeste og laveste verdier interna-
sjonalt, samt gjennomsnittet for alle OECD-landene. R2-verdien er enkel å 
tolke, da den kan leses som prosentandel varians forklart. Verdiene angir altså 
hvor stor del av variansen i leseskåre som kan forklares av disse tre kon-
struktene til sammen. For å ikke komplisere budskapet for mye, har vi valgt å 
ikke presentere bidraget for hvert konstrukt for seg. 

Tabell 11.16 viser at det er i Norge og Island at læringsstrategier forklarer 
mest av variansen i leseskåre i de nordiske land. I Danmark og Finland for-
klarer de minst. Generelt forklarer læringsstrategier lite varians i de nordiske 
land i et internasjonalt perspektiv. Det er interessant å merke seg at i Portugal 
forklarer denne typen strategier så mye som 14% av variansen. 
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Tabell 11.16  Forklart varians: Læringsstrategier 
Land R2 

Norge 0,06 
Sverige 0,05 
Danmark 0,03 
Finland 0,03 
Island 0,06 
Int. min. 0,031, 2 

Int. maks. 0,143 

Gj. snitt OECD 0,07 
1=Danmark, 2= Finland, 3= Portugal 

11.6.3 Regresjonsmodell: Motivasjon 
I den neste modellen vi vil presentere, inngår konstruktene under overskiften 
”Motivasjon” som uavhengige variable. Det er altså snakk om konstruktene 
”Instrumentell motivasjon”, ”Interessebasert motivasjon-matematikk”, 
”Interessebasert motivasjon-lesing”, ”Innsats og utholdenhet”, ”Læring gjen-
nom samarbeid” og ”Læring gjennom konkurranse”. Tabell 11.17 viser hvor 
stor andel av variansen i leseskåre disse variablene til sammen kan forklare for 
hvert av de nordiske land, samt høyeste og lavest verdi internasjonalt. Gjen-
nomsnittsverdien for OECD-landene er også her tatt med. 

Tabell 11.17  Forklart varians: Motivasjon 
Land R2 

Norge 0,19 
Sverige 0,15 
Danmark 0,13 
Finland 0,22 
Island 0,16 
Int. min. 0,031 

Int. maks. 0,222 

Gj. snitt OECD 0,12 
1=Ungarn, 2=Finland  

Resultatene i tabell 11.17 viser tydelig at motivasjon er viktigere enn lærings-
strategier når det gjelder å forklare leseskåren. Motivasjon forklarer  mest 
varians i Finland blant de nordiske land, og også i Norge kan motivasjon 
forklare mye. Finlands verdi er faktisk den høyeste av alle de landene som 
deltok i CCC-delen i PISA. Generelt forklarer motivasjon relativt mye av 
variansen i skåre i de nordiske land i forhold til den internasjonale tendensen 

11.6.4 Regresjonsmodell: Selvoppfatning 
Den tredje modellen vi vil presentere, er en modell hvor konstruktene under 
overskriften ”Selvoppfatning” inngår. Det er med andre ord snakk om kon-
struktene ”Kontrollforventning”, ”Mestringsforventning”, ”Selvoppfatning i 
norsk”, ”Selvoppfatning i matematikk” og ”Selvoppfatning av skoleflinkhet”. 
Tabell 11.18 viser R2-verdier for denne modellen. 
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Tabell 11.18  Forklart varians: Selvoppfatning 
Land R2 

Norge 0,23 
Sverige 0,17 
Danmark 0,20 
Finland 0,20 
Island 0,24 
Int. min. 0,031 

Int. maks. 0,242 

Gj. snitt OECD 0,12 
1=Belgia, 2=Island 

Resultatene i tabell 11.18 viser at selvoppfatning gjennomgående er viktigere i 
de nordiske land når det gjelder å forklare leseskåren enn læringsstrategier. 
Motivasjon ligger nærmere selvoppfatning når det gjelder betydning, men selv-
oppfatning er også viktigere enn motivasjon. Island og Norge har de høyeste 
verdiene for forklart varians av de nordiske land, mens Sverige har den laveste. 
Islands verdi er faktisk den høyeste av samtlige land. Det er også interessant å 
merke seg at selvoppfatning kun forklarer 3% av variansen i Belgia. 

11.6.5 Regresjonsmodell: Alle konstrukter 
Den siste modellen vi vil presentere, er en modell hvor alle de 14 konstruktene 
i CCC-delen inngår, både konstruktene om læringsstrategier, motivasjon og 
selvoppfatning. Verdiene i tabell 11.19 viser hvor stor andel av variansen i 
leseskåren som alle CCC-konstruktene kan forklare til sammen. 

Tabell 11.19  Forklart varians: Alle konstrukter 
Land R2 

Norge 0,35 
Sverige 0,29 
Danmark 0,28 
Finland 0,32 
Island 0,33 
Int. min. 0,111 

Int. maks. 0,352 

Gj. snitt OECD 0,23 
1=Belgia, 2=Norge 

Av tabell 11.19 ser vi at alle konstruktene relatert til kompetanser på tvers av 
fag til sammen kan forklare 35% av variansen i leseprestasjoner i Norge. Dette 
vil si at hvis vi vet en elevs verdier for alle 14 konstruktene, kan vi med 35% 
større presisjon predikere elevens skåre i lesing. Andel forklart varians i Norge 
ved hjelp av CCC-konstruktene er den høyeste av samtlige land som deltok i 
CCC-delen i PISA. Som vi så tidligere, var selvoppfatning den viktigste for-
klaringskomponenten i Norge. Hvis vi i tillegg tar med læringsstrategier og 
motivasjon, får vi altså forklart 12% ekstra av variansen i leseprestasjoner. 
Blant de nordiske land forklarer alle CCC-konstruktene til sammen minst 
varians i leseskåre i Danmark og Sverige.  
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11.7 Avsluttende kommentarer 
Det er en rekke interessante funn når det gjelder sammenhengen mellom kom-
petanser på tvers av fag og prestasjoner PISA. Vi vil avslutte dette kapitlet med 
å skissere noen problemstillinger som naturlig springer ut av dataene som er 
presentert i dette kapitlet, og som det er meget interessant og relevant å studere 
videre. 

Det kanskje mest oppsiktsvekkende funnet i dette kapitlet er CCC-
variablenes store forklaringskraft for prestasjoner i de nordiske land. Det er 
naturlig å stille seg spørsmålet hvorfor det er slik. Ikke minst er det interessant 
å diskutere videre hvorfor disse variablene faktisk forklarer aller mest varians i 
Norge av samtlige land i PISA. Hvilke mekanismer er her til stede? Til-
svarende er det interessant å diskutere hvorfor motivasjon har så stor betydning 
i Finland, mens selvoppfatning har aller størst betydning på Island, når vi sam-
menlikner med alle andre land. Motivasjonens betydning i Finland er ikke 
minst interessant i lys av de finske elevenes meget gode prestasjoner i lesing. 
På samme måte er det også interessant å diskutere hvorfor læringsstrategier har 
en så beskjeden betydning i de nordiske land. Vi har underveis i kapitlet 
antydet mulige forklaringer på dette, men her gjenstår det mange analyser, både 
av teoretisk og empirisk art. 

Det må avslutningsvis understrekes at selve CCC- instrumentet har vist seg 
å avdekke mange interessante resultater, og det er derfor meget relevant å 
anvende det i andre sammenhenger. I denne forbindelse kan vi nevne at det vil 
bli utarbeidet en egen norsk rapport om CCC. Her vil selve instrumentet bli 
belyst og drøftet i større detalj enn vi har gjort i dette kapitlet. 
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12 SKOLEFAKTORER 

12.1 Innledning 
Man kan tenke seg en lang rekke av skolerelaterte faktorer som kan ha 
betydning for elevenes læringsutbytte. I forskningssammenheng er det en 
utfordring hvordan man skal innhente data om disse faktorene, for eksempel 
disiplin og arbeidsmoral i klassen. Hvis man stiller spørsmål til elevene om 
dette, slik det er blitt gjort i PISA, må man ta med i vurderingen av resultatene 
at det er den enkelte elevs subjektive vurdering av klassemiljøet man faktisk 
innhenter. Som en illustrasjon kan det nevnes at man i TIMSS fant en uventet 
positiv korrelasjon mellom spørsmålet ”Det er elever som ofte slurver” og 
prestasjoner. Den sannsynlige forklaringen på dette er at det er flinke og sam-
vittighetsfulle elever som særlig synes at de andre slurver (Lie, Kjærnsli & 
Brekke 1997). Enkelte tilsvarende effekter skal vi i dette kapitlet se at vi også 
finner i PISA-resultatene.  

Vi vil i dette kapitlet se på sammenhengen mellom skolefaktorer og elev-
prestasjoner. Med ”skolefaktorer” mener vi her både det som har med skolen 
selv å gjøre, og de skolerelaterte forholdene som knytter seg til den enkelte 
elev. Som nevnt i kapittel 1 anvendte man i PISA både et elevspørreskjema og 
et skolespørreskjema. Skolespørreskjemaet ble besvart av rektor ved skolen, 
mens elevspørreskjemaet ble besvart av alle de elevene som deltok i under-
søkelsen. Fra begge disse spørreskjemaene har man informasjon om skole-
faktorer, basert på rektors og elevenes utsagn. De fleste av  resultatene i dette 
kapitlet er basert på elevspørreskjemaet. 

Vi har i presentasjonen valgt å dele skolefaktorene i to hovedkategorier; 
lærerfaktorer og elevfaktorer. I kapitlet vil vi først presentere resultater for 
hvert enkelt konstrukt i form av univariate mål, samt relasjonene med 
prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i form av korrelasjoner. Deretter 
vil vi studere hvor stor del av variansen i prestasjoner som skolefaktorene til 
sammen kan forklare.  

Vi vil hovedsakelig presentere de norske resultatene i en nordiske ramme. 
For å bygge inn det internasjonale perspektivet vil vi for hvert konstrukt også 
presentere de høyeste og laveste verdiene internasjonalt, samt gjennom-
snittsverdier for OECD-landene. Underveis i kapitlet vil vi sammenligne med 
resultatene fra TIMSS og IEA Reading Literacy Study der dette er mulig og 
relevant. De fleste sammenlikningene vil være med resultater fra TIMSS, og en 
generell referanse her er Lie, Kjærnsli & Brekke 1997. 

Verdiene for alle konstruktene vi presenterer i dette kapitlet, er standardisert 
på den måten at gjennomsnittet for OECD-landene er 0 og standardavviket er 
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1. Videre har vi ønsket å unngå å oppgi feilmarginene for gjennomsnittsverdier 
for hvert enkelt konstrukt. Som en generell regel gjelder at feilmarginene ligger 
i størrelsesorden 0,05, men den varierer noe fra land til land. Når det gjelder  
statistiske begreper som brukes, henviser vi til kapittel 5. 

12.2 Varians på ulike nivåer 
Vi var innledningsvis inne på det subjektive elementet når man spør elever 

om deres vurdering av ulike skolefaktorer. En mulig tilnærming for å redusere 
det subjektive elementet er å ”aggregere” dataene på klassenivå. Med dette 
menes at man lager en gjennomsnittsverdi for klassen basert på den enkelte 
elevs svar. For mange typer skolefaktorer kan det være meget relevant å gjøre 
nettopp dette. Et eksempel kan være hvis man kartlegger disiplin i klassen ved 
hjelp av spørsmål til elevene, slik man gjør det i PISA. Hvis man da har flere 
elever fra sammen klasse, er det trolig at man ved å ta gjennomsnittet for disse 
elevene får et mer objektivt uttrykk for disiplinen i klassen. Dette forutsetter 
imidlertid at man i utvalget har hatt klassen som enhet, med andre ord at hver 
elev kan knyttes til et ”klasserom”. Dette var tilfelle i TIMSS, mens man 
derimot i PISA har skolen som utvalgsenhet. Et gjennomsnitt av alle elevene 
ved samme skole blir ikke umiddelbart meningsfullt i forbindelse med en 
variabel som ”Disiplin i klassen”.  

Man kan imidlertid tenke seg at disiplin i klassen er sterkt knyttet til 
kulturen ved den enkelte skole. Prinsipielt ville det derfor for denne og andre 
skolefaktorer kunne være interessant å utføre analyser hvor både elev- og 
skolenivå studeres i sammenheng. Slike analyser er av stor interesse for å få 
innsikt i hva som er effekter på henholdsvis individ- og skolenivå, og ikke 
minst for å studere effekter som skyldes interaksjoner mellom disse nivåene. 
Dette er imidlertid komplekse analyser som vi ikke vil prioritere her. Dette 
skyldes ikke først og fremst kompleksiteten, men følger naturlig av det faktum 
at Norge og de andre nordiske landene utmerker seg ved at de har kun en liten 
andel av variansen i elevprestasjoner mellom skoler, med andre ord ligger 
potensialet til å kunne ”forklare” noe som helst først og fremst i analyser på 
individnivået.  

Figur 12.1 er hentet fra den internasjonale rapporten (OECD 2001a). 
Figuren viser hvordan variansen i leseskåre fordeler seg mellom de to nivåene. 
Søylene som går til høyre viser hvor mye varians som finnes mellom elever på 
samme skole, mens søylene til venstre viser størrelsen på variansen mellom 
skoler. Variansen er her standardisert slik at 100 tilsvarer gjennomsnittlig 
varians for alle OECD-landene. Figuren viser også at man for mange land med 
stor varians mellom skoler, altså de landene som ligger høyt oppe i figuren, i 
stor grad kan forklare denne variansen ved hjelp av tilgjengelige data om 
geografi og skolefaktorer. For eksempel er både Belgia og Tyskland land der 
15-årige elever går i forskjellige skoleslag etter evner og interesser. Og da er 
det jo nokså selvsagt at forskjellene i prestasjoner mellom skoler blir store. Vi 
går imidlertid ikke mer i detalj når det gjelder dette her. 
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Figur 12.1  Fordeling av varians i leseskåre mellom og innen skoler  
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Figur 12.1 viser altså at land med et utvalgspreget skolesystem hvor elevene 
allerede tidlig differensieres inn i ulike løp, har en stor andel av variansen 
mellom skoler. Land med et mer enhetspreget skolesystem, som for eksempel 
Norge, har den største andelen av variansen innenfor skoler. Populært sagt 
betyr dette at hver skole er ”et Norge i miniatyr”. På bakgrunn av dette vil vi i 
dette kapitlet basere oss på å presentere sammenhenger på elevnivå. 

12.3 Lærerfaktorer 

12.3.1 Positiv lærer-elevrelasjon 
Den første av lærerfaktorene vi tar for oss, er et konstrukt som måler graden av 
positiv relasjon mellom lærer og elev. Konstruktet er basert på spørsmål i 
elevspørreskjemaet, og det dekker flere sider ved lærer-elevrelasjonen, som i 
hvor stor grad læreren er hjelpsom, lyttende og rettferdig. Det er viktig å legge 
merke til at spørsmålene er stilt generelt om alle lærerne ved den skolen eleven 
går på. Følgende enkeltspørsmål inngår i dette konstruktet: 

Hvor enig er du i disse utsagnene om lærerne ved skolen? 
- Elevene kommer godt overens med de fleste lærerne. 
- De fleste lærerne er interessert i hvordan elevene har det 
- De fleste av lærerne mine lytter virkelig til hva jeg sier 
- Hvis jeg trenger ekstra hjelp, vil lærerne mine gi meg det 
- De fleste av lærerne mine behandler meg rettferdig 

Svaralternativene var ”Svært uenig”, ”Uenig”, ”Enig” og ”Svært enig”. I tabell 
12.1 er sammenhengene gitt mellom skåre og graden av Positiv lærer-elevrela-
sjon. Korrelasjonene er gitt for hver av de tre fagområdene. Vi har også oppgitt 
nivå og spredning for konstruktet.  

Tabell 12.1  Resultater for konstruktet ”Positiv lærer-elevrelasjon” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,19 0,99 0,18 0,13 0,16 
Sverige 0,12 0,96 0,13 0,14 0,12 
Danmark 0,31 1,01 0,17 0,12 0,16 
Finland -0,08 0,83 0,12 0,12 0,13 
Island -0,13 0,98 0,18 0,18 0,14 
Int. min. -0,451  0,833  -0,105  -0,085  -0,095  
Int. maks. 0,552  1,114  0,196  0,196  0,186  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,07 0,06 0,07 

1=Polen, 2=Mexico, 3=Finland, 4=Luxembourg, 5=Ungarn, 6=Japan 

Tabell 12.1 viser interessante forskjeller mellom de nordiske land når det 
gjelder gjennomsnittlige verdier for konstruktet. Norge (-0,19) og Danmark 
(0,31) representerer ytterpunktene. For alle de nordiske land er samvaria-
sjonene med skåre sterkere for alle tre fagområdene enn gjennomsnittet for 
OECD-landene. Internasjonalt har Ungarn de laveste korrelasjonene (de er også 
faktisk negative!), mens de sterkeste samvariasjonene finner vi i Japan.  
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Det er interessant å merke seg at sammenhengene mellom Positiv lærer-
elevrelasjon og prestasjoner er sterke i Norge, sett i et internasjonalt perspektiv. 
Samtidig rapporterer de norske elevene om et gjennomsnittlig relativt lavt nivå 
for dette konstruktet. 

12.3.2 Støttende lærer 
Det neste konstruktet vi vil ta for oss, er et konstrukt som vi har kalt Støttende 
lærer. Disse enkeltspørsmålene fra elevspørreskjemaet inngår i konstruktet: 

Hvor ofte hender noe av dette i norsktimene?  
- Læreren viser interesse for den enkelte elevs læring 
- Læreren gir elevene mulighet til å uttrykke sine meninger 
- Læreren hjelper elevene med arbeidet deres 
- Læreren fortsetter å forklare helt til elevene forstår 
- Læreren gjør mye for å hjelpe elevene  
- Læreren hjelper elevene med å lære 

Skalaen går fra ”Aldri” til ”Alle timene”. Tabell 12.2 viser sammenhengen 
mellom skåre og graden av Støttende lærer, samt nivå og spredning for dette 
konstruktet. 

Tabell 12.2  Resultater for konstruktet ”Støttende lærer” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,03 0,91 0,14 0,03 0,13 
Sverige 0,21 0,90 0,07 0,06 0,04 
Danmark 0,17 0,84 0,10 0,08 0,10 
Finland 0,02 0,87 0,06 0,01 0,05 
Island 0,13 0,90 0,09 0,08 0,05 
Int. min. -0,671  0,803  -0,145 -0,157  -0,167  
Int. maks. 0,502 1,134  0,146  0,098  0,136  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,02 -0,02 0,00 

1=Korea, 2=Storbritannia, 3=Tsjekkia, 4=Luxembourg, 5=Liectenstein, 6=Norge, 7=Sveits, 8=Latvia 

Av tabell 12.2 går det fram at i Norden er det de svenske elevene som gjen-
nomsnittlig rapporterer at læreren er mest støttende. Norge ligger lavest av de 
nordiske land. Det kan også være interessant at det høyeste gjennomsnittet 
finner vi i Storbritannia, mens lavest ligger Korea. Når det gjelder samvaria-
sjonene med skåre, er de gjennomgående lave, og vi finner relativt små for-
skjeller internasjonalt. I lesing og naturfag finner vi de største korrelasjonene i 
Norge, mens Liechtenstein og Sveits har de laveste verdiene for korrelasjonene 
(negative!). I matematikk ser vi at Latvia har høyest korrelasjon, mens Sveits 
har den lavest verdien (negativ!). I Sveits er det med andre ord en tendens til at 
de svake elevene rapporterer at læreren er mer støttende enn de sterke elevene. 
Vi går imidlertid ikke nærmere inn i drøftinger av hvorfor det er slik i Sveits 
her. 

Også når det gjelder konstruktet Støttende lærer finner vi sterke sammen-
henger med prestasjoner i Norge i et internasjonalt perspektiv. Dette gjelder 
spesielt i lesing og naturfag.  
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12.3.3 Lærer som stiller krav 
Lærer som stiller krav er et annet av konstruktene som er gruppert under lærer-
faktorer. I denne forbindelse kan det nevnes at man i TIMSS stilte spørsmål til 
elevene om hvor ofte læreren kontrollerer hjemmeleksene. Man fant imidlertid 
ingen sammenheng med prestasjoner i matematikk for dette spørsmålet. For 
naturfag fant man ingen sammenheng for elevene i nåværende 8. klasse, mens 
man fant en positiv korrelasjon på 0,06 for elevene i nåværende 7. klasse. Disse 
enkeltspørsmålene fra elevspørreskjemaet inngår i konstruktet Lærer som 
stiller krav i PISA: 

Hvor ofte hender noe av dette i norsktimene? 
- Læreren oppfordrer elevene til å arbeide mye 
- Læreren forteller elevene at de kan prestere bedre 
- Læreren reagerer negativt på at elevene leverer slurvete arbeid 
- Elevene må lære mye 

Skalaen går fra ”Aldri” til ”Alle timene”. Tabell 12.3 viser sammenhengen 
mellom skåre og konstruktet Lærer som stiller krav, samt nivå og spredning for 
konstruktet. 

Tabell 12.3  Resultater for konstruktet ”Lærer som stiller krav” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,26 0,90 -0,11 -0,07 -0,07 
Sverige 0,06 0,84 -0,15 -0,09 -0,14 
Danmark 0,16 0,78 0,02 0,05 -0,01 
Finland -0,14 0,90 -0,15 -0,13 -0,11 
Island 0,26 0,96 -0,14 -0,12 -0,12 
Int. min. -0,431  0,813  -0,155,6  -0,158  -0,146,8 
Int. maks. 0,612  1,124  0,197  0,167  0,157  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 -0,04 -0,04 -0,04 

1=Tsjekkia, 2=Brasil, 3=Storbritannia, 4=Østerrike, 5=Sverige, 6=Finland, 7=Korea, 8=New Zealand,  

Tabell 12.3 viser at de norske elevene rapporterer at de blir stilt minst krav til 
av sine lærere når vi sammenlikner med de andre nordiske land. Den høyeste 
gjennomsnittsverdien i Norden er det Island som har, og forskjellen på Norge 
og Island er på over et halvt standardavvik. Når det gjelder samvariasjonen 
med skåre, er denne gjennomsnittlig svakt negativ i OECD-landene. Den 
sterkeste positive sammenhengen finner vi i Korea, mens Sverige og New 
Zealand har de sterkeste negative sammenhengene. I de nordiske land finner vi 
gjennomgående svake negative korrelasjoner, med unntak av Danmark når det 
gjelder lesing og matematikk.  

Resultatene for dette konstruktet er ikke umiddelbart lette å gi en menings-
full fortolkning. De negative korrelasjonene med prestasjoner gjør oss spesielt 
oppmerksomme på den store graden av subjektivitet som er knyttet til dette 
konstruktet. Konstruktet synes i stor grad å måle elevens subjektive følelse av 
prestasjonspress, og det er derfor ikke overraskende at det er en tendens til at 
det er de svakere elevene som opplever dette i størst grad i flere land. Lærer 
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som stiller krav er opplagt et konstrukt hvor det ville vært relevant å operere 
med gjennomsnittsverdier for klasser, men dette er altså ikke mulig i PISA på 
grunn av måten utvalget er gjort på. Vi vil likevel påpeke at det er interessant at 
de norske elevene gjennomsnittlig rapporterer at de blir stilt relativt lave krav 
til i et internasjonalt perspektiv. I kapittel 11 så vi at det i Norge internasjonalt 
sett er sterke sammenhenger mellom elevenes egen innsats og utholdenhet og 
prestasjoner. Vi så også at det var sterke sammenhenger mellom elevenes 
tilbøyelighet til å like læring gjennom konkurranse og prestasjoner. I omtalen 
av disse to konstruktene påpekte vi at enkelte vil kunne hevde at det i norsk 
skole i et internasjonalt perspektiv er lite eksternt press på elevene. De 
deskriptive dataene fra konstruktet Lærer som stiller krav kan sies å støtte et 
slikt syn. 

12.3.4 Disiplin i klassen 
Disiplin i klassen er et annet konstrukt i PISA som vi har plassert i kategorien 
lærerfaktorer. I TIMSS ble også disiplinen i klassen kartlagt. Her ble elevene 
bedt om å ta stilling til to ulike påstander; ”Elevene er rolige og ordentlige” og 
”Elevene gjør som læreren sier”. Man fant imidlertid ingen korrelasjon mellom 
svar på disse spørsmålene og prestasjoner, verken for matematikk eller natur-
fag. Disse enkeltspørsmålene fra elevspørreskjemaet inngår i det aktuelle 
konstruktet i PISA: 

Hvor ofte hender noe av dette i norsktimene? 
- Læreren må vente lenge før elevene roer seg 
- Elevene klarer ikke å arbeide god  
- Elevene hører ikke etter hva læreren sier  
- Elevene begynner ikke å arbeide før lenge etter at timen har begynt  
- Det er bråk og uro  
- I begynnelsen av timen går det mer enn fem minutter uten at det blir gjort noe 

Svaralternativene var her ”Aldri”, ”Noen timer”, ”De fleste timene” og ”Alle 
timene”. Tabell 12.4 viser nivå og spredning for konstruktet, samt korrelasjoner 
med skåre for de ulike fagområdene. Det må her påpekes at retningen på 
spørsmålene er snudd. Høy verdi for konstruktet betyr med andre ord god 
disiplin i klassen, mens lave verdier betyr dårlig disiplin.  

Tabell 12.4  Resultater for konstruktet ”Disiplin i klassen” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,36 0,81 0,06 0,05 0,07 
Sverige -0,19 0,85 0,12 0,13 0,13 
Danmark -0,20 0,77 0,08 0,06 0,07 
Finland -0,16 0,91 0,10 0,07 0,07 
Island -0,08 0,88 0,08 0,06 0,07 
Int. min. -0,421 0,773  -0,055 -0,085 -0,115 
Int. maks. 0,382 1,134  0,235  0,176,7 0,206 
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,11 0,08 0,10 

1=Hellas, 2=Latvia, 3=Danmark, 4=Irland, 5= Brasil, 6=Polen, 7=Storbritannia 
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Det er interessant å merke seg den lave gjennomsnittsverdien for disiplin i 
klassen i Norge. Den ligger faktiske så mye som en tredels standardavvik under 
gjennomsnittet for OECD-landene. Spredningen er også relativt lav. Det kan 
synes bekymringsfullt at de norske elevene rapporterer om såpass store 
disiplinproblemer i klassen. I Norge er det imidlertid kun små positive korrela-
sjoner med skåre for dette konstruktet. Resultatene for Norges vedkommende 
må derfor her sies å være konsistente med de tilsvarende resultatene fra 
TIMSS.  

12.4 Elevfaktorer 

12.4.1 Trivsel på skolen 
Vi vil nå presentere resultater for de to konstruktene vi har gruppert som elev-
faktorer. Den første av elevfaktorene vi vil ta for oss, er et konstrukt med tittel 
Trivsel på skolen. I TIMSS kartla man også i hvor stor grad elevene opplevde 
det man kan betegne som et godt og trygt skolemiljø. Dette ble kartlagt gjen-
nom spørsmål om hyppigheten av konkrete hendelser ved skolen, for eksempel 
”Jeg skulket en time”, ”Noe ble stjålet fra meg”, ”Venner skulket” etc. Man 
fant her gjennomgående negative korrelasjoner med prestasjoner i størrelses-
orden fra –0,05 til –0,12 for denne typen spørsmål. Konstruktet Trivsel på 
skolen i PISA har en noe annen operasjonalisering. Disse enkeltspørsmålene fra 
elevspørreskjemaet inngår i konstruktet:  

Skolen min er et sted hvor  
- jeg føler at jeg blir holdt utenfor  
- jeg får lett venner  
- jeg føler at jeg hører til  
- jeg føler meg annerledes, og at jeg ikke passer inn  
- det virker som om andre elever liker meg  
- jeg føler meg ensom 

Svaralternativene går fra ”Svært uenig” til ”Svært enig”. Tabell 12.5 viser 
sammenhengene mellom dette konstruktet og skåre, foruten nivå og spredning. 
Retningen på noen av spørsmålene er snudd slik at høy tallverdi for konstruktet 
svarer til høy trivsel på skolen. 

Tabell 12.5  Resultater for konstruktet ”Trivsel på skolen” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge 0,12 1,04 0,07 0,02 0,03 
Sverige 0,27 1,03 -0,02 0,01 -0,03 
Danmark 0,13 1,04 0,06 0,08 0,01 
Finland 0,02 0,96 -0,03 -0,01 -0,01 
Island 0,14 1,09 0,02 -0,01 0,00 
Int. min. -0,391  0,783  -0,035  -0,027  -0,032  
Int. maks. 0,272  1,124  0,276  0,236  0,238  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,09 0,08 0,07 

1=Korea, 2=Sverige, 3=Tsjekkia, 4=Liechtenstein, 5=Finland, 6=Portugal,7=Italia, 8=New Zealand 
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Av tabell 12.5 ser vi at de svenske elevene er de som rapporterer om størst 
trivsel på skolen. Det norske gjennomsnittet ligger også klart over gjennom-
snittet for OECD-landene, noe som må sies å være gledelig. Likevel er det 
norske gjennomsnittet langt lavere enn det svenske. Elevene i Korea 
rapporterer om lavest trivsel. Gjennomgående er det kun svake samvariasjoner 
mellom trivsel på skolen og prestasjoner i de nordiske land. Dette er positive 
resultater, da det betyr at det er relativt små forskjeller mellom flinke og svake 
elever når det gjelder trivsel på skolen. Internasjonalt er det sterkest sammen-
heng i Portugal og New Zealand.  

12.4.2 Tidsbruk på lekser 
Tidsbruk på lekser er en annen viktig elevfaktor man har innhentet data om i 
PISA. Det kan i denne forbindelse nevnes at i IEA Reading Literacy Study var 
Norge blant de landene hvor lærerne antok at elevene brukte lite tid på 
hjemmearbeid. For populasjon A antok de at elevene brukte 13 minutter på 
leseleksa si hjemme. Til sammenlikning kan det for eksempel nevnes at lærerne 
i USA antok at deres elever arbeider med slike hjemmelekser mer enn 50 
minutter om dagen (Lundberg, Tønnessen & Høien 1993). I TIMSS fant man at 
elever i de nordiske land brukte relativt lite tid på lekser. Samtidig fant man en 
ikke-lineær sammenheng mellom tidsbruk på lekser og prestasjoner. Tendensen 
gikk i retning av at de flinkeste elevene brukte middels med tid til lekser, mens 
svake elever enten brukte mye eller lite tid. Konstruktet Tidsbruk på lekser 
består i PISA av disse enkeltspørsmålene som ble stilt til elevene i elevspørre-
skjemaet: 

Hvor lang tid bruker du i gjennomsnitt pr. uke på hjemmearbeid/lekser i disse 
fagene?  
- Norsk / Matematikk / Natur- og miljøfag 

 Svaralternativene gikk fra ”Ingen tid” til ”3 timer eller mer i uka”. Tabell 12.6 
viser sammenhengen mellom tidsbruk på lekser og prestasjoner, foruten nivå 
og spredning for konstruktet. 

Tabell 12.6  Resultater for konstruktet ”Tidsbruk på lekser” 
Nivå og spredning Korrelasjon med skåre Land Gj. snitt Std. avvik Lesing Matematikk Naturfag 

Norge -0,08 0,93 0,13 0,10 0,12 
Sverige -0,37 0,88 -0,01 -0,04 -0,05 
Danmark 0,04 0,81 0,06 0,05 0,06 
Finland -0,28 0,83 0,12 0,07 0,06 
Island 0,02 0,87 0,05 -0,03 0,00 
Int. min. -0,771  0,793  -0,043 -0,056  -0,083  
Int. maks. 0,602  1,304  0,395  0,335  0,355  
Gj. snitt OECD 0,00 1,00 0,18 0,14 0,16 

1=Japan, 2=Russland, 3=Liechtenstein, 4=Korea, 5=Hellas, 6=Østerrike  

Av tabell 12.6 går det fram at de norske elevene rapporterer at de bruker noe 
mindre tid på lekser enn gjennomsnittet for OECD-landene. Elevene i Sverige 



12  SKOLEFAKTORER 

 264 

og Finland rapporter om betydelig lavere tidsbruk enn de norske. De russiske 
elevene er de som formidler at de bruker mest tid på lekser. Når det gjelder 
samvariasjon med skåre, er det høyest korrelasjon i Hellas, mens det er svake 
negative korrelasjoner i Liechtenstein og Østerrike. I Norge finner vi gjennom-
gående noe svakere positive sammenhenger mellom tidsbruk på lekser og skåre 
enn gjennomsnittet for OECD-landene. Det må imidlertid påpekes at vi finner 
den samme typen ikke-lineær sammenheng mellom prestasjoner og tidsbruk på 
lekser som det var i TIMSS.  

12.5 Resultater fra skolespørreskjemaet 
Alle de resultatene vi har presentert i dette kapitlet så langt, har vært basert på 
elevspørreskjemaet. Som vi nevnte i innledningen, ble det også anvendt et 
skolespørreskjema som rektor eller rektors stedfortreder svarte på.  Rektor ble 
blant annet spurt om hvor stor andel av lærerne ved skolen som har godkjent 
lærerutdanning, om forhold knyttet til lærer- og elevatferd og om  ressurs-
situasjonen ved skolen. For flere av disse spørsmålene skulle rektor vurdere 
hvor vidt dette hemmer elevenes læring. Vi vil nå presentere noen interessante 
resultater fra dette spørreskjemaet. 

På samme måte som med dataene fra elevspørreskjemaet, har vi systematisk 
studert sammenhengen mellom det rektor svarer og elevenes prestasjoner. 
Gjennomgående er det slik at vi ikke finner signifikante sammenhenger mellom 
rektors vurderinger av ulike forhold ved skolen og elevenes prestasjoner. Et 
unntak i så måte er spørsmålet om hvor stor andel av skolens lærere som har 
godkjent lærerutdanning. Her finner vi en korrelasjon med prestasjoner  i 
størrelsesorden 0,3. Det må her nevnes at noen få skoler skiller seg ut ved at 
andelen lærere uten godkjent utdanning er uvanlig høy, og man kan typisk 
tenke seg at dette er små skoler med få lærere hvor en eller flere av lærerne 
ikke har godkjent utdanning. Men også hvis vi utelater disse ”ekstreme” 
skolene, er sammenhengen med prestasjoner betydelig (korrelasjon på cirka 
0,2). Dette er med andre ord et resultat der budskapet synes å være at lærer-
utdanning er viktig.  

Når det gjelder de andre forholdene som rektor ble spurt om, finner vi 
imidlertid ingen betydelige sammenhenger med elevenes prestasjoner. Vi vil 
likevel på det sterkeste advare mot å trekke den slutningen at for eksempel 
ressurssituasjonen ved skolen ikke har betydning. Vi vil  her understreke et 
metodisk problem som må tas med i tolkningen. Resultatene er basert på 
rektors egne vurderinger, og disse er ikke nødvendigvis tett knyttet til objektive 
realiteter. Spørsmålsformuleringer av typen ”Hvor mye er elevenes læringen 
hemmet av…” er svært subjektive, og det er problematisk å sammenlikne 
rektorers utsagn på slike spørsmål. Svarene vil være sterkt  påvirket av forvent-
ninger og personlige standarder, samt rektors faktiske kjennskap til forhold ved 
egen skole.  

Det er imidlertid enkelte resultater fra skolespørreskjemaet som er  
interessante. Et slikt resultat gjelder antallet elever på skolene i Norge. Det 
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viser seg at i gjennomsnitt går de norske elevene på en skole med langt færre 
elever enn i noe annet land i PISA. Det er imidlertid i Norge bare en ubetydelig  
sammenheng mellom antall elever på skolen og elevens resultater på PISA- 
testen. Norge har også den laveste verdien internasjonalt når det gjelder det 
gjennomsnittlige antallet elever per lærer. Det er for øvrig bare en ubetydelig 
sammenheng mellom antall elever per lærer og prestasjoner. 

Norge utmerker seg også når det gjelder antallet datamaskiner per elev på 
skolene. Det er her snakk om det totale antallet datamaskiner per elev, ikke 
bare de datamaskinene som er tilgjengelige for elevene. Dataene om dette har 
en form som ikke uten videre kan sammenliknes med tidligere undersøkelser. 
Vi velger derfor ikke å kvantifisere dette. Men likevel vil vi nevne at ingen 
land i PISA står med en høyere PC-tetthet enn vårt land. I denne sammen-
hengen kan det også nevnes at det i elevspørreskjemaet inngikk et spørsmål 
hvor elevene ble bedt om å vurdere hvor gode de selv er til å bruke datamaskin 
sammenliknet med andre 15-åringer. I denne vurderingen oppgir norske elever 
en dyktighet som er gjennomsnittlig i OECD-sammenheng. Det var imidlertid 
stor forskjell mellom jenter og gutter når det gjelder deres  vurdering av egne 
ferdigheter når det gjelder å bruke datamaskin (70% av et standardavvik). Vi 
nevner også at det bare var en ubetydelige sammenheng mellom denne egen-
vurderingen og prestasjoner i PISA.  

12.6 Multivariate modeller 

12.6.1 Innledning 
Nå vil vi studere samspillet mellom prestasjoner og de ulike konstruktene i 
kategorien skolefaktorer i større detalj ved hjelp av multivariate analyser. Vi vil 
benytte oss av multippel regresjon. Denne teknikken er presentert i metode-
kapitlet (kap. 5.2.7). 

Mellom alle de konstruktene vi har presentert resultater for så langt i 
kapitlet, vil det kunne være innbyrdes korrelasjoner. Mellom flere av 
konstruktene vil man også forvente relativt høye innbyrdes korrelasjoner. Å 
kun presentere resultater for de enkelte konstruktene viser ikke hvordan 
konstruktene henger sammen empirisk. Utgangspunktet vårt for å gjennomføre 
multiple regresjonsanalyser er å få svar på hvor stor del av variansen i skåre 
konstruktene kan forklare til sammen. Hvis vi eksempelvis har to konstrukter 
som innbyrdes er meget høyt korrelerte, vil man ikke få forklart særlig mer om 
man har begge inne i modellen eller kun ett av dem. Sagt på en annen måte, er 
det kun et lite unikt bidrag fra den andre variabelen i forhold til den første. 

I det følgende vil vi presentere resultater fra tre ulike multiple regresjons-
modeller vi har gjennomført med prestasjoner i lesing som avhengig variabel 
og konstruktene i kategorien ”Skolefaktorer” som uavhengige variable. Vi har 
altså valgt å bruke leseskåren som avhengig variabel. Man kunne selvsagt ha 
utført de samme analysene med henholdsvis matematikkskåren og naturfag-
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skåren som avhengige variable. Men i og med at det gjennomgående ikke er 
store forskjeller når det gjelder korrelasjoner mellom de tre skåreverdiene og de 
aktuelle konstruktene, har vi her imidlertid valgt å kun presentere analyser for 
leseskåren. 

12.6.2 Regresjonsmodeller 
Vi vil her presentere resultater for tre ulike regresjonsmodeller. Resultatene for 
alle modellene er presentert i tabell 12.7. Her er R2-verdier for de nordiske 
landene, høyeste og laveste verdier internasjonalt, samt gjennomsnittet for 
OECD-landene. R2-verdier er enkle å tolke, da de kan leses som andel forklart 
varians (for mer om dette, se kapittel 5.2.7). Den første modellen er en modell 
hvor lærerfaktorene inngår, det vil si Disiplin i klassen, Positiv lærer-elev-
relasjon, Lærer som stiller krav og Støttende lærer. Den andre modellen er en 
modell for de to elevfaktorene, med andre ord Tidsbruk på lekser og Trivsel på 
skolen. I den siste modellen inngår alle de seks konstruktene som vi har kalt 
skolefaktorer.  

Tabell 12.7  Forklart varians for tre regresjonsmodeller 

Lærerfaktorer Elevfaktorer Alle 
konstruktene Land 

R2 R2 R2 
Norge 0,05 0,02 0,06 
Sverige 0,04 0,00 0,05 
Danmark 0,03 0,01 0,03 
Finland 0,03 0,02 0,05 
Island 0,05 0,00 0,05 
Int. min. 0,001 0,003 0,015 

Int. maks. 0,082 0,164 0,174 

Gj. snitt OECD 0,04 0,06 0,08 
1=Mexico, 2=Japan, 3=Sverige, 4=Hellas, 5= Østerrike 

Resultatene i tabell 12.7 viser at lærerfaktorene kan forklare en gjennomsnittlig 
andel av variansen i prestasjoner i de nordiske land i et OECD-perspektiv. Det 
må imidlertid påpekes at alle R2-verdiene er svært lave. I Norge kan 5 % av 
variansen forklares ved disse 4 konstruktene til sammen. Til sammenlikning 
kan de forklare 8% av variansen i Japan.  

Resultatene i tabell 12.7 viser også at elevfaktorene kan forklare noe mindre 
av variansen i skåre i de nordiske land enn lærerfaktorene. R2 -verdiene er 
meget lave. I Norge kan kun 2% av variansen i skåre forklares av elev-
faktorene. Gjennomsnittlig for OECD-landene er imidlertid elevfaktorene 
viktigere enn lærerfaktorene. Det er videre oppsiktsvekkende at i Hellas kan 
16% av variansen i prestasjoner forklares av elevfaktorene.  

Til sammen kan skolefaktorene i Norge forklare mindre varians i skåre enn 
gjennomsnittet for OECD-landene. Det må også her påpekes at R2 -verdiene 
gjennomgående er lave. For Norge forklarer alle skolefaktorene til sammen 6% 
av variansen i skåre. Hvis vi i tillegg til lærerfaktorene tar med elevfaktorene, 
får vi altså forklart 1% ekstra av variansen.  
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12.7 Avsluttende kommentarer 
Vi har i dette kapitlet sett at læreren synes å ha relativt stor betydning for elev-
prestasjoner i Norge i forhold til i mange andre land. Likevel er betydningen 
også i Norge liten. Man kan selvsagt stille seg spørsmålet hvorfor læreren har 
denne relativt sett store betydningen i Norge i forhold til i andre land, et spørs-
mål som trolig har en meget sammensatt forklaring. Videre kan det være 
interessant å studere i dybden konsekvensene av de store disiplinproblemene 
som synes å være til stede i norsk skole. Det må imidlertid i denne forbindelse 
igjen påpekes at dataene i PISA er basert på elevenes subjektive oppfatninger. 
De relativt lave gjennomsnittene for konstruktene Støttende lærer og Positiv 
lærer-elevrelasjon i Norge er også interessante utgangspunkt for videre studier. 
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13 NOEN OVERORDNETE ANALYSER 
Hensikten med dette kapitlet er å samle noen temaer som går litt på tvers av 
kapitlene vi hittil har presentert. I denne rapporten har det nordiske perspektivet 
hele tiden stått sentralt, det samme gjelder kjønnsperspektivet. Her vil vi 
presentere noen hovedtrekk både når det gjelder likheter og forskjeller mellom 
de nordiske land og når det gjelder kjønnsperspektivet. Vi vil avslutte kapitlet 
med å presentere noen overordnete regresjonsanalyser.  

13.1 Likheter og forskjeller i Norden 

13.1.1 Prestasjoner  
I figur 13.1 har vi framstilt prestasjonene i lesing, matematikk og naturfag for 
alle de nordiske land i form av skåreverdier. Vi minner om at gjennomsnittet 
for alle OECD-landene er satt til 500 og det internasjonale standardavviket til 
100 (se kap. 5.2.5) 

Figur 13.1  Skåre i lesing, matematikk og naturfag for de nordiske landene.  

Det første man legger merke til i figuren er hvor overlegent mye bedre de 
finske elevene presterer i alle de tre fagområdene i forhold til de andre nordiske 
landene. Vi ser også tydelig hvor gjennomsnittlige de norske prestasjonene er. 
Videre ser vi, kanskje noe overraskende, at det heller ikke er noe tendens til en 
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enhetlig nordisk profil. Det er snarere to profiler. Vi kan si at Finland, Sverige 
og Norge har en felles profil; elevene presterer relativt sett bedre i lesing enn i 
naturfag og matematikk. Danmark og Island viser en helt annen profil, de 
presterer klart best i matematikk.  

13.1.2 Kompetanser på tvers av fag 
I kapittel 11 presenterte vi en rekke resultater når det gjaldt kompetanser på 
tvers av fag for Norge og de andre nordiske land. Vi fokuserte her både på nivå 
og spredning for de ulike kompetansene, men også på sammenhenger med 
prestasjoner.  

Figur 13.2  Gjennomsnittsverdier for de 14 kompetansene på tvers av fag for 
de nordiske land 

I figur 13.2 har vi framstilt grafisk gjennomsnittsnivåene for alle de nordiske 
land for hver av de 14 kompetansene på tvers av fag. Konstruktene har samme 
rekkefølge fra venstre mot høyre som slik de ble presentert i kapittel 11. Lengst 
til venstre finner vi med andre ord konstruktene om læringsstrategier, deretter 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

Læ
re

 u
te

na
t

Ut
dy

pi
ng

Ko
nt

ro
lls

tra
te

gi
er

In
st

ru
m

en
te

ll m
ot

In
te

re
ss

e 
m

at
em

at
ikk

In
te

re
ss

e 
le

si
ng

In
ns

at
s,

 u
th

ol
de

nh
et

Læ
rin

g 
gj

. s
am

ar
be

id

Læ
rin

g 
gj

 k
on

ku
rr

an
s

Ko
nt

ro
llf

or
ve

nt
ni

ng

M
es

tri
ng

sf
or

ve
nt

ni
ng

Se
lv

op
pp

fa
tn

. n
or

sk

Se
lv

op
pf

at
n 

m
at

em
.

Se
lv

op
pf

at
ni

ng
 a

v
sk

ol
ef

lin
kh

et

Læringsstrategier Motivasjon Selvoppfatning

Norge Sverige Danmark

Finland Island



13  NOEN OVERORDNETE ANALYSER 

 271 

motivasjon, og lengst til høyre finner vi konstruktene om selvoppfatning. Av 
figuren går det tydelig fram at det ikke er noen klar felles nordisk profil når det 
gjelder kompetanser på tvers av fag. Særlig skiller Danmark seg ut med høye 
gjennomsnitt for flere av kompetansene.  

For Norges vedkommende ser vi at verdiene ligger gjennomgående lavt. 
Spesielt ser vi at vi markerer oss med lave verdier når det gjelder lærings-
strategier og spesielt gjelder dette for ”Lære utenat” og ”Kontrollstrategier”. Vi 
har relativ høy gjennomsnittsverdi både for ”Læring gjennom samarbeid” og 
”Kontrollforventning”. 

13.1.3 Kjønnsforskjeller i prestasjoner i Norden 
Som nevnt har vi i denne rapporten gjennomgående fokusert på forskjeller 
mellom jenter og gutter på ulike områder. Vi vil nå sammenlikne disse 
funnene, og vi vil starte med å se på forskjellene i jentenes og guttenes presta-
sjoner i de nordiske land.  

Figur 13.3 Differanse mellom jentenes og guttenes skåre i lesing, naturfag og 
matematikk. Positiv verdi betyr i jentenes favør 

I figur 13.3 har vi framstilt differansen mellom jentenes og guttenes skåre i 
lesing, naturfag og matematikk. Positive verdier vil si at prestasjonene går i 
jentenes favør. Sammenlikner vi forskjellene i de tre fagområdene, er det ikke 
mye tvil om at det er i lesing vi finner de helt store forskjellene. Jentene skårer 
mye bedre enn guttene i alle land, og differansen for OECD-gjennomsnittet er 
på 32 prosentpoeng, noe som svarer til så mye som en tredel av et 
standardavvik. Videre ser vi at det i naturfag er gjennomgående små og ikke 
signifikante forskjeller. I matematikk ser vi at guttene skårer best, men selv om 
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det er signifikant forskjell for OECD-gjennomsnittene, er forskjellen svært liten 
sammenliknet med lesing. Figuren viser at de nordiske land, bortsett fra 
Danmark, har omtrent samme profil som OECD-gjennomsnittet.  

13.2 Kjønnsforskjeller i Norge 

13.2.1 På hvilke områder er kjønnsforskjellene størst? 
Nå vil vi se nærmere på kjønnsforskjeller når det gjelder prestasjoner, hold-
ninger og kompetanser på tvers av fag i Norge. Vi har sammenliknet effekt-
størrelser (se kap. 5.3.5) og tatt ut de konstruktene og enkeltspørsmålene hvor 
det er størst effektstørrelser. Vi ønsker nå å se disse i sammenheng med 
kjønnsforskjeller i prestasjoner. Tabell 13.1 viser effektstørrelser, samt 
henvisninger til hvor konstruktene og variablene er presentert tidligere i 
rapporten. Ut fra kjønnsforskjellene og standardavvikene i hvert tilfelle har vi 
regnet ut effektstørrelsene. For å ikke bli alt for detaljerte, har vi valgt kun å 
operere med én desimal for effektstørrelsene her. 

Tabell 13.1  Prestasjoner, holdninger og kompetanser på tvers av fag: 
Effektstørrelser for kjønnsforskjeller i Norge. Positive verdier i 
jentenes favør 

 Kilde Effekt- 
størrelse 

Prestasjoner   
 Skåre i lesing Tabell 6.1 0,4 
 Skåre i matematikk Figur 8.8 -0,1 
 Skåre i naturfag Figur 8.9 0,1 
Holdninger og kompetanser; lesing   
 Lesing for egen fornøyelse Tabell  7.1 0,4 
 Holdninger til lesing Figur 7.12 0,7 
 Interessebasert motivasjon for lesing Tabell 11.7 + kap. 7 0,6 
Holdninger og kompetanser; matematikk   
 Selvoppfatning i matematikk Tabell 11.14 + kap. 9 -0,4 
 Interessebasert motivasjon for matematikk  Tabell 11.6 -0,4 
 Hvor godt liker elevene matematikk? Tabell 9.2 -0,4 
Holdninger; naturfag   
 Hvor godt liker elevene natur- og miljøfag? Tabell 9.4 -0,3 
Kompetanser på tvers av fag   
 Lære utenat Tabell 11.1 -0,3 
 Utdyping Tabell 11.2 -0,2 
 Læring gjennom samarbeid Tabell 11.9 0,3 
 Læring gjennom konkurranse Tabell 11.10 -0,3 
 Mestringsforventning Tabell 11.12 -0,3 

Tabellen inneholder flere interessante trekk. Det kanskje mest påfallende er at 
holdninger og kompetanser relatert til lesing utmerker seg med de største 
forskjellene, og de går i jentenes favør. I lys av dette, er det ikke overraskende 
at effektstørrelsen for kjønnsforskjeller i lesing er 0,4. Man kunne kanskje 
forvente at den var enda større, sett i lys av forskjellene i holdninger. Et annet 
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interessant trekk vi vil framheve, gjelder selvoppfatning og prestasjoner i 
matematikk. Forskjellen i selvoppfatning mellom gutter og jenter er betydelig 
større enn forskjellen i prestasjoner. Dette gjelder for øvrig også for de andre 
konstruktene og enkeltspørsmålene om holdninger og kompetanser relatert til 
matematikk i tabellen. Det samme gjelder for forholdet mellom holdninger til 
natur- og miljøfag og prestasjoner i naturfag. 

13.2.2 Kompetanser på tvers av fag 
I tabell 13.1 så vi at vi finner relativt store kjønnsforskjeller for flere av 
konstruktene relatert til kompetanser på tvers av fag. I figur 13.4 har vi 
framstilt gjennomsnittsnivåene for alle de 14 kompetansene for gutter og jenter 
i Norge. Vi minner om at verdiene her er målt langs en standardisert skala hvor 
0 er gjennomsnittet for OECD-landene, mens standardavviket er 1. 
Konstruktene er sortert etter stigende forskjell i guttenes favør mot høyre. 
Kompetansene til venstre i figuren er med andre ord de hvor gjennomsnittet for 
jentene er høyere enn for guttene, mens for kompetansene til høyre har guttene 
de høyeste gjennomsnittene.  

Figur 13.4 Holdninger og kompetanser på tvers av fag: Effektstørrelser for 
kjønnsforskjeller i Norge 

 
Figuren viser at kjønnsforskjellene er små for konstrukter som Selvoppfatning 
av skoleflinkhet og Instrumentell motivasjon, mens de er relativt store for 
konstrukter som Læring gjennom samarbeid og Læring gjennom konkurranse. 
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13.3 Hvor mye kan alle konstruktene forklare til 
sammen? 

I kapitlene 7, 10, 11 og 12 studerte vi hvor mye av variansen i prestasjoner som 
kan ”forklares” av de konstruktene og enkeltvariablene vi tok for oss i de 
respektive kapitlene ved hjelp av multippel regresjon. I kapittel 9 gjorde vi 
imidlertid ikke dette, da de enkeltspørsmålene vi tok for oss her, også inngår i 
CCC-delen som er behandlet i full bredde i kapittel 11. I de fleste av kapitlene 
gjennomførte vi modeller for flere undergrupper av konstrukter, som for 
eksempel i kapittel 11, hvor vi så på separate modeller for henholdsvis 
læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning.  

I alle de ovennevnte kapitlene stilte vi oss til slutt spørsmålet hvor mye av 
variansen i prestasjoner alle konstruktene i kapitlet kan forklare til sammen. Vi 
vil nå heve oss opp på et enda mer overordnet nivå og studere hoved-
kategoriene av konstrukter i forhold til hverandre. På denne måten kan altså 
rapporten i prinsippet ”leses baklengs” hvis man vil gå fra det mest overordnete 
nivået til det mest detaljerte. Analysene vi nå vil presentere, er de mest 
generelle, mens resultater for enkeltkonstrukter og enkeltvariable representerer 
det mest detaljerte nivået i rapporten. Vi minner om at koeffisienten R2 er 
redegjort for i kapittel 5.2.7. Vi vil igjen påpeke at vi her bruker ordet 
”forklare” slik det er vanlig å gjøre i slike sammenhenger. Med dette mener vi 
ikke nødvendigvis at det er en kausal sammenheng.  

13.3.1 En overordnet regresjonsmodell 
I tabell 13.2 har vi gitt en oversikt over de oppsummerende regresjons-
modellene vi presenterte i kapitlene 7, 10, 11 og 12. Vi har også gitt R2- verdier 
for en regresjonsmodell hvor alle konstruktene i disse kapitlene inngår. Vi 
minner om at det er leseskåren som er brukt som avhengig variabel i alle 
modellene. Vi minner også om at R2- verdien for modellen hvor alle 
konstruktene inngår ikke er summen av R2- verdiene for de delmodellene som 
inngår (se kap. 5.2.7). I tabellen er R2 - verdier for alle de nordiske land gitt. 
Høyeste og laveste verdier internasjonalt og gjennomsnittet for OECD-landene 
er også presentert. 

Tabell 13.2 viser at alle de nordiske land ligger høyt i et internasjonalt 
perspektiv når det gjelder hvor mye varians i prestasjoner som lesevaner, 
hjemmebakgrunn, kompetanser på tvers av fag (CCC) og skolefaktorer kan 
forklare til sammen. Det må påpekes at de nordiske land er påfallende like i så 
måte. Norge har den nest høyeste verdien for total forklart varians av samtlige 
land som deltok i PISA. 19 av OECD-landene har verdier for alle konstruktene 
som inngår i denne modellen, og gjennomsnittet for OECD-land i tabellen er 
derfor beregnet med utgangspunkt i disse 19 landene.  
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Tabell 13.2  Oppsummering av regresjonsmodeller 
Lesevaner 

(kap. 7) 
Hjemme-
bakgrunn 
(kap. 10) 

CCC 
(kap.11) 

Skole-
faktorer 
(kap.12) 

Alle 
konstruk-

tene Land 

R2 R2 R2 R2 R2 
Norge 0,21 0,23 0,35 0,06 0,45 
Sverige 0,23 0,21 0,29 0,05 0,43 
Danmark 0,22 0,26 0,28 0,03 0,43 
Finland 0,24 0,16 0,32 0,05 0,42 
Island 0,21 0,16 0,33 0,05 0,42 
Int. min. 0,101 0,153 0,114 0,016 0,293 

Int. maks. 0,242 0,361 0,355 0,177 0,508 

Gj. snitt OECD 0,16 0,24 0,23 0,08 0,39 
1=Luxembourg, 2=Finland, 3=Latvia, 4=Belgia, 5=Norge, 6=Østerrike, 7=Hellas, 8=Liechtenstein 

13.3.2 Ulike kombinasjoner av enkeltmodeller 
Hvilket bilde får vi så hvis vi kombinerer hovedkategoriene av konstrukter på 
ulike måter? I tabell 13.3 presenterer vi R2- verdier for modeller hvor gruppene 
av konstrukter er kombinert på ulike måter. Kryss i tabellen betyr at den 
aktuelle gruppen av konstrukter inngår i modellen. Resultatene i tabellen 
gjelder for Norge. 

Tabell 13.3 Forklart varians for Norge: Kombinerte modeller 
Lesevaner 

(kap. 7) 
Hjemme-
bakgrunn 
(kap. 10) 

CCC 
(kap.11) 

Skolefaktorer 
(kap.12) 

Forklart 
varians 

R2 
X X X X 0,45 
X  X X 0,40 

 X X  0,41 
X  X  0,40 
X X   0,33 

Fra tabell 13.2 ser vi at alle konstruktene i kompetanser på tvers av fag (CCC) 
samlet forklarte 35% av variansen i prestasjoner i Norge. Av tabell 13.3 ser vi 
at hvis vi i tillegg til CCC tar med hjemmebakgrunn, får vi kun forklart 6% 
ekstra varians i prestasjoner (R2 = 0,41). Det er altså en meget stor andel felles 
varians mellom hjemmebakgrunn og kompetanser på tvers av fag. I tabell 13.2 
så vi også at hjemmebakgrunn alene kunne forklare 23% av variansen, mens 
lesevaner kunne forklare 21%. Til sammen kan lesevaner og hjemmebakgrunn 
forklare 33% (R2=0,33). Lesevaner og hjemmebakgrunn har med andre ord 
både en relativt stor andel felles varians og egne unike bidrag av betydelig 
størrelse. 

13.3.3 Er det forskjeller for gutter og jenter? 
Tidligere i rapporten har vi mange steder fokusert på forskjeller mellom gutter 
og jenter. Det er derfor også naturlig å spørre om det er forskjeller mellom 
kjønnene når det gjelder sammenhengen mellom ulike grupper av konstrukter 
og prestasjoner. Tabell 13.4 gir R2- verdier for norske gutter og jenter hver for 



13  NOEN OVERORDNETE ANALYSER 

 276 

seg for modellene hvor henholdsvis lesevaner, hjemmebakgrunn, kompetanser 
på tvers av fag, skolefaktorer, samt alle konstruktene til sammen inngår. 

Tabell 13.4  Forklart varians for gutter og jenter i Norge 
Lesevaner 

(kap. 7) 
Hjemme-
bakgrunn 
(kap. 10) 

CCC 
(kap.11) 

Skole-
faktorer 
(kap.12) 

Alle 
konstruk-

tene Kjønn 

R2 R2 R2 R2 R2 
Jenter 0,22 0,27 0,35 0,04 0,48 
Gutter 0,17 0,19 0,35 0,06 0,43 
Alle 0,21 0,23 0,35 0,06 0,45 

Tabell 13.4 viser flere interessante trekk. Det kanskje mest påfallende er at det 
er så mye som 8 prosentpoeng forskjell mellom jenter og gutter når det gjelder 
hvor mye varians i prestasjoner som hjemmebakgrunnen kan forklare. 
Hjemmebakgrunn har tydelig større betydning for jenters prestasjoner enn for 
gutters. En tilsvarende forskjell finner vi ikke for kompetanser på tvers av fag, 
og vi finner bare en ubetydelig forskjell i guttenes favør når det gjelder skole-
faktorenes forklaringskraft. Vi ser også at lesevanene kan forklare klart mer av 
variansen i prestasjoner for jenter enn for gutter. 
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14 OPPSUMMERING OG 
KONKLUSJON 

Den første delen av dette kapitlet vil bestå av en punktvis oppsummering av de 
viktigste funnene vi har gjort. Deretter vil vi ta et skritt bort fra den strenge 
forskerrollen vi til nå har hatt og komme med noen litt friere tanker og reflek-
sjoner rundt alt vi har sett. Her vil vi rette søkelyset mot det rammeverket som 
ligger til grunn for PISA-undersøkelsen og til slutt kaste et blikk på norsk skole 
og den undervisningen som foregår der. 

14.1 Oppsummering av funn  

14.1.1 Prestasjonsnivå og spredning 
Lesing (kapittel 6) 
! I lesing skårer norske elever ubetydelig over middels blant OECD-

landene. Norske elever skårer langt svakere enn finske, som ligger helt 
på toppen, noe svakere enn svenske men omtrent likt med islandske og 
danske elever.  

! Det er større spredning i leseferdighet blant norske elever enn det er 
blant elever i de andre nordiske landene. I Norden finner vi minst spred-
ning i Sverige og Finland. Korea har lavest spredning av alle land. 

! Det er gjennomgående store kjønnsforskjeller i lesing i jentenes favør i 
alle land, men det er bare Finland og New Zealand som har større 
kjønnsforskjeller enn Norge. En sammenlikning med resultatene fra IEA 
Reading Literacy Study i 1991 tyder på at kjønnsforskjellene i lesing har 
økt betraktelig i jentenes favør de siste årene.  

! Det ser ikke ut til å spille noen rolle hvorvidt oppgaven krever at elevene 
skal hente ut informasjon, tolke teksten eller reflektere over den.  

! De norske elevene presterer relativt sett litt bedre på åpne oppgaver, som 
krever skriftlige svar, enn på flervalgsoppgaver.  

! Norske gutter skårer langt svakere enn norske jenter på de aller fleste 
oppgavene. Ett unntak er oppgaver knyttet til tekster med mye grafikk, 
lite tekst og med et teknisk-vitenskapelig innhold.  

Matematikk og naturfag (kapittel 8) 
! Både i matematikk og naturfag skårer norske elever temmelig nær gjen-

nomsnittet blant OECD-landene, langt svakere enn Finland, men omtrent 
som de andre nordiske landene. 
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! I matematikk skårer de norske guttene signifikant, men ikke mye, høyere 
enn jentene. I naturfag er det derimot ikke signifikante forskjeller 
mellom kjønn. Dette er det motsatte av det vi fant i TIMSS blant 13-
åringer.  

! I realfagene er spredningen i de norske resultatene omtrent som gjen-
nomsnittet av land, litt over i naturfag og noe under i matematikk. 
Spesielt markerer Finland seg med lav spredning.  

! I matematikk skårer de norske elevene relativt sett dårligere på 
problemløsningsoppgaver enn på rutinepregete oppgaver, og dette 
gjelder i særlig grad jentene.  

! I naturfag presterer jentene forholdsvis best på oppgaver som vektlegger 
prosesskompetanse, mens guttene gjør det forholdsvis best på oppgaver 
som primært krever begrepsforståelse. 

14.1.2 Holdninger, vaner og CCC 
Holdninger til lesing (kapittel 7)  
! Norske elever er blant dem som har minst positive holdninger til lesing 

av alle. Det er bare elevene i Belgia og USA som er mindre positive til 
lesing. De finske elevene er av de mest positive til lesing.  

! I alle OECD-land oppgir jenter gjennomgående mer positive holdninger 
til lesing enn gutter. De finske jentene skiller seg ut som en spesielt 
leseinteressert gruppe. 

! I internasjonal sammenheng leser norske elever mye tegneserier, aviser 
og internett-stoff. De leser lite fag- og skjønnlitteratur. I Norge er det 
størst kjønnforskjeller når det gjelder tegneserier og skjønnlitteratur. 
Guttene dominerer den første kategorien og jentene den andre. Nordiske 
elever leser generelt aviser oftest av alle.  

! Det er klare positive sammenhenger mellom leseinteresser og leseskåre.  
Holdninger til matematikk og naturfag (kapittel 9) 
! I et internasjonalt perspektiv har Norge store forskjeller mellom 

kjønnene når det gjelder holdninger til realfagene, og både gutters og 
jenters holdninger til realfagene er mindre positive enn de var for 13-
åringer i TIMSS.  

! Norske 15-åringer er gjennomgående mer positive til natur- og miljøfag 
enn til matematikk.  

Kompetanser på tvers av fag (kapittel 11) 
! Blant samtlige land er det i Norge at kompetanser på tvers av fag til 

sammen ”forklarer” mest varians i prestasjoner.  
! Selvoppfatning er den viktigste forklaringsfaktoren for prestasjoner i 

Norge, deretter kommer motivasjon, mens læringsstrategier har minst 
betydning.  
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! Norske elever er blant dem som anvender ”Utdyping” som lærings-
strategi i minst grad, og de anvender i liten grad kontrollstrategier når de 
arbeider med skolefag.  

! Norske elever har meget lav interessebasert motivasjon for matematikk 
sammenliknet med elever i andre land.  

! Norske elever rapporterer om relativt lav innsats og utholdenhet i et 
internasjonalt perspektiv.  

14.1.3 Hjem og skole 
Hjemmebakgrunn (kapittel 10) 
! I Norge er det totalt sett en betydelig sammenheng mellom elevenes 

hjemmebakgrunn og deres prestasjoner. Dette gjelder særlig sammen-
hengen mellom kulturell kapital og prestasjoner. 

! Norge utmerker seg med liten sammenheng mellom økonomisk kapital 
og prestasjoner.  

Skolefaktorer (kapittel 12) 
! I Norge er faktorer som er knyttet til læreren viktigere enn faktorer som 

er knyttet til elevene selv når det gjelder å forklare variansen i presta-
sjoner. Gjennomsnittlig for OECD-landene er det motsatt. 

! Norske elever rapporterer at lærerne i forholdsvis liten grad stiller krav 
til dem, og de oppgir en lav gjennomsnittsverdi for disiplin i klassen.  

! Norske elever rapporterer om større trivsel på skolen enn gjennomsnittet 
for elever i OECD-landene. 

14.2 Godt nok rustet med L97? 

14.2.1 Av med forskerhatten  
Vi er kommet til veis ende når det gjelder våre roller som forskere. Oppdraget 
er fullført, vi har gjennomført undersøkelsen, presentert og dokumentert våre 
funn og satt dem inn i en faglig relevant sammenheng. Nå er det tid for å gå ut 
av disse rollene og sette våre funn inn i en annen type sammenheng. Vi vil rette 
søkelyset mot følgende viktige spørsmål: Hva forteller alt det vi har funnet om 
norsk skole? Hva kan vi lære av andre land? Er det noe som bør endres i vårt 
eget land på bakgrunn av PISA-resultatene? 

Vi vil altså driste oss til å gi noen svar på - eller kanskje heller kommentarer 
til - slike spørsmål. Før vi gjør det, er det viktig å presisere at vi nå går ut av 
forskerrollen. Forskning om skole og undervisning kan gi et godt grunnlag, 
men det fører sjelden til avgjørende argumenter for hvilke kursendringer man 
bør foreta i skolen. Det er derfor nokså selvsagt at våre synspunkter ikke er 
spesielt viktige når det gjelder normative vurderinger om skolespørsmål. På 
den annen side er det like innlysende at vi har gjort oss opp mange tanker og 
vurderinger underveis, og disse vil vi gjerne dele med andre.  
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I vårt arbeid med PISA-prosjektet har vi lojalt fulgt premissene, vårt 
utgangspunkt har vært det rammeverket som er lagt for hva det ønskes svar på. 
Dette rammeverket (OECD 2000) er i prinsippet et resultat av en konsensus-
prosess blant alle OECD-landene, på et politisk og forvaltningsmessig nivå. At 
fagkomiteer i neste omgang har presisert og operasjonalisert rammeverket, 
endrer ikke på dette, men det har selvsagt bidratt til at PISA-prosjektet er blitt 
et internasjonalt forskningsprosjekt av høy kvalitet. Når vi nå går ut av forsker-
rollen, vil vi ikke bare forholde oss til våre funn og prøve å sette disse inn i 
noen viktige norske kontekster, men vi vil også tillate oss å forholde oss fritt og 
kritisk til rammeverket selv. Bare på den måten kan vi på en relevant måte 
tillate oss å mene noe om veivalg i framtidig skolepolitikk. For å gjøre det helt 
klart: Det som nå blir presentert, følger ikke bare som konklusjoner av våre 
funn, men representerer også våre egne verdier og holdninger om samfunn og 
skolespørsmål. 

14.2.2 PISA – et skjevt tårn? 
Rammeverket for PISA tar utgangspunkt i hva som anses som viktige kompe-
tanser i morgendagens samfunn. Til dette vil vi komme med noen kom-
mentarer. Det sikreste vi kan si om morgendagens samfunn, er at det blir 
annerledes. Å forutsi samfunnsutvikling ved å framskrive dagens tendenser kan 
gi god mening på kort sikt, men ikke like god når det gjelder hele livsløpet til 
de som er unge i dag. Et vel så viktig moment er at OECD er en organisasjon 
av rike land, med økonomisk utvikling som mål. Dermed vil prinsippene for 
rammeverket være preget av et økonomisk siktemål. Utdanning for arbeidslivet 
står i fokus, mens perspektiver som utdanning for fritid og kulturliv ikke er 
fokusert. Rammeverket er altså preget av et nokså instrumentelt syn på 
utdanning: Kunnskap er viktig fordi den skal brukes i arbeidslivet, i samfunnets 
tjeneste så å si. Kunnskap for kunnskapens egen skyld, kunnskap i et 
dannelsesperspektiv er ikke like framtredende i PISAs rammeverk.  

Vi understreker altså at PISA-prosjektet gir et viktig bilde av norsk skole, 
men det er viktig å være klar over hvor dette bildet er tatt fra. Om ikke akkurat 
PISA-utsiktspunktet er like skjevt som det mer berømte tårnet av samme navn, 
så har altså prosjektet, som alle andre prosjekter, sine ”skjevheter” som vi må 
ta med i vurderingen når vi tolker resultatene som et ledd i en evaluering av 
norsk skole i vid forstand. I så måte ser vi det som svært positivt at Norge også 
deltar i de nye IEA-prosjektene om realfag og lesing, TIMSS 2003 og PIRLS 
2001, i tillegg til en ny runde av PISA i 2003. En god kartlegging krever som 
kjent mer enn ett utsiktspunkt.  

 Siden rammeverket for PISA tar utgangspunkt i hva elevene burde kunne 
og ikke hva de faktisk lærer på skolen, må selvsagt internasjonale sammen-
likninger mellom land tolkes med dette for øyet. Svake resultater i et land kan 
være et resultat av at skolens mål avviker fra det som måles i PISA-prosjektet. 
Det er altså skolesystemet og skolepolitikken i vid forstand som settes i søke-
lyset. Når dette er sagt, vil vi understreke at etter vårt syn er det i prinsippet stor 
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overensstemmelse mellom hvilke kompetanser som fokuseres i PISA og i L97, 
noe vi delvis har dokumentert i kapitlene 2, 3 og 4. Vi tolker altså resultatene 
for Norges vedkommende ut fra det syn at PISA-undersøkelsen har stor 
validitet i forhold til målene for norsk skole.  

14.2.3 Typisk norsk å være gjennomsnittlig? 
Det mest iøynefallende resultatet for Norges vedkommende er at våre elever er 
svært lite iøynefallende. Når det gjelder fagkompetanser innenfor alle de tre 
fagområdene, framstår de norske resultatene som svært gjennomsnittlige. Det 
kunne være fristende å bruke uttrykket ”middelmådige” (men det brukte vi 
altså ikke). Vi kan videre konstatere at Norge er et av de landene der det er stor 
variasjon innenfor hver skoler og der sosial og kulturell kapital i hjemmene 
spiller en overraskende stor rolle for elevenes prestasjoner. Når vi mener at 
resultatene for Norges vedkommende ikke er tilfredsstillende, er det ut fra en 
vurdering av at elevene i vårt land burde ha alle forutsetninger for å skåre 
høyere. Punktvis kan disse forutsetningene beskrives slik: 
! Norge er et av verdens rikeste land, hvis ikke det rikeste. 
! Få land bruker forholdsvis mer penger på skole og utdanning. 
! Enhetsskoletanken har preget norsk skole i over hundre år - utvikling 

fram mot utdanning for alle har vært et av skolens viktigste mål.  
! Norge har en voksenbefolkning av høyt utdannete mennesker, og norske 

voksne ligger helt i verdenstoppen når det gjelder lesekompetanse.  
! PISA måler kompetanser som er mer i tråd med intensjonene i den 

norske læreplanen enn hva som har vært tilfelle i tidligere internasjonale 
undersøkelser. 

Innledningsvis i dette kapitlet oppsummerer vi det vi anser som de viktigste 
funnene i PISA-undersøkelsen - sett fra et norsk perspektiv. Det er selvfølgelig 
viktig å ta vare på og glede seg over de funnene som viser hva norsk skole og 
norske elever lykkes med. Nå vil vi imidlertid forsøke å rette søkelyset mot 
funn som kan være tegn på at noe er i ferd med å utvikle seg i negativ retning.  

14.2.4 Hva har skjedd med guttene? 
Vi registrerer til dels ekstreme kjønnsforskjeller i jentenes favør i lesing, og vi 
ser samtidig at guttene har langt mer negative holdninger til lesing enn jentene. 
Dette kunne selvfølgelig ha vært et uttrykk for at norske jenter er spesielt gode 
lesere og uttrykker særdeles positive holdninger til lesing. Slik er det dessverre 
ikke. Norske jenter ligger riktig nok en anelse over sine medsøstre i hele OECD 
når det gjelder leseprestasjoner, men de plasserer seg et stykke under når det 
gjelder positive holdninger til lesing. En sammenlikning med tidligere lese-
undersøkelser kan tyde på at guttenes prestasjoner og holdninger når det gjelder 
lesing gjenspeiler en utvikling som er i ferd med å akselerere. I så fall er det 
grunn til å rope et varsku. Lesekompetanse er en av de viktigste forutset-
ningene for læring og for å kunne ta seg fram i dagens samfunn. Hvis guttenes 
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lesekompetanse er i ferd med å svekkes, kan det faktisk utgjøre en trussel mot 
vårt samfunns utvikling over tid.  

Guttenes dårlige leseferdighet kan blant annet skyldes følgende onde sirkel: 
Mangel på lesetrening gjør lesing krevende og ulystbetont, noe som igjen fører 
til lesevegring som igjen fører til lite lesetrening osv. Hva som er høna og hva 
som er egget, er som så ofte det store spørsmålet. En medvirkende årsak til at 
guttene leser mindre og dårligere enn jenter kan være at dagens tilbud av tv, 
video, dataspill, Internett osv virker mer tiltrekkende på gutter enn på jenter. 
Uansett er det vanskelig å fjerne en slik årsak. Det er også lite skolen kan gjøre 
med 15-åringers hjemmebakgrunn, selv om vi vet at grunnlaget for gode lese-
vaner ofte legges i hjemmet. Søkelyset må heller rettes mot den leseopp-
læringen som finner sted på skolen.  

Skolen står overfor to store utfordringer når det gjelder å få elevene til å bli 
bedre lesere. Den ene er å lære elevene gode lesestrategier, slik at de kan bli 
flinkere til å ta seg fram i alle typer tekster. Læreplanen sier mye om hva 
elevene skal lese, men lite om hvordan, og hvis dette gjenspeiler den lese-
undervisningen som finner sted i norske klasserom, er det grunn til å spørre om 
dette er bra nok. Den andre utfordringen er å skape unge lesevegrere om til 
lesenytere, på tross av alle de andre underholdningstilbudene de har til 
rådighet. I norskplanen i L97 er det nevnt en rekke skjønnlitterære forfattere 
som elevene bør kjenne til og lese tekster av, og ofte brukes litteratur som inn-
fallsvinkel til forskjellige oppgaver. Slik blir litteraturen et middel framfor et 
mål i seg selv, noe som i verste fall kan få elevene til å bli litteraturhatere fram-
for begeistrede bokelskere. Her er kanskje guttene mer sårbare enn jentene. Det 
er uansett grunn til å rette søkelyset mot skolen og den litteraturen elevene blir 
presentert for der. Appellerer den nok til guttenes interesser? 

14.2.5 Er en femininisering av skolen med på å gjøre 
guttene til tapere? 

Det hevdes stadig at skolen blir mer og mer kvinnedominert, og at innholdet i 
skolefagene generelt appellerer mer til jenter enn til gutter. Norskplanen i L 97 
ble i sin tid beskyldt for å være mest tilpasset de flinke jentene og deres 
interesser.  

De siste 25 årene har imidlertid søkelyset vært rettet mot guttenes 
dominerende rolle i klasserommet. Flere undersøkelser har vist at guttene får 
langt mer oppmerksomhet fra læreren enn jentene får. Er dette fortsatt tilfelle, 
eller er jentene i ferd med å overta denne arenaen? Grunnskolen domineres i 
større og større grad av kvinnelige lærere, noe som ganske sikkert fører til at en 
kvinnekultur i større og større grad vil dominere skolens innhold og verdier - 
på godt og vondt. ”På vondt” kan for det første innebære at guttene får færre og 
færre mannlige forbilder i skolen. For det andre har kvinnelige lærere tross alt 
aldri vært unge gutter, de mangler dermed en viktig forutsetning for å sette seg 
inn i gutters tanke- og følelsesliv. Jo bedre kunnskaper lærere har om elevers 
interesser og behov, jo bedre vil de være i stand til å knytte kunnskap og læring 
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til temaer som fenger dem. Kvinnelige lærere vil, uansett hvor mye de forsøker, 
aldri kunne bli så gode identifikasjonsobjekter for guttene som for jentene. 
Dermed bidrar de til å styrke jentenes følelse av tilhørighet samtidig som de i 
verste fall svekker guttenes. Dersom guttene føler at det som foregår på skolen 
ikke angår dem, mister de interessen og melder seg ut. Vi antyder flere steder i 
denne rapporten at guttenes lave prestasjoner kan ha sammenheng med lav 
motivasjon, noe som igjen kan henge sammen med guttenes manglende følelse 
av tilhørighet.  

14.2.6 Prosjektarbeid - like bra for alle? 
Norske klasserom ser ut til å være preget av mindre disiplin enn klasse-
rommene i flere andre OECD-land, noe som selvfølgelig kan forklares med at 
det arbeides mye gruppevis, for eksempel med prosjektarbeid, og at det ikke så 
ofte er et krav at elevene skal sitte hver for seg og arbeide eller lytte til læreren. 
På den annen side kan man se for seg et hypotetisk scenario der læringsarbeidet 
er preget av mange ulike prosjekter hvor elevene skal ha ”ansvar for egen 
læring”, tolket i verste forstand som at læreren ikke skal ha noe ansvar for hva 
elevene lærer.  

Tanken bak å innføre mer prosjektarbeid i skolen har blant annet vært å gi 
elevene mulighet til å gå aktivt inn i sin egen læringsprosess, hente kunnskaper 
og erfaringer fra et bredt spekter av kilder, både i og utenfor skolen, og ikke 
minst å samarbeide med andre elever. Dette åpner for langt flere muligheter til 
læring enn tradisjonell undervisning kan tilby, men det stiller også langt større 
krav til den enkelte lærer og elev. Gjennom prosjektarbeid og gruppearbeid vil 
elevene med nødvendighet få mer ansvar for egen læring, noe som på mange 
måter har vært sett på som et mål i seg selv. Spørsmålet er om det alltid 
fungerer like godt for alle grupper elever. Vi har sett at norske elevers lærings-
arbeid er preget av lite bruk av utdypingsstrategier og kontrollstrategier, 
kombinert med lav innsats og utholdenhet. I en skole som vektlegger prosjekt-
arbeid og lærerens rolle som veileder, er det spesielt viktig at elevene behersker 
et bredt repertoar av gode læringsstrategier.  

Våre data har vist at kulturell kapital ser ut til å bety langt mer for elevenes 
prestasjoner enn økonomisk kapital i vårt land. På den ene siden har vi altså de 
flinke, ressurssterke elevene, de som kommer fra hjem der kultur, kunst og 
politikk blir diskutert, der det finnes aviser, bøker og tilgang til Internett og der 
foreldrene har lest høyt for barna og samtalt om tekster med dem fra de var 
små, slik at de er blitt sosialisert inn den tekstkulturen de møter på skolen og i 
samfunnet. På den andre siden har vi den gruppen som kommer fra hjem der 
det meste av dette er mangelvare. Når elevene gis mer ansvar for egen læring, 
har læreren et ekstra ansvar for at de svakeste ikke går for lut og kaldt vann. 
Lykkes lærerne med dette, er vi ikke i tvil om at prosjektarbeid på sitt beste kan 
gi elevene et bedre læringsutbytte enn hva tradisjonell klasseromsundervisning 
kan. Alle former for elevsamarbeid bidrar dessuten til å høyne elevenes sosiale 
kompetanse, noe som er like viktig som rene fagkunnskaper.  
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14.2.7 Look to Finland? 
Sett i et nordisk perspektiv avviker norske prestasjoner ikke mye fra våre 
skandinaviske naboland og Island. Men hva i all verden er det med Finland? 
Det burde i sannhet være mye å lære ved å studere finsk skole og skolekultur. 
At de skårer høyt i lesing har vi sett i tidligere undersøkelser også. Dette har 
delvis vært forklart med at det finske skriftspråket er svært lydrett, og at det 
historisk sett har vært lagt vekt på leseopplæring for alle mye lenger enn i vårt 
land. Når vi her ser at de finske elevene også skårer langt bedre enn våre i real-
fagene, kan det imidlertid ikke bare være snakk om leseferdigheter. 

I tidligere komparative undersøkelser har det ofte vært vanskelig å finne ut 
hvilke land vi kan lære mest av, for ikke å snakke om hva vi kan lære. Delvis 
har det kommet forskjellige budskap fra forkjellige land, og delvis har bud-
skapene kommet fra land som er svært forkjellige fra vårt. Finland er et land 
med mange kulturelle og politiske likheter med vårt eget. Det vil derfor være 
lett å tolke finske prioriteringer innen skolepolitikk og pedagogikk inn i en 
norsk kontekst. Et viktig budskap til norske skolepolitikere og forskere kan 
derfor være: ”Look to Finland”! 
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SKOLER SOM DELTOK PÅ 
GENERALPRØVEN I 1999 

 
Skolenavn Poststed 
Aursmoen ungdomsskole Aurskog 
Bekkestua skole Bekkestua 
Belset skole Rykkinn 
Brøttum skole Brøttum 
Børresen skole Drammen 
Drangedal ungdomsskole Drangedal 
Fjellsrud skole Fjellhamar 
Gjettum skole Gjettum 
Gosen skole Hafrsfjord 
Grindvold skole Moss 
Grødem skole Randaberg 
Hakadal ungdomsskole Hakadal 
Hammartun ungdomsskole Lillehammer 
Hosletoppen skole Hosle 
Kjenn skole Lørenskog 
Li skole Hagan 
Lierbyen skole Lier 
Løken ungdomsskole Askim 
Løkenåsen skole Skårer 
Menstad ungdomsskole Skien 
Mjær ungdomsskole Ytre Enebakk 
Moelv ungdomsskole Moelv 
Nittedal ungdomsskole Nittedal 
Nordby ungdomsskole Jessheim 
Ottestad ungdomsskole Ottestad 
Risenga ungdomsskole Asker 
Rugtvedt ungdomsskole Stathelle 
Sandbekken ungdomsskole og 
oppvekstsenter 

Løvenstad 

Siggerud skole Siggerud 
Spydeberg ungdomsskole Spydeberg 
Stalsberg skole Strømmen 
Stange ungdomsskole Stange 
Stoppen skole Lier 
Stridsklev ungdomsskole Porsgrunn 
Strømsø skole Drammen 
Trøgstad ungdomsskole Trøgstad 
Tveten ungdomsskole Eidanger 
Ullandhaug skole Stavanger 
Vesong ungdomsskole Kløfta 
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SKOLER SOM DELTOK I HOVEDTESTEN I 
2000 

 
Skolenavn Poststed 
Ammerud skole Oslo 
Atrå ungdomsskole Atrå 
Aurland barne- og ungdomsskule Aurland 
Ballangen barne- og ungdomsskole Ballangen 
Bekkestua skole Bekkestua 
Berge ungdomsskole Lyngdal 
Bergen yrkesskole Bergen 
Bergmo ungdomsskole Molde 
Biri ungdomsskole Biri 
Bjølsen skole Oslo 
Blindheim ungdomsskole Ålesund 
Bore ungdomsskule Kleppe 
Borge ungdomsskole Sellebakk 
Borkenes skole Borkenes 
Brannfjell skole Oslo 
Brattvåg ungdomsskule Brattvåg 
Breidablikk ungdomsskole Sandefjord 
Bremnes ungdomsskule Bremnes 
Brumunddal ungdomsskole Brumunddal 
Brøttum skole Brøttum 
Bråte ungdomsskole Hemnes 
Buøy skole Hundvåg 
Bø ungdomsskole Straumsjøen 
Bøstad skole Bøstad 
Charlottenlund ungdomsskole Jakobsli 
Dale ungdomsskule Dalekvam 
Eidsbøen ungdomsskule Storebø 
Ellingsrud skole Oslo 
Elverum ungdomsskole Elverum 
Enebakk ungdomsskole Enebakk 
Ener ungdomsskole Ridabu 
Enge skule Etne 
Engebråten skole Oslo 
Evje ungdomsskule Evje 
Fjordtun skole Rypefjord 
Flatbygdi skule Vik I Sogn 
Flekkefjord ungdomsskole Flekkefjord 
Flora ungdomsskule Florø 
Fræna ungdomsskule Elnesvågen 
Furnes ungdomsskole Furnes 
Førde ungdomsskule Førde 
Gamleveien skole Egersund 
Garnes ungdomsskule Indre Arna 
Gimse ungdomsskole Melhus 
Giske ungdomsskole Sandnes 
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Gjettum skole Haslum 
Gjøvik skole Gjøvik 
Gloppen ungdomsskule Sandane 
Grim skole Kristiansand S 
Grønnåsen skole Tromsø 
Gulset ungdomsskole Skien 
Hauketo skole Oslo 
Haumyrheia skole Kristiansand S 
Hauso barne- og ungdomsskule Grimo 
Hegra ungdomsskole Hegra 
Heimdal videregående skole Trondheim 
Helland skule Vestnes 
Hemsedal barne- og ungdomsskule Hemsedal 
Holmlia skole Oslo 
Holtan ungdomsskole Horten 
Hornindal skule Hornindal 
Hunstad ungdomsskole Bodø 
Hustad barne-og ungdomsskule Hustad 
Ila skole Oslo 
Jevnaker skole Jevnaker 
Kannik skole Stavanger 
Kirkebygden barne- og ungdomsskole Våler I Østfold 
Kirkhaugen skole Bodø 
Kjølnes ungdomsskole Porsgrunn 
Kjøpsvik skole Kjøpsvik 
Kyrkjekrinsen skole  Bergen 
Laksvatn skole Laksvatn 
Leknes skole Leknes 
Lena ungdomsskole Lena 
Lillestrøm videregående skole Lillestrøm 
Lofsrud skole Oslo 
Løken ungdomsskole Askim 
Marikollen ungdomsskole Fjerdingby 
Marker ungdomsskole Ørje 
Midtstuen skole Oslo 
Mjær ungdomsskole Ytre Enebakk 
Møvig skole Kristiansand S 
Namsos ungdomsskole Namsos 
Nes ungdomsskole Stavsjø 
Nes ungdomsskole Nesbyen 
Nesset ungdomsskole Levanger 
Nittedal ungdomsskole Nittedal 
Nord-Aurdal ungdomsskole Fagernes 
Nordberg skole Oslo 
Ny Krohnborg skole Bergen 
Nysæter ungdomsskule Sagvåg 
Odda ungdomsskole Odda 
Olden barne- og ungdomsskule Olden 
Orerønningen ungdomsskole Horten 
Orkanger ungdomsskole Orkanger 
Ortun skole Fyllingsdalen 
Os ungdomsskule Os 
Osterøy ungdomsskule Lonevåg 
Presterød ungdomsskole Tolvsrød 
Rakkestad ungdomsskole Rakkestad 
Ramsund s/Tjeldsund ungdomsskole Ramsund 
Ringebu ungdomsskole Ringebu 
Ringstabekk skole Bekkestua 
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Risenga ungdomsskole Asker 
Risil ungdomsskole Vestby 
Riska ungdomssskole Hommersåk 
Risum ungdomsskole Halden 
Rjukan ungdomsskole Rjukan 
Rognan ungdomsskole Rognan 
Romedal ungdomsskole Romedal 
Rommen skole Oslo 
Runni ungdomsskole Årnes 
Ruseløkka skole Oslo 
Røsvik skole Røsvik 
Rå ungdomsskole Rådal 
Råde ungdomsskole Råde 
Saltstraumen skole Saltstraumen 
Saltvern ungdomsskole Bodø 
Sandbekken ungdomsskole og 
oppvekstsenter 

Løvenstad 

Sande ungdomsskole Sande I Vestfold 
Selsøyvik skole Selsøyvik 
Sem skole Sem 
Sjernarøy skule Sjernarøy 
Skarpengland skole Øvrebø 
Ski ungdomsskole Ski 
Skogn ungdomsskole Skogn 
Skøyenåsen skole Oslo 
Slemmestad ungdomsskole Slemmestad 
Slåtthaug ungdomsskole Nordstrøno 
Smestad ungdomsskole Lillehammer 
Snertingdal ungdomsskole Snertingdal 
Sodin skole Kyrksæterøra 
Sola ungdomsskole Sola 
Solvang ungdomsskole Asker 
Sommerlyst skole Tromsø 
Sortland ungdomsskole Sortland 
Spjelkavik ungdomsskole Ålesund 
Stange ungdomsskole Stange 
Stasjonsfjellet skole Oslo 
Steinerskolen i Moss Moss 
Steinerskolen i Trondheim Trondheim 
Steinkjer ungdomsskole Steinkjer 
Stinta ungdomsskole Arendal 
Stoppen skole Lier 
Sundve barne- og ungdomsskule Vossestrand 
Sunndal ungdomsskole Sunndalsøra 
Surnadal ungdomsskole Surnadal 
Svensedammen skole Drammen 
Sverresborg skole Trondheim 
Søndre Modum ungdomsskole Åmot 
Søvik barne- og ungdomsskole Sandnessjøen 
Tananger ungdomsskole Tananger 
Terråk skole Terråk 
Tokerud skole Oslo 
Tæruddalen skole Skedsmokorset 
Ullandhaug skole Stavanger 
Ulveset skule Fjell 
Uranienborg skole Oslo 
Utskarpen barne- og ungdomsskole Utskarpen 
Valstrand skole Birkeland 
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Vennesla videregående skole Vennesla 
Vestmyra ungdomsskole Fauske 
Vestsiden ungdomsskole Kongsberg 
Vikhammer ungdomsskole Vikhamar 
Vilberg ungdomsskole Eidsvoll 
Vinjar skule Suldalsosen 
Vormedal skole Vormedal 
Vormsund ungdomsskole Vormsund 
Vågsbygd videregående skole Kristiansand S 
Østersund ungdomsskole Fetsund 
Øyer ungdomsskole Øyer 
Åfarnes skule Åfarnes 
Ågotnes skule Ågotnes 
Årvoll skole Oslo 
Årås skule Austrheim 
Åsheim ungdomsskole Heimdal 
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OPPGAVER I LESING 
Oppgaveenhet Oppgave 

nummer Leseaspekt Nivå(er)* Tekstformat Oppgaveformat 

1 Reflect 3 (2) Åpen (langsvar) 
2 Interpret 2 Flervalg 
3 Interpret 4 (3) Åpen (langsvar) 
4 Retrieve 1 Flervalg 
5 Interpret 3 Åpen (langsvar) 
6 Interpret 4 Flervalg 

Gaven 

7 Reflect 4 (3) 

Kontinuerlig 

Åpen (langsvar) 
1 Retrieve 2 Flervalg 
2 Reflect 3 Åpen (langsvar) 
3 Interpret 3 Flervalg 
4 Interpret 3 Åpen (langsvar) 

Influensa 

5 Reflect 4 

Kontinuerlig 

Flervalg 
1 Interpret 2 Flervalg 
2 Reflect 3 Åpen (kortsvar) 
3 Interpret 3 

Kontinuerlig 
Åpen (kortsvar) 

4 Retrieve 4 Ikke-kontinuerlig Åpen (kortsvar) 

Amanda og 
hertuginnen 

5 Interpret 2 Kontinuerlig Flervalg 
1 Interpret 2 Flervalg 
2 Retrieve 4 (3) Åpen (kortsvar) 
3 Interpret 5 (2) Flervalg 
4 Reflect 2 Flervalg 

Arbeid 

5 Reflect 2 

Ikke-kontinuerlig 

Flervalg 
1 Interpret 1 Flervalg 
2 Retrieve 1 Åpen (kortsvar) 
3 Retrieve 1 Åpen (kortsvar) 

Sportssko 

4 Reflect 1 

Kontinuerlig 

Flervalg 
1 Interpret 3 Åpen (kortsvar) Nye regler 
2 Interpret 4 

Kontinuerlig 
Åpen (langsvar) 

1 Interpret 2 Flervalg 
2 Interpret 3 Åpen (langsvar) 
3 Reflect 2 Åpen (langsvar) 

Grafitti 

4 Reflect 3 

Kontinuerlig 

Åpen (langsvar) 
* På noen oppgaver kan elevene få enten 2 eller 1 poeng. Slike oppgaver har blitt behandlet som om de er to 
ulike oppgaver, og de kan følgelig havne i to ulike nivåer. Tallet i parentes angir nivået for oppgaven som 
svarer til det første poenget 
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Hvor mange dager, tenkte hun, hadde hun sittet slik og betraktet det kalde, brune 
vannet, som tomme for tomme krøp oppover bergskrenten som stadig gikk i 
oppløsning. Det var så vidt hun kunne huske at regnet begynte, hvordan det kom 
drivende sørfra, tvers over sumpen, og slo mot de tynne veggene i huset hennes. 
Deretter begynte selve elva å stige, først langsomt, så tok den en pause for å komme 
tilbake igjen. Fra time til time skled den innover viker og grøfter og flommet over de 
laveste områdene. Om natten, mens hun sov, oversvømmet den hele veien og 
omringet henne, slik at hun satt der alene. Båten var borte, og huset lå som om det var 
blitt slengt igjen borte på bergskrenten. Nå streifet vannet også de tjærebredde 
støttepilarene. Og det steg fortsatt. 
Så langt hun kunne se, til tretoppene der den motsatte bredden hadde vært, var 
sumpen som en endeløs sjø, overflommet av regnskyllene, og elva var forsvunnet et 
eller annet sted i denne uendeligheten. Huset var bygget som en båt i bunnen, for 
nettopp å stå imot en slik flom, hvis den skulle komme, men nå var det gammelt. 
Kanskje hadde de underste plankene råtnet vekk. Kanskje ville tauet som fortøyde 
huset til det store eiketreet, løsne og la henne fare av gårde med vannmassene, den 
samme veien som båten hadde tatt. 
 Ingen kunne komme nå. Hun kunne skrike ut, men det ville ikke nytte, ingen 
ville høre. Nedover langs breddene av sumpen kjempet flere for å redde det lille de 
maktet, kanskje bare livet. Hun hadde sett et helt hus som fløt forbi, så stille at det 
minnet henne om en begravelse. Hun forstod hvilket hus det var da hun så det. Det 
hadde vært forferdelig å se det drive forbi, men eierne måtte ha reddet seg opp på et 
høyere område. Senere, da regnet og mørket presset på, hadde hun hørt en panter som 
skrek lenger oppe langs elva. 
 Huset liksom grøsset og skalv rundt henne som om det var levende. Hun 
strakte seg for å gripe en lampe idet den veltet ned fra bordet ved senga hennes, og 
satte den mellom føttene sine for å holde den fast. Og så, mens huset knaket og 
stønnet av anstrengelse, slet det seg opp fra leira, fløt fritt, duppet som en kork og 
svingte seg langsomt ut, trukket med av elva. Hun tok tak i sengegjerdet. Huset 
beveget seg så langt fortøyningen rakk. Det gjorde et rykk så det gamle tømmeret 
ynket seg, og deretter tok det en pause. Langsomt slapp strømmen taket og lot det 
gynge tilbake mens det skrubbet over det stedet det hadde stått. Hun fikk igjen pusten 
og satt lenge og følte den langsomme vuggingen hit og dit. Mørket trengte seg 
gjennom det evige regnet, og hun sovnet med hodet på armen mens hun holdt seg fast 
i senga. 
 I løpet av natten vekket skriket henne, en lyd så forpint at hun var på bena 
før hun var våken. I mørket snublet hun mot senga. Det kom der utenfra, fra elva. Hun 
kunne høre noe som beveget seg, noe stort som laget en skrapende, slepende lyd. Det 
var kanskje et annet hus. Så traff det, ikke hardt, men det streifet huset og gled 
langsetter siden av det. Det var et tre. Hun lyttet idet grener og blader løsnet og 
fortsatte nedover strømmen. Det etterlot seg bare regnet og skvulpingen fra flommen, 
lyder som var så monotone at de var blitt en del av stillheten. Hun krøp sammen på 
senga og var nesten sovnet igjen da enda et skrik hørtes, denne gangen så nær at det 
kunne ha vært i rommet. Hun stirret inn i mørket og smøg seg bakover på senga til 
hånden hennes fikk tak i den kalde rifla. Hun satte seg på huk på puta mens hun lente 
våpenet mot knærne. “Er det noen der?” ropte hun. 
 Svaret var enda et skrik, mindre skingrende og trett, deretter lukket den 
tomme stillheten seg om henne. Hun trakk seg tilbake mot senga. Hva det enn var, så 
beveget det seg rundt på verandaen. Planker knirket, og hun kunne skjelne lydene av 
gjenstander som veltet. Det var en skraping på veggen som om noen ville rive den ned 
for å komme inn. Nå visste hun hva det var. Det var et stort kattedyr som var blitt satt 
av der da det opprevne treet hadde passert forbi henne. Det var kommet med 
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flommen, en gave.  
 Ubevisst presset hun hånden mot ansiktet og langs den sammensnørte 
halsen. Rifla vugget over knærne hennes. Hun hadde aldri sett en panter i sitt liv.  
Hun hadde hørt om dem fra andre, og hørt de klagende skrikene deres i det fjerne. 
Katten klorte på veggen igjen så vinduet ved døra ristet. Så lenge hun voktet vinduet 
og holdt dyret innestengt mellom veggen og vannet, var hun trygg. Der ute tok dyret 
en pause for å skjerpe klørne på den rustne fluenettingen. Nå og da pep og knurret  
det.  
 Da lyset endelig trengte gjennom regnet, som et annet slags mørke, satt hun 
fremdeles på senga, stiv og kald. Armene hennes, som var vant til å ro på elva, verket 
etter å ha tviholdt i rifla. Hun hadde knapt turt å røre seg i frykt for at lyden ville gi 
katten mer styrke. Hun svaiet stivt med i husets bevegelser. Det regnet fremdeles som 
om det aldri ville ta slutt. Gjennom grålysningen kunne hun endelig se flommen og 
regnet som falt og langt borte det tåkete omrisset av druknende tretopper. Katten 
beveget seg ikke nå. Kanskje den var dratt. Hun la våpenet ned og skled ned fra senga 
og beveget seg lydløst mot vinduet. Den var fremdeles der, sammenkrøpet på kanten 
av verandaen stirret den opp mot den levende eika som huset var fortøyd i, som om 
den vurderte mulighetene for å hoppe til en grein som hang ned. Den virket ikke så 
skremmende nå som hun kunne se den, den grove pelsen nuppet seg i små pigger, og 
huden klistret seg til de synlige ribbeina. Det ville være lett å skyte den slik den satt 
nå, med den lange halen som slo fram og tilbake. Hun beveget seg tilbake for å hente 
våpenet da den snudde seg. Uten forvarsel, den verken bøyde seg eller spente 
musklene, sprang den mot vinduet og knuste en rute. Hun falt bakover, kvalte et skrik, 
grep rifla og fyrte av gjennom vinduet. Hun kunne ikke se panteren nå, men hun 
hadde bommet. Den begynte å gå igjen. Hun kunne skimte hodet og ryggens bue idet 
den passerte vinduet. 
 Skjelvende dro hun seg tilbake til senga og la seg ned. Den jevne, 
søvndyssende lyden av elva og regnet, den gjennomtrengende kulden, visket ut 
planene hennes. Hun så mot vinduet og hadde våpenet klart. Etter å ha ventet lenge 
flyttet hun seg igjen for å se. Panteren hadde sovnet, med hodet på potene som en 
huskatt. For første gang siden det begynte å regne, hadde hun lyst til å gråte, for seg 
selv, for alle de andre, for hele flommen. Hun gled ned på senga og trakk dyna rundt 
skuldrene. Hun burde kommet seg ut da det var mulig, da veiene var åpne eller før 
båten hennes ble vasket vekk. Mens hun gynget fram og tilbake i takt med huset, 
minnet en dyp smerte i magen henne om at hun ikke hadde spist. Hun kunne ikke 
huske hvor lenge det var siden. Hun var skrubbsulten, akkurat som katten. Hun listet 
seg inn i kjøkkenet og gjorde opp ild med de få vedpinnene som var igjen. Hvis 
flommen fortsatte, måtte hun brenne stolene, og kanskje selve bordet også. Hun tok 
ned restene av en røkt skinke fra taket, kuttet tykke skiver av det rødbrune kjøttet og 
la dem i en stekepanne. Lukten av det stekte kjøttet gjorde henne svimmel. Det var 
igjen noen harske kjeks fra sist hun hadde laget mat, og hun kunne koke litt kaffe. 
Vann var det nok av. 
 Mens hun laget maten, glemte hun nesten katten, til den klynket. Den var 
også sulten. ”La meg spise,” ropte hun til den, ”så skal jeg ta meg av deg.” Og hun lo 
andpustent for seg selv. Da hun hengte resten av skinka tilbake på spikeren, utstøtte 
katten en dyp, rumlende knurring som fikk hånden hennes til å skjelve.  
 Etter at hun hadde spist, gikk hun til sengs igjen og tok med seg rifla. Huset 
hadde steget så mye at det ikke lenger skrapte mot bergskrenten når det svingte tilbake 
fra elva. Maten hadde varmet henne. Hun kunne kvitte seg med panteren mens 
dagslyset fremdeles ble holdt tilbake av regnet. Hun krøp langsomt bort til vinduet. 
Den var fremdeles der, og mjauende begynte den å bevege seg på verandaen. Hun 
stirret lenge og uredd på den. Så, uten å tenke over hva hun gjorde, la hun geværet 
bort og rundet sengehjørnet inn mot kjøkkenet. Bak henne beveget katten seg urolig. 
Hun hentet ned det som var igjen av skinka, kom seg over det gyngende gulvet tilbake 
til vinduet og dyttet skinka gjennom den knuste ruta. På den andre siden hørte hun en 
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sulten snerring, og dyret sendte noe som liknet sjokkbølger tilbake til henne. Lamslått 
over det hun hadde gjort, trakk hun seg tilbake til senga. Hun kunne høre lydene av 
panteren som slet i kjøttet. Huset vugget rundt henne. 
 Neste gang hun våknet, visste hun med den gang at alt var forandret. Det 
hadde sluttet å regne. Hun kjente etter bevegelsene i huset, men det gynget ikke lenger 
på vannet. Hun trakk døra opp og så en ny verden gjennom den istykkerrevne 
fluenettingen. Huset sto på bergskrenten der det alltid hadde stått. Et par meter 
nedenfor raste elva fremdeles i strie strømmer, men den dekket ikke lenger de få 
meterne mellom huset og eiketreet. Og katten var borte. Fra verandaen til eika og uten 
tvil videre inn i sumpene var det spor, som allerede var i ferd med å forsvinne i den 
myke gjørma. Og der på verandaen, gnaget helt hvitt, lå det som var igjen av skinka. 

 
Bruk fortellingen ”Gaven” på de tre foregående sidene når du svarer på 
spørsmålene nedenfor. (Legg merke til at det er oppgitt linjenummer i margen i 
fortellingen for å hjelpe deg å finne avsnitt som det blir vist til i spørsmålene.) 

Oppgave 1: GAVEN       R119Q09A 

          R119Q09B 
Her er en del av en samtale mellom to mennesker som har lest “Gaven”: 

Bruk fortellingen til å vise hvordan hver av disse personene kan begrunne 
synspunktet sitt. 

Person 1  …………………………………………………………………….. 

Person 2 ………………………………………………………………….…. 

Jeg synes kvinnen i fortellingen
er hjerteløs og ond.

Hvordan kan du si det?
Jeg synes hun viser

svært mye medfølelse.
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Oppgave 2: GAVEN       R119Q01 

Hva er kvinnens situasjon i begynnelsen av fortellingen? 

A Hun er for svak til å forlate huset etter flere dager uten mat. 
B Hun forsvarer seg mot et vilt dyr. 
C Huset hennes er omringet av flomvann. 
D En oversvømmet elv har feid huset hennes av gårde.  
 

Oppgave 3: GAVEN       R119Q07 

Her er det noen tidlige henvisninger til panteren i fortellingen: 

“vekket skriket henne, en lyd så forpint…” (linje 36) 

“Svaret var enda et skrik, mindre skingrende og trett…” (linje 47) 

“Hun hadde …hørt de klagende skrikene deres i det fjerne.” (linje 56) 

Når du tenker over hva som skjer i resten av fortellingen, hvorfor tror du 
forfatteren velger å presentere panteren på denne måten? 

…………………………………………………………………………….  

Oppgave 4: GAVEN       R119Q06 

“Og så, mens huset knaket og stønnet av anstrengelse, slet det seg opp…” 
(linjene 27 - 28) 

Hva hendte med huset i denne delen av fortellingen?  

A Det falt fra hverandre. 
B Det begynte å flyte. 
C Det støtte mot eiketreet. 
D Det sank til bunns i elva. 
 

Oppgave 5: GAVEN       R119Q08 

Hva antyder fortellingen om grunnen til at kvinnen matet panteren? 

…………………………………………………………………………….. 
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Oppgave 6: GAVEN       R119Q04 

Når kvinnen sier “så skal jeg ta meg av deg” (linje 96), mener hun at hun  

A forsikrer seg om at katten ikke skal skade henne. 
B prøver å skremme katten. 
C planlegger å skyte katten. 
D planlegger å gi katten mat. 
 

Oppgave 7: GAVEN       R119Q05 

Synes du at den siste setningen i  “Gaven” er en passende slutt? 

Begrunn svaret ditt for å vise at du forstår hvordan slutten henger sammen 
med resten av  fortellingen.   

……………………………………………………………………………………..  

 
ACOLS FRIVILLIGE VAKSINASJONSPROGRAM MOT INFLUENSA 
Som dere sikkert vet, kan influensa spre seg raskt og smitte mange om 
vinteren. De som blir rammet, kan være syke i ukevis. 

Den beste måten å bekjempe viruset på, er å holde kroppen frisk og i god form. 
Daglig trening og et kosthold som inneholder mye frukt og grønnsaker, 
anbefales på det varmeste for å hjelpe immunsystemet med å bekjempe 
spredningen av viruset. 

 
 

ACOL har bestemt seg for å tilby personalet muligheten til å vaksinere seg mot 
influensa som en tilleggsbeskyttelse for å forhindre at dette snikende viruset 
sprer seg blant oss. ACOL har ordnet med en sykepleier som skal sette 
vaksinene her på ACOL i løpet av en halvdags økt i arbeidstiden i den uka som 
starter 17. oktober. Dette tilbudet er gratis, og gjelder for hele personalet. 

Det er frivillig å delta. De ansatte som vil benytte seg av tilbudet, vil bli bedt om 
å undertegne et skjema der de bekrefter at de ikke har noen form for allergi og 
har blitt gjort kjent med at de kan oppleve mindre bivirkninger. 
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Ifølge medisinske rapporter framkaller ikke vaksinen influensa hos pasientene. 
Den kan imidlertid gi bivirkninger som tretthet, litt feber, og ømhet i armen. 

HVEM Bør la seg VAKSINERE? 

Alle som er interessert i å beskytte seg mot viruset. 

Denne vaksinen anbefales spesielt for mennesker over 65 år. Men uansett 
alder anbefales den til alle som har kronisk svekkende lidelser, spesielt hjerte- 
og karsykdommer, lungelidelser, bronkitt eller diabetes.  

I et kontormiljø risikerer hele personalet å bli smittet av influensa. 

HVEM Bør IKKE la seg VAKSINERE? 

Personer som er overfølsomme for egg, folk som lider av akutte 
febersykdommer og gravide kvinner bør ikke la seg vaksinere. 

Undersøk med legen din hvis du tar medisiner, eller tidligere har hatt 
reaksjoner etter influensavaksine. 

Hvis du ønsker å vaksinere deg i den uka som starter 17. oktober, så si ifra til 
personalsjef Frida Monsen innen 15. oktober. Dato og klokkeslett blir satt opp i 
forhold til de tidspunktene sykepleieren er disponibel, antall deltagere og den 
tiden som passer best for personalet. Hvis du ønsker å la deg vaksinere for 
denne vinteren, men ikke kan møte til avtalt tid, så gi beskjed til Frida. En ny 
vaksinasjonsrunde kan organiseres hvis vi får nok interesserte. 

For ytterligere informasjon vær vennlig å ta kontakt med Frida på linje 5577. 

 

 
 god helse
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Frida Monsen, personalsjef i et firma som heter ACOL, har utarbeidet 
rundskrivet på de to foregående sidene til de ansatte i bedriften. Bruk 
rundskrivet når du svarer på spørsmålene som følger. 

Oppgave 1: INFLUENSA      R077Q02 

Hvilken av følgende muligheter tilbyr ACOLs vaksinasjonsprogram mot 
influensa? 

A Daglige treningstimer som blir organisert i løpet av vinteren. 
B Vaksinasjon som blir gitt i arbeidstiden. 
C En liten premie som vil bli gitt til deltakerne. 
D At en lege vil utføre vaksineringen 
 

Oppgave 2: INFLUENSA      R077Q03 

Vi kan snakke om innholdet i en tekst (hva som står skrevet) 

Vi kan snakke om form eller stil (måten det er presentert på) 

Frida ønsket at formen og stilen i dette rundskrivet skulle være vennlig og 
oppmuntrende. 

Synes du hun har klart det?  

Begrunn svaret ditt ved å vise til detaljer i rundskrivets layout, måten det er 
skrevet på, illustrasjoner eller annen grafisk utforming.  

Oppgave 3: INFLUENSA      R077Q04 

Dette informasjonsskrivet gir inntrykk av at hvis du ønsker å beskytte deg mot 
influensaviruset, er vaksinen 

A mer effektiv enn trening og sunt kosthold, men mer risikofylt. 
B en god idé, men ingen erstatning for trening og sunt kosthold. 
C like effektiv som trening og sunt kosthold, og mindre krevende. 
D uten betydning hvis du får nok trening og har et sunt kosthold. 
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Oppgave 4: INFLUENSA      R077Q05 

I ett av avsnittene i rundskrivet står det: 

HVEM Bør la seg  VAKSINERE? 

Alle som er interessert i å beskytte seg 
mot viruset bør la seg vaksinere. 

Etter at Frida hadde sendt ut rundskrivet, gjorde en kollega henne oppmerksom 
på at hun burde ha unngått å bruke ordene “ Alle som er interessert i å 
beskytte seg mot viruset”, fordi de skapte forvirring. 

Er du enig i at disse ordene burde vært utelatt?  

Begrunn svaret ditt. 

…………………………………………………………………………………… 

Oppgave 5: INFLUENSA      R077Q06 

En av følgende ansatte burde, ifølge rundskrivet, ta kontakt med Frida. Hvem 
gjelder dette? 

A A Stig fra lageret, som ikke ønsker å bli vaksinert fordi han heller vil stole på sitt 
naturlige immunforsvar. 

B B Julie fra salgsavdelingen, som lurer på om vaksinasjonsprogrammet er 
obligatorisk. 

C C Anette fra budavdelingen, som gjerne vil bli vaksinert, men som venter barn 
om to måneder. 

D D Michael fra regnskapsavdelingen, som ønsker å bli vaksinert, men som skal 
på ferie i den uka som starter den 17. oktober 
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TEKST 1 

AMANDA OG HERTUGINNEN 

Resymé: Prinsen, som var svært forelsket i Léocadia, er utrøstelig etter 
hennes død. I en butikk som heter Réséda Soeurs har hertuginnen, som er 
tanten hans, møtt en ung ekspeditrise som heter Amanda. Amanda er 
forbausende lik Léocadia, og hertuginnen vil at Amanda skal hjelpe henne med 
å befri prinsen fra minnene som plager ham 

 
Et veikryss på slottsområdet, en sirkelformet 
benk rundt et liten obelisk… mørket faller på. 

AMANDA 

Jeg forstår fremdeles ikke. Hva kan jeg gjøre 
for ham, frue? Jeg kan ikke tro at De virkelig 
kan ha ment … og hvorfor meg? Jeg er ikke 
spesielt pen. Og selv om noen var svært pen - 
hvem skulle plutselig kunne komme mellom 
ham og minnene hans på den måten? 

HERTUGINNEN 

Ingen annen enn Dem. 

AMANDA, alvorlig overrasket 

Jeg? 

HERTUGINNEN 

Verden er så dum, barnet mitt. Den ser bare 
opptog, fakter og ytre skjønnhet… det må 
være derfor ingen har fortalt Dem det. Men 
hjertet mitt har ikke forrådt meg — jeg ropte 
nesten høyt da jeg så Dem på Réséda Soeurs 
for første gang. For en som kjente mer av 
henne enn bare utseendet hennes, er De 
Léocadias sanne bilde.  

Stillhet. Kveldsfuglene har nå overtatt etter 
ettermiddagsfuglene. Det er skumring, og 
lufta er fylt av fuglekvitter. 

AMANDA, svært forsiktig 

Jeg tror virkelig ikke jeg kan, frue. Jeg har 
ingenting, jeg er ingenting… og de kjærestene 

jeg har hatt, har jeg tross alt vært forelsket i, 
ikke sant? 

Hun har reist seg. Hun har tatt fram den lille 
vesken sin  som om hun var i ferd med å dra. 

HERTUGINNEN, også forsiktig, og svært 
trett 

Naturligvis, kjære. Jeg ber om unnskyldning.  

Så reiser hun seg besværlig opp, som en 
gammel kvinne. En sykkelklokke høres i 
kveldsluften; hun farer sammen. 

Hør…det er ham! Bare vis Dem for ham 
mens De lener Dem mot den lille obelisken 
der han først møtte henne. La ham se Dem, 
selv om det bare er denne ene gangen, la ham 
skrike ut, idet han plutselig ser likheten, dette 
komplottet, som jeg skal tilstå for ham i 
morgen, og som han kommer til å hate meg 
for — alt er bedre enn denne døde piken som 
kommer til å ta ham vekk fra meg en vakker 
dag, det er jeg sikker på…(hun har grepet 
henne i armen.) De vil gjøre det, ikke sant? 
Jeg ber Dem ydmykt, unge dame. (Hun ser 
bønnfallende på henne og legger fort til:) Og 
så, på den måten vil De se ham også. Og … 
Jeg føler at jeg rødmer når jeg sier dette til 
Dem — livet er galskap! Det er tredje gang 
jeg rødmer på seksti år, og andre gang på ti 
minutter — De vil se ham og hvis han bare 
kunne ( og  hvorfor ikke ham, siden han er 
pen og sjarmerende, og han ville ikke være 
den første) hvis han bare kunne være så 
heldig, både når det gjaldt ham og meg, å få 
Dem forelsket akkurat nå…Klokken igjen 
inne i skyggene, men svært nær nå. 
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AMANDA, hvisker 

Hva skal jeg si til ham? 

HERTUGINNEN, griper armen hennes 

Si bare: “Unnskyld meg, min herre, kan De si 
meg veien til havet? “ 

Hun skynder seg inn mellom trærnes dype 
skygger. Akkurat i tide. Det høres en svak lyd. 
Det er prinsen på sykkelen sin. Han passerer  
svært nær det svake omrisset av Amanda ved 
obelisken. Hun mumler. 

AMANDA 

Unnskyld meg, min herre… 

Han stanser, går av sykkelen, tar av seg 
hatten og ser på henne. 

PRINSEN 

Ja? 

AMANDA 

Kan De si meg veien til havet? 

PRINSEN 

Ta andre vei til venstre. 

Han bukker, trist og høflig, setter seg tilbake 
på sykkelen og kjører vekk. Klokkene høres 
igjen i det fjerne. Hertuginnen kommer ut av 
skyggen, hun ser svært gammel ut. 

AMANDA, forsiktig, etter en stund 

Han kjente meg ikke igjen…  

HERTUGINNEN 

Det var mørkt… Og så, hvem vet hvilket 
ansikt han gir henne nå, i drømmene sine? 
(Hun spør ydmykt:) Det siste toget er gått, 
unge dame. Men uansett, kunne De så tenke 
Dem å bli med til slottet i kveld? 

AMANDA, med underlig,  fremmed stemme 

Ja, frue. 

Det er fullstendig mørkt. Man kan ikke lenger 
se de to mellom skyggene, og bare vinden kan 
høres i de store trærne. 

TEPPET FALLER

 

TEKST 2 

BESKRIVELSE AV NOEN TEATERYRKER 

Skuespiller: spiller en rolle på scenen.  

Instruktør: kontrollerer og har tilsyn med alt som har med skuespillet å gjøre. 
Han eller hun bestemmer ikke bare hvor skuespillerne skal være, hvordan de 
skal komme inn og ut og hvordan de skal spille, han eller hun foreslår også 
hvordan stykket skal tolkes. 

Kostymearbeidere: produserer kostymer etter en modell. 

Scenograf: tegner modeller av kulisser og kostymer. Modellene blir så laget i 
full størrelse i et verksted. 

Rekvisitør: ansvarlig for å finne nødvendige rekvisitter. Ordet ”rekvisitt” brukes 
om alt som kan flyttes: lenestoler, brev, lamper, blomsterbuketter osv. 
Kulissene og kostymene er ikke rekvisitter.  
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Lydtekniker: ansvarlig for alle lydeffekter som kreves for produksjonen. Han 
eller hun befinner seg i kontrollrommet under forestillingen. 

Lysassistent eller lystekniker: ansvarlig for lyssettingen. Han eller hun 
befinner seg også i kontrollrommet under forestillingen. Lyssettingen er så 
avansert at et velutstyrt teater kan ha inntil ti lysteknikere. 

Oppgave 1: AMANDA OG HERTUGINNEN  R216Q01 

Hva handler dette utdraget om? 

Hertuginnen har lagt en plan for å  

A få prinsen til å komme og besøke henne oftere. 
B få prinsen til endelig å bestemme seg for å gifte seg. 
C få Amanda til å få prinsen til å glemme sin sorg. 
D få Amanda til å komme og bo sammen med henne i slottet. 
 

Oppgave 2: AMANDA OG HERTUGINNEN  R216Q02 

I manuskriptet til stykket er det, i tillegg til de replikkene som skuespillerne skal 
framføre, sceneanvisninger som skuespillerne og teaterteknikerne skal følge.  

Hvordan kan man se hva som er sceneanvisninger i manuskriptet? 

……………………………………………………………………………………….. 

Oppgave 3: AMANDA OG HERTUGINNEN  R216Q03A 

         R216Q03B 
         R216Q03C 

Her er en liste over teaterteknikere som har ansvaret for dette utdraget av 
Léocadia. Fyll ut tabellen ved å angi en sceneanvisning fra TEKST 1 som 
krever at hver av teknikerene er aktive.   

Den første har vi gjort for deg. 

Teaterteknikere Sceneanvisning 

Scenograf en sirkelformet benk rundt en liten obelisk 

Rekvisitør  

Lydtekniker  

Lystekniker  
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Oppgave 4: AMANDA OG HERTUGINNEN  R216Q04 

Instruktøren bestemmer hvor skuespillerne skal være på scenen. På en 
tegning markerer han eller hun Amanda med bokstaven A og hertuginnen med 
bokstaven H. 

Sett en A og en H på tegningen nedenfor for å vise omtrent hvor Amanda og 
hertuginnen er når prinsen ankommer. 

 

Oppgave 5: AMANDA OG HERTUGINNEN  R216Q06 

Mot slutten av utdraget fra stykket sier Amanda  “Han kjente meg ikke igjen…”  

Hva mente hun med det?  

A At prinsen ikke så på Amanda. 
B At prinsen ikke forstod at Amanda var en ekspeditrise. 
C At prinsen ikke forstod at han allerede hadde møtt Amanda. 
D At prinsen ikke la merke til at Amanda liknet på Léocadia. 
 
 

Sidekulisser

Sidekulisser

Sidekulisser
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Trediagrammet nedenfor viser hvordan et lands arbeidsstyrke eller “den 
arbeidsdyktige delen av befolkningen” er fordelt. Totalbefolkningen i  landet var 
omkring 3,4 millioner i 1995. 

Måling av arbeidsstyrkens fordeling ble avsluttet 31. mars 1995 (i 1000)1 

 

 

 

 

 

Bruk opplysningene om et lands arbeidsstyrke på motstående side når du 
svarer på spørsmålene nedenfor 

Oppgave 1: ARBEID       R088Q01 

Hvilke to hovedgrupper er befolkning i arbeidsdyktig alder delt inn i? 

A Sysselsatte og arbeidsledige. 
B Arbeidsdyktig alder og ikke arbeidsdyktig alder. 
C Heltidsarbeidende og deltidsarbeidende. 
D I arbeidsstyrken og ikke i arbeidsstyrken. 

 

Oppgave 2: ARBEID       R088Q03  
Hvor mange arbeidsdyktige mennesker var ikke i arbeidsstyrken? (Skriv antall 
mennesker, ikke prosentandelen.)……………………………………………….. 

Noter 
1. Antall mennesker er angitt i tusener (1000). 
2. Befolkning i arbeidsdyktig alder er definert som mennesker mellom 15 og 65 år. 
3. “Ikke i arbeidsstyrken” er mennesker som ikke aktivt søker arbeid eller som ikke er tilgjengelige for 
arbeidsstyrken. 
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Oppgave 3: ARBEID       R088Q04 

Hvilken del av trediagrammet ville hver av de som er nevnt i tabellen nedenfor, 
havne i, hvis de i det hele tatt ville havne i noen? 

Vis svaret ditt ved å sette et kryss i den riktige ruten i tabellen. 

Det første har vi gjort for deg. 
 

 ”I arbeids-
styrken: 
Syssel-

satt” 

”I arbeids-   
styrken:Ar

beids-
ledig” 

”Ikke i 
arbeids-
styrken” 

Ikke 
inkludert 
i noen 

kategori 
En deltidsservitør på 35 år 

    

En forretningskvinne på 43 år, som  
arbeider 60 timer i uka     

En heltidsstudent på 21 år 
    

En mann på 28 år som nylig har solgt 
forretningen sin, og som ser seg om 
etter arbeid 

    

En kvinne på 55 år som verken har 
arbeidet eller har ønsket å arbeide 
utenfor hjemmet 

    

En bestemor på 80 år som fremdeles 
arbeider noen få timer om dagen i 
familiens torgbod 

    

 
 

Oppgave 4: ARBEID       R088Q05 

Tenk deg at opplysningene om arbeidsstyrken var presentert i et slikt 
trediagram hvert år.  

Nedenfor er det listet opp fire momenter fra diagrammet. Vis om du vil forvente 
at disse momentene kommer til å endre seg fra år til år eller ikke ved å sette en 
ring rundt enten “Endre” eller “Ikke endre”. Det første spørsmålet har vi gjort for 
deg. 
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Momenter fra trediagrammet Svar 

Overskriftene i hver rute (f. eks. I 
arbeidsstyrken”)  

Endre / Ikke endre 

Prosentdelene (f. eks. “64,2 %”) Endre / Ikke endre 

Tala (f. eks.“2656,5”) Endre / Ikke endre 

Fotnotene under diagrammet Endre / Ikke endre 

 
 

Oppgave 5: ARBEID       R088Q07 

Opplysningene om arbeidsstyrkens fordeling er presentert som et trediagram, 
men de kunne vært presentert på en rekke andre måter, som for eksempel i en 
beskrivende tekst, et sektordiagram, en grafisk framstilling eller en tabell.  

Trediagrammet ble antakeligvis valgt fordi det er spesielt egnet til å vise 

 
A endringer over tid. 
B størrelsen på landets totalbefolkning. 
C kategorier innen hver gruppe. 
D størrelsen på hver gruppe. 
 
 
FØL DEG VEL I JOGGESKOENE DINE 

 

I 14 år har sportsmedisinsenteret i Lyon i Frankrike studert skader på unge 
idrettsutøvere og  profesjonelle idrettsutøvere. Det er slått fast at det beste er 
forebyggende arbeid … og gode sko. 
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Snuble, spark, bruk 
og slit… 

18 % av ballspillere 
mellom 8 og 12 år har 
allerede hælskader. 
Brusken i ankelen til en 
fotballspiller tåler ikke 
støt så godt. 25 % av 
profesjonelle spillere 
har selv oppdaget at det 
er et spesielt svakt 
punkt. Brusken i det 
ømfintlige kneleddet 
kan også bli 
uopprettelig skadet, og 
hvis man ikke tar 
hensyn til dette allerede 
i barneårene  (fra 10–
12-årsalderen), kan det 
føre til for tidlig 
slitasjegikt. Hoften 
slipper heller ikke unna 
skade, og særlig når 
spillerne er slitne, 
risikerer de beinbrudd 
som resultat av fall 
eller sammenstøt. 

Fotballspillere som 
har spilt i mer enn ti år, 
har beinutvekster enten 
på skinnebenet eller 
hælen, ifølge 

undersøkelsen. Det er 
dette som går under 
navnet “fotballfot”, en 
misdannelse som er 
forårsaket av sko med 
for ustabile såler og 
ankelstøtte. 

Beskytte, støtte, 
stabilisere, absorber  

Hvis en sko er for 
stiv, hindrer den 
bevegelse. Hvis den er 
for myk, øker den 
risikoen for skader og 
forstuing. En god 
sportssko bør 
tilfredsstille fire krav: 

For det første må 
den bidra til ytre 
beskyttelse: være 
motstandsdyktig mot 
støt, enten fra ballen 
eller en annen spiller, 
greie å ta av for 
ujevnheter i bakken og 
holde foten varm og 
tørr, selv når det regner 
eller er iskaldt. 

Den må støtte foten, 
og spesielt ankelleddet, 
for å unngå forstuinger, 

hevelser og andre 
problemer som også 
kan skade kneet.  

Den må dessuten gi 
spillerne god balanse, 
slik at de ikke sklir på 
vått,  eller skrenser på 
altfor tørt underlag. 

Til sist må den 
dempe støt, noe særlig 
volleyball- og 
basketballspillere er 
utsatt for, fordi de 
stadig hopper. 

Tørre føtter 
For å unngå små, 

men plagsomme 
lidelser som 
vannblemmer eller 
fotsopp, må skoen 
slippe ut damp og 
svette, og den må 
hindre fuktighet utenfra 
i å komme inn. Det 
ideelle materialet for 
dette er lær som er 
impregnert, slik at 
skoen ikke blir 
gjennomvåt med en 
gang det regner. 
 

Bruk artikkelen på motstående side når du svarer på spørsmålene nedenfor 

Oppgave 1: SPORTSSKO      R110Q01 

Hva har forfatteren til hensikt å vise i denne teksten? 

A At kvaliteten på mange sportssko er blitt svært mye bedre. 
B At det er best å la være å spille fotball hvis du er under 12 år. 
C At unge mennesker er utsatt for stadig flere skader fordi de er i så dårlig form. 
D At det er svært viktig for unge ballspillere å bruke gode sportssko.  
 

Oppgave 2: SPORTSSKO      R110Q04 

Hvorfor bør ikke sportssko være for stive ifølge artikkelen? ………………….. 
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Oppgave 3: SPORTSSKO      R110Q05 

Et sted i artikkelen står det: “En god sportssko bør tilfredsstille fire krav".  

Hvilke er disse fire kravene?  …………………………………………………… 

Oppgave 4: SPORTSSKO      R110Q06 

Se på denne setningen. Den står mot slutten av artikkelen og blir presentert i to 
deler: 

“For å unngå små, men plagsomme lidelser,    (første del) 
som vannblemmer eller fotsopp,…”  

“… må skoen slippe ut damp og svette,     (andre del) 
og den må hindre fuktighet utenfra fra å komme inn.” 

Hva er sammenhengen mellom den første og den andre delen av setningen? 

Den andre delen 

A motsier den første delen. 
B gjentar den første delen. 
C illustrerer det problemet som blir beskrevet i den første delen.  
D gir løsningen på det problemet som ble beskrevet i den første delen. 
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LEDER 

Ny teknologi krever nye regler 
 

VITENSKAPEN har en tendens til å ligge et hakk 
foran lovgivning og etikk. Dette skjedde på 
dramatisk vis i 1945 på livets destruktive side med 
atombomben, og det skjer nå igjen på livets 
skapende side med metoder som overvinner 
ufruktbarhet.  
De fleste av oss gledet oss med familien Brown i 
England da Louise, det første prøverørsbarnet, ble 
født. Og vi har forundret oss over andre 
førstegangshendelser –  sist da det ble satt til verden 
friske babyer som en gang hadde vært dypfrosne 
embryo som ventet på det rette øyeblikket for 
implantasjon i den framtidige moren.  
I Australia har de juridiske og etiske sidene ved 
saken om to slike dypfrosne embryo, skapt en storm 
av debatt. Embryoene skulle implanteres i Elsa 
Rios, gift med Mario Rios. En tidligere 
implantasjon hadde vært mislykket, men ekteparet 
Rios ønsket å få enda en sjanse til å bli foreldre. 
Men før de fikk den sjansen, omkom begge i en 
flyulykke. 
Hva skulle det australske sykehuset gjøre med de 
frosne embryoene? Kunne de implanteres i en 
annen? Det var mange som meldte seg. Hadde 
embryoene på noen måte rett til den anselige arven 
etter ekteparet Rios, eller skulle embryoene 
ødelegges? Paret hadde selvsagt ikke etterlatt seg 
noen instruksjoner om hvordan man skulle forholde 
seg til embryoene i tilfelle de selv døde.  
I Australia nedsatte man en kommisjon for å utrede 
spørsmålet. Forrige uke avga kommisjonen sin 
rapport. Embryoene skulle tines, sa panelet, for en 

donasjon av embryoene ville kreve samtykke fra 
“produsentene”, og noe slikt samtykke var ikke gitt. 
Kommisjonen mente også at embryoene i sin 
nåværende tilstand ikke hadde noe eget liv, og 
derfor kunne tilintetgjøres. 
Medlemmene i kommisjonen var klar over at de 
beveget seg i et minefelt, juridisk og etisk. Derfor 
krevde de at opinionen skulle få tre måneder på seg 
til å reagere på kommisjonens anbefaling. Ble det 
ramaskrik mot at embryoene skulle tilintetgjøres, 
skulle kommisjonen vurdere saken på nytt.  
Ektepar som nå registrerer seg på Sydneys Queen 
Victoria hospital for prøverørsbefruktning, må 
oppgi hva som skal gjøres med embryoene hvis noe 
tilstøter dem.  
Dette forhindrer at en situasjon som den som 
oppsto i forbindelse med ekteparet Rios’ dødsfall 
gjentar seg. Hva skjer med det andre kompliserte 
spørsmålet? I Frankrike måtte en kvinne nylig gå 
rettens vei for å få tillatelse til å bli gravid med sin 
avdøde manns dypfrosne spermier. Hvordan skal 
slike krav behandles? Hva bør gjøres om en 
surrogatmor bryter kontrakten og nekter å gi fra seg 
barnet hun har lovet å bære fram for en annen?  
Vårt samfunn har hittil ikke greid å etablere 
gjennomførbare bestemmelser som setter stopp for 
atomkraftens destruktive evne. Vi høster nå de 
marerittaktige fruktene av dette. Mulighetene for å 
misbruke forskernes evne til å fremme eller hindre 
forplantningen er mangfoldige. Etiske og juridiske 
grenser må trekkes før vi går oss helt vill 

 
 
Bruk lederartikkelen “Ny teknologi krever nye regler” på motstående side til å 
svare på spørsmålene nedenfor. 

Oppgave 1: NYE REGLER      R236Q01 

Strek under den setningen som forklarer hva australierne gjorde for å komme 
fram til hvordan de skulle behandle de nedfrosne embryoene som tilhørte et 
par som omkom i en flyulykke.  ………………………………………………… 

Oppgave 2: NYE REGLER      R236Q02 

Nevn to eksempler fra lederartikkelen som illustrerer hvordan ny teknologi, for 
eksempel implantering av dypfrosne embryoer, skaper behov for nye regler. 
……………………………………………………………………..……………….. 
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GRAFFITI 

Jeg koker av sinne når veggene på skolen for fjerde 
gang er rengjort og malt for å bli kvitt graffiti. 
Kreativitet er beundringsverdig, men folk burde 
finne måter å uttrykke seg på som ikke påfører 
samfunnet ekstra byrder.  

Hvorfor ødelegger du ungdommens rykte ved å 
male graffiti der det er forbudt? Profesjonelle 
kunstnere henger ikke opp bildene sine langs gata, 
gjør de vel? De søker om økonomisk støtte og gjør 
seg kjent gjennom lovlige utstillinger.  

Etter min mening er bygninger, gjerder og 
benker kunstverk i seg selv. Det er virkelig tåpelig å 
ødelegge denne arkitekturen med graffiti, og 
dessuten ødelegger det ozonlaget. Ærlig talt, jeg 
kan ikke forstå hvorfor disse kriminelle kunstnerne 
gidder, når ”de kunstneriske arbeidene” deres bare 
blir fjernet om og om igjen. 
      Helga  

Smak og behag kan ikke diskuteres. Samfunnet er 
fullt av kommunikasjon og reklame. Firmamerker, 
butikknavn. Store, påtrengende plakater langs 
gatene. Er de akseptable? Ja, for det meste. Er 
graffiti akseptabelt? Noen mener ja, andre nei.  

Hvem betaler prisen for graffiti? Hvem betaler til 
slutt prisen for reklame? Riktig. Forbrukerne.  

Har de menneskene som setter opp 
kjempestore plakater, spurt om din tillatelse? Nei. 
Bør graffitikunstnerne gjøre det, da? Er ikke alt 
sammen bare et spørsmål om kommunikasjon – ditt 
eget navn, navnet på gjenger og store kunstverk 
langs gatene?  

Tenk på de stripete og rutete klærne som dukket 
opp i forretningene for noen få år siden. Og på 
skiutstyr. Mønstrene og fargene var stjålet rett fra 
de fargesprakende betongveggene. Det er ganske 
morsomt at disse mønstrene og fargene blir 
akseptert og beundret, samtidig som graffiti i 
samme stil blir sett på som forferdelig.  

Det er harde tider for kunsten. 
      Sofie 
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De to brevene på motstående side er hentet fra Internett og handler om graffiti. 
Graffiti er tagging eller annen ulovlig skriving og maling på vegger og andre 
steder. Bruk brevene når du svarer på spørsmålene nedenfor. 

Oppgave 1: GRAFFITI      R081Q01 

Hensikten med hvert av disse brevene er å 

A forklare hva graffiti er. 
B uttrykke en mening om graffiti. 
C vise hvor populært graffiti er. 
D fortelle folk hvor mye det koster å fjerne graffiti. 
 

Oppgave 2: GRAFFITI      R081Q05 

Hvorfor viser Sofie til reklame? ………………………………………………….. 

Oppgave 3: GRAFFITI      R081Q06A 

Hvilken av de to brevskriverne er du enig med?  Begrunn svaret med dine egne 
ord ved å vise til det som står skrevet i det ene eller begge brevene. 

………………………………………………………………………………………. 

Oppgave 4: GRAFFITI      R081Q06B 

Vi kan snakke om hva som står i et brev (innholdet). 

Vi kan snakke om måten brevet er skrevet på (form eller stil). 

’Uavhengig av hvilket brev du er enig i, hvilken av de to brevskriverne synes du 
skrev det beste brevet? Forklar svaret ditt ved å vise til måten ett av eller 
begge brevene er skrevet på. 

………………………………………………………………………………………. 
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OPPGAVER I MATEMATIKK 
Oppgaveenhet Oppgave 

nummer 
Kompetanse-
klasse 

Sentrale ideer Oppgaveformat 

1 1 Hustak 
2 2 

Rom og form Åpen (kortsvar) 

1 2 Åpen (kortsvar) 
2 2 Åpen (kortsvar) Epler 
3 3 

Forandring og 
sammenheng 

Åpen (langsvar) 
Kontinent 1 2 Rom og form Åpen (kortsvar) 

1 2 
2 1 
3 1 

Farten til en 
racerbil 

4 2 

Forandring og 
sammenheng Flervalg 

 
 

HUSTAK 

 

Her ser du et fotografi av et hus hvor taket har form som en pyramide.  
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Nedenfor ser du en elevs tegning av taket med målene som hører til. 

 

Loftsgulvet, ABCD på tegningen, er et kvadrat. Bjelkene som holder taket oppe 
utgjør kantene på blokken (det rektangulære prismet) EFGHKLMN. E er midt 
på AT, F er midt på BT, G er midt på CT og H er midt på DT.  Alle kantene på 
pyramiden på tegningen er 12 m lange. 

 

Oppgave 1: HUSTAK       M037Q01 
Regn ut arealet av loftsgulvet ABCD.  

Areal av loftsgulvet ABCD = _____________m2 

Oppgave 2: HUSTAK       M037Q02 
Regn ut lengden av EF, en av de horisontale kantene i prismet. 

Lengden av EF= _______________m 

 

T

BA 12 m

G

C

H

F

D

E

N M

K L 12 m

12 m
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EPLER 
En bonde planter epletrær i et kvadratisk mønster. For å beskytte trærne mot 
vind planter han nåletrær rundt frukthagen.  

Nedenfor ser du et diagram som viser mønsteret av epletrær og nåletrær for 
ulike antall (n) rader av epletrær. 

 

n=1    n=2   n=3     n=4    
                               
X X X    X X X X X   X X X X X X X   X X X X X X X X X 
X ● X    X ●  ● X   X ●  ●  ● X   X ●●●●  ●●●●  ●●●●  ●●●● X 
X X X    X    X   X      X   X        X 
      X ●  ● X   X ●  ●  ● X   X ●●●●  ●●●●  ●●●●  ●●●● X 
      X X X X X   X      X   X        X 
             X ●  ●  ● X   X ●●●●  ●●●●  ●●●●  ●●●● X 
             X X X X X X X   X        X 
X = nåletrær                 X ●●●●  ●●●●  ●●●●  ●●●● X 
●  = epletrær                 X X X X X X X X X 

 

Oppgave 1: EPLER      M136Q01 

Fullfør tabellen: 
 

n Antall epletrær Antall nåletrær 
1 1 8 
2 4  
3   
4   
5   

 

Oppgave 2: EPLER       M136Q02 
Det er to formler du kan bruke for å regne ut antall epletrær og antall nåletrær 
for mønsteret som er beskrevet på forrige side: 

Antall epletrær = 2n  

Antall nåletrær = n8  

hvor n er antall rader av epletrær. 

Det finnes en verdi for n hvor antall epletrær er lik antall nåletrær. Finn denne 
verdien for n og vis utregningene dine. 

………………………………………………………………………………………. 
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Oppgave 3: EPLER       M136Q03 
Tenk deg at bonden vil lage en mye større frukthage med mange rader av trær. 
Når han lager frukthagen større, hva vil øke raskest: antallet epletrær eller 
antallet nåletrær? Forklar hvordan du kom fram til svaret. 

 

KONTINENT 
Nedenfor er det et kart over Antarktis. 

 

Oppgave 1: KONTINENT 
Gi et overslag over arealet til Ant

Vis hva du gjorde, og forklar h
tegne på kartet hvis dette kan hje
   M148Q02 
arktis ved hjelp av målestokken på kartet.  

vordan du gjorde overslaget. (Du må gjerne 
lpe deg.) 
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FARTEN TIL EN RACERBIL 
Denne grafen viser hvordan farten til en racerbil varierer i den andre runden av 
en flat bane på 3 kilometer. 

 

 

Oppgave 1:  RACERBIL      M159Q01 
Hvor stor er den omtrentlige avstanden fra startstreken til begynnelsen av den 
lengste rette strekningen til banen? 

A 0,5 km 
B 1,5 km 
C 2,3 km 
D 2,6 km 

 

Oppgave  2: RACERBIL      M159Q02 
Hvor ble den laveste farten målt i den andre runden? 

A Ved startstreken. 
B Ved omtrent 0,8 km. 
C Ved omtrent 1,3 km. 
D Halvveis rundt banen. 
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Oppgave 3: RACERBIL      M159Q03 
Hva kan du si om farten til bilen mellom 2,6 km- og 2,8 km-merkene? 

A Farten til bilen er konstant. 
B Farten til bilen øker. 
C Farten til bilen avtar. 
D Farten til bilen kan ikke bestemmes fra grafen. 
 

Oppgave 4: RACERBIL      M159Q05 

Her er bilder av fem baner: 

Langs hvilken av disse banene ble bilen kjørt for å lage fartsgrafen som er vist 
på forrige side? 

 

S: Startpunkt

A

B

E

C

D

S S

S S

S
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OPPGAVER I NATURFAG 
Oppgave-
enhet 

Oppgave- 
nummer 

Kompetanse: 
P – prosess, B - Begrepsforståelse 

Emne-
område 

Oppgave-
format 

1 P: Trekke eller evaluere konklusjoner Åpen 
(langsvar) 

2 P: Gjenkjenne spørsmål som kan be-
svares gjennom naturvitenskap Flervalg 

3 B: Demonstrere forståelse av natur-
vitenskapelige begreper 

Åpen 
(langsvar) 

Dagboka til 
Semmelweis 

4 B: Demonstrere forståelse av natur-
vitenskapelige begreper 

Liv og 
helse 
(biologi) 

Flervalg 

1 P: Kommunisere gyldige konklusjoner Jorda og 
miljøet 
(geofag) 

Åpen 
(langsvar) 

2 P: Trekke eller evaluere konklusjoner Jorda og 
miljøet 
(geofag) 

Åpen 
(kortsvar) 

3 B: Demonstrere forståelse av natur-
vitenskapelige begreper 

Liv og 
helse 
(biologi) 

Åpen 
(kortsvar) 

Ozon 

4 P: Gjenkjenne spørsmål som kan be-
svares gjennom naturvitenskap 

Jorda og 
miljøet 
(geofag) 

Flervalg 
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DAGBOKA TIL SEMMELWEIS,  TEKST 1 

"Juli 1846. Neste uke begynner jeg i stillingen som "Herr Doktor" ved Avdeling 
1 på fødselsklinikken ved Wien sentralsykehus. Jeg ble skremt da jeg hørte om 
prosentandelen av pasientene som dør på denne klinikken. Denne måneden 
døde så mange som 36 av 208 mødre der, alle av barselfeber. Å føde barn er 
like farlig som lungebetennelse av første grad." 

Disse linjene fra dagboka til 
Ignaz Semmelweis (1818-1865) 
viser de tragiske virkningene av 
barselfeber, en smittsom 
sykdom som tok livet av mange 
kvinner etter at de hadde født. 
Semmelweis samlet inn 
opplysninger om hvor mange  
dødsfall det var på grunn av 
barselfeber på både Avdeling 1 
og Avdeling 2 (se diagrammet). 

 

 
 

Legene, blant dem Semmelweis, var totalt uvitende om årsakene til 
barselfeber. Et nytt utdrag fra dagboka til Semmelweis:  

"Desember 1846. Hvorfor dør så mange kvinner av denne feberen etter å ha 
født uten problemer? I århundrer har vitenskapen fortalt oss at det er en usynlig 
epidemi som tar livet av mødrene. Årsakene kan være forandringer i lufta, en 
eller annen utenomjordisk påvirkning eller en bevegelse i selve jordskorpen, et 
jordskjelv." 

I våre dager er det ikke mange som ser på utenomjordiske påvirkninger eller 
jordskjelv som mulige årsaker til feber. Men på den tiden Semmelweis levde, 
var det mange mennesker, selv vitenskapsmenn, som tenkte slik! Vi vet nå at 
det har å gjøre med hygeniske forhold. Semmelweis visste at det var lite trolig 
at feberen kunne skyldes utenomjordisk påvirkning eller jordskjelv. Han viste til 
dataene han hadde samlet inn (se diagrammet), og brukte dette for å prøve å 
overbevise kollegaene sine. 

 

 

Diagram 

1841 1842 1843 1844 1845 1846 År

15 

10 

 5 

Antall 
dødsfall 

Avd. 1 

Avd. 2 

Antall dødsfall på grunn av 
barselfeber pr. 100 fødsler 



VEDLEGG  2C 

 

Oppgave 1:  DAGBOKA TIL SEMMELWEIS  S195Q02 
Tenk deg at du var Semmelweis. Gi en grunn (basert på dataene Semmelweis 
samlet inn) for hvorfor det er lite trolig at årsaken til barselfeber kan være 
jordskjelv. 

…………………………………………………………………………………………… 

DAGBOKA TIL SEMMELWEIS, TEKST 2 

    Som ledd i forskningen ved sykehuset ble det utført obduksjoner. Kroppen til 
en  person som hadde dødd, ble åpnet for å finne dødsårsaken. Semmelweis 
la merke til at studentene som arbeidet ved Avdeling 1, vanligvis deltok i 
obduksjoner av kvinner som hadde dødd dagen i forveien, før de undersøkte 
kvinner som nettopp hadde født. Studentene brydde seg ikke så mye om å 
vaske seg etter obduksjonene. Noen var til og med stolte av at man kunne 
lukte at de hadde arbeidet i likhuset, fordi det viste hvor flittige de var!  

    En av vennene til Semmelweis døde etter å ha skåret seg under en slik 
obduksjon. Obduksjonen av kroppen hans viste de samme symptomene som 
hos mødrene som døde av barselfeber. Dette gav Semmelweis en ny idé. 

 

Oppgave 2: DAGBOKA TIL SEMMELWEIS  S195Q04 

Den nye idéen til Semmelweis hadde sammenheng med den høye 
dødeligheten på fødeavdelingene og studentenes atferd.  

Hva var denne idéen? 

A Å få studentene til å vaske seg etter obduksjonene burde føre til en 
nedgang i barselfeber. 

B Studentene burde ikke delta i obduksjonene fordi de kunne skjære seg. 
C Det lukter av studentene fordi de ikke vasker seg etter en obduksjon. 
D Studentene vil gjerne vise at de er flittige, noe som gjør dem uforsiktige når 

de undersøker kvinnene 
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Oppgave 3: DAGBOKA TIL SEMMELWEIS  S195Q05 
Semmelweis lyktes i sitt forsøk på å redusere antallet dødsfall som skyldtes 
barselfeber. Men selv i dag er barselfeber en sykdom som er vanskelig å 
bekjempe. 

Febersykdommer som er vanskelige å helbrede, er fremdeles et problem på 
sykehusene. Mange rutinemessige forholdsregler blir tatt for å mestre dette 
problemet. En av disse forholdsreglene er å vaske sengetøyet i vann med høy 
temperatur. 

Forklar hvorfor høy temperatur i vannet (ved vasking av sengetøy) kan 
redusere risikoen for at pasientene skal få feber.   

…………………………………………………………………………………………… 

 

Oppgave 4: DAGBOKA TIL SEMMELWEIS  S195Q06 
Mange sykdommer kan behandles ved å bruke antibiotika. Men virkningen av 
enkelte antibiotika mot barselfeber er blitt dårligere de siste årene.  

Hva er årsaken til dette? 

A Når antibiotika først er produsert, mister de virkningen sin litt etter litt. 
B Bakteriene blir resistente mot antibiotika. 
C Disse typene antibiotika hjelper bare mot barselfeber, men ikke mot andre 

sykdommer. 
D Behovet for antibiotika er redusert fordi den allmene helsetilstanden er blitt 

mye bedre de siste årene. 
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OZON, TEKST 

Les denne delen av en artikkel om ozonlaget. 

  
 
 
 

5 
 
 
 
 
10 
 
 

 
 
15 
 
 

 

Atmosfæren er et hav av luft og en dyrebar naturressurs med tanke på å opprettholde livet på 
jorda. Dessverre forårsaker menneskelig aktivitet basert på nasjonale/personlige interesser skade 
på denne fellesressursen. Dette skjer særlig ved at det sårbare ozonlaget som virker som et 
beskyttende skjold for livet på jorda, brytes ned.  

Ozonmolekyler består av tre oksygenatomer, i motsetning til oksygenmolekyler som består av 
to oksygenatomer. Ozonmolekyler er uhyre sjeldne: mindre enn ti for hver million 
luftmolekyler. Likevel, i nesten en milliard år har deres tilstedeværelse i atmosfæren spilt en 
avgjørende rolle for beskyttelse av livet på jorda. Ozon kan enten beskytte eller skade livet på 
jorda, avhengig av hvor det finnes. Ozon i troposfæren (opp til 10 kilometer over jordas 
overflate) er ”dårlig” ozon, som kan skade lungevev og planter. Men omtrent 90 % av ozonet 
som finnes i stratosfæren (mellom 10 og 40 kilometer over jordas overflate), er ”godt” ozon, 
som spiller en gunstig rolle ved å absorbere farlige ultrafiolette (UV-B) stråler fra sola.  

Uten dette gunstige ozonlaget ville menneskene vært mer mottakelige for enkelte sykdommer 
som skyldes økt ultrafiolett stråling fra sola. I de siste tiårene har mengden ozon blitt mindre. I 
1974 framsatte man en hypotese om at klorfluorkarboner (KFK) kunne være årsaken til dette. 
Helt til 1987 var de vitenskapelige vurderingene av årsak/virkningsforholdet ikke overbevisende 
nok når det gjaldt KFK. Men i september 1987 møttes diplomater fra hele verden i Montreal 
(Canada) og ble enige om å sette strenge begrensninger for bruk av KFK. 
 

 

Oppgave 1: OZON|       S253Q01 
I teksten over er det ikke sagt noe om hvordan ozon dannes i atmosfæren. 
Faktisk  dannes det noe ozon hver dag, mens noe ozon forsvinner. Måten ozon 
dannes på, er illustrert i følgende tegneserie. 

Tenk deg at du har en onkel som forsøker å forstå hva som menes med denne 

tegneserien. Han har imidlertid ikke fått noe naturfagundervisning på skolen, og 
han forstår ikke hva forfatteren av tegneserien forklarer. Han vet at det ikke 
finnes små menn i atmosfæren, men han lurer på hva de små mennene i 
tegneserien står for, hva de rare betegnelsene  O2 og O3 betyr, og hvilken 
prosess som blir illustrert i tegneserien.  

Han spør deg om å forklare tegneserien. Anta at onkelen din vet: 
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! at O er symbolet for oksygen; 
! hva atomer og molekyler er. 
 
Skriv en forklaring til tegneserien for onkelen din. 

Når du forklarer, skal du bruke ordene atomer og molekyler på den måten de er 
brukt i linjene 5 og 6. 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Oppgave 2: OZON       S253Q02 

Ozon dannes også ved tordenvær. Det er årsaken til den typiske lukten etter 
slikt vær. I linjene 9–12 skiller forfatteren av teksten mellom ”dårlig ozon” og 
”godt ozon”. 

Er ozonet som dannes under tordenvær, ”dårlig ozon” eller ”godt ozon” ifølge 
artikkelen? 

Velg det svaret med forklaring som støttes av teksten. 

 Dårlig ozon eller 
godt ozon? 

Forklaring: 

A Dårlig Det er dannet under dårlig vær. 
B Dårlig Det er dannet i troposfæren. 
C Godt Det er dannet i stratosfæren. 
D Godt Det lukter godt. 
 

Oppgave 3: OZON       S253Q05 
I linjene 13 og 14  heter det: ”Uten dette gunstige ozonlaget ville menneskene 
vært mer mottakelige for enkelte sykdommer som skyldes økt ultrafiolett 
stråling fra sola.” 

Nevn en av disse sykdommene. 

…………………………………………………………………………………….…. 
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Oppgave 4: OZON       S270Q03 
I slutten av teksten nevnes det en internasjonal kongress i Montreal. På dette 
møtet ble mange spørsmål angående en mulig uttynning av ozonlaget 
diskutert. To av de spørsmålene er vist i tabellen nedenfor. 

Kan spørsmålene nedenfor besvares ved naturvitenskapelig forskning?  

Sett ring rundt enten Ja eller Nei for hvert av dem. 

 

Spørsmål: Kan besvares ved 
naturvitenskapelig 
forskning? 

Bør den vitenskapelige usikkerheten om KFKs påvirkning 
av ozonlaget være god nok grunn til at politikere ikke gjør 
noe med problemet? 

Ja / Nei 

Hva vil konsentrasjonen av KFK i atmosfæren være i år 
2002 hvis utslippene av KFK i atmosfæren fortsetter i 
samme tempo som nå?  

Ja / Nei 
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