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Forord
Forord

Denne boka handler om resultatene fra PISA 2003. Vi har lagt vekt på å
presentere resultatene fra PISA 2003 på en måte som gjør at leserne både
forstår hva PISA faktisk kan fortelle noe om, og at de får et grundig innblikk i de viktigste funnene vi har gjort.
PISA-prosjektet har vært gjennomført ved Institutt for lærerutdanning
og skoleutvikling (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
I PISA-undersøkelsen blir norske 15-åringer sammenliknet med jevnaldrende ungdommer i andre OECD-land innen tre sentrale kompetanseområder: matematikk, lesing og naturfag, og i 2003 er det matematikk
som er i hovedfokus. Denne gangen har man i tillegg ønsket å vurdere
elevenes kompetanse i problemløsing. Selve PISA-testen går i stor grad ut
på å måle allmenne kunnskaper og ferdigheter som man tenker seg at elevene har bruk for i sitt framtidige liv, både i videre utdanning, i et framtidig
yrke og i samfunnet for øvrig. Gjennom et spørreskjema er det fokusert på
elevenes motivasjon, læringsstrategier og selvoppfatning spesielt i forhold
til matematikk. Resultatene kan si noe om hvordan elevenes prestasjoner i
ulike fagområder synes å henge sammen med ulike bakgrunnsvariabler. Et
viktig spørsmål blir da: Hva er det som fører til god læring?
Med denne boka prøver vi å nå mange ulike lesere; skoleforskere,
lærerutdannere, studenter, lærere, foreldre, politikere og andre som arbeider med undervisningsspørsmål. På den ene siden har vi forsøkt å være
nokså stringente, i den forstand at vi har tilstrebet presisjon i terminologi,
samt et tydelig skille mellom funn og mulige forklaringer. På den annen
side har vi prøvd å unngå en altfor akademisk skrivestil. I de teoretiske delene av rapporten har vi lagt inn nokså mange referanser til relevante publikasjoner, og dette håper vi vil være av verdi for dem 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 boka skal
være vitenskapelig uten å være altfor «vanskelig». Vi har derfor forklart
metoder og fagterminologi der vi mener det er nødvendig eller nyttig.
Det er mange måter å lese denne boka på, og lesing fra perm til perm er
ingen opplagt strategi. De enkelte kapitlene står i stor grad på egne bein,
med nødvendige kryssreferanser til andre kapitler.

11
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1.1 HVA ER PISA?

Kapittel 1

Om PISA og PISA 2003

1.1

Hva er PISA?

PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble
gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) som står bak undersøkelsen. Noen av
de sentrale spørsmålene som blir reist, er: Hvor godt forbereder skolen
elevene til å møte utfordringer i morgendagens samfunn? Hvilke faktorer
fremmer god læring? Hvor mye avhenger elevenes prestasjoner av deres
hjemmebakgrunn og av skolenes ressurser? Gjennom en omfattende kartlegging av 15-åringers kompetanse innen lesing, matematikk og naturfag
vil deltakerlandene kunne få svar på noe av dette.
En sammenlikning av norske elevers prestasjoner med prestasjonene til
elever i andre land gir interessante indikasjoner på hvor gode norske elever er på ulike områder sett i en internasjonal sammenheng. Ved å måle
elevenes kunnskaper og ferdigheter, og ved å kartlegge deres skole- og
hjemmebakgrunn, vil man også kunne si noe om hvordan demografiske,
sosiale, økonomiske og utdanningspolitiske særtrekk henger sammen med
elev- og skoleresultater. PISA-undersøkelsen gir med andre ord verdifull
kunnskap om norsk skole sett i et internasjonalt perspektiv. Sammenlikninger med andre land gir selvsagt ikke alene svar på hvilke valg norsk
skole bør gjøre, men de kan bidra med viktige data til videre diskusjon og
åpne øynene for muligheter som ellers ikke ville være så lette å oppdage.
PISA-resultatene fra 2000 avslørte enkelte alarmerende svakheter ved
norsk skole, og både skolefolk og politikere var enige om at mange av
dem var det både nødvendig og mulig å gjøre noe med. PISA har etter all
sannsynlighet spilt en betydelig rolle både faglig og utdanningspolitisk i
vårt land, noe som for øvrig har vært en klar intensjon med studien.
I PISA ønsker man å se på utviklingen over tid ved å gjennomføre en
undersøkelse hvert tredje år. Alle de tre kunnskapsområdene lesing, matematikk og naturfag blir dekket hver gang, men det fagområdet som har
hovedfokus, får størst del av testtida. PISA ble gjennomført for første
gang i 2000 med lesing som hovedområde. Denne boka omhandler resultater fra PISA 2003, der matematikk er i hovedfokus. I 2006 vil naturfag
være hovedområde. Ved å dekke de tre fagområdene hvert tredje år vil det
være mulig for hvert land å få en systematisk og pålitelig oversikt over

13
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elevenes utvikling innen hvert av disse sentrale områdene. I tillegg til disse tre områdene har man i PISA 2003 ønsket å vurdere elevenes kompetanse innen et område som internasjonalt kalles Problem solving. Vi har
her valgt en direkte oversettelse, nemlig «problemløsing», selv om dette
kan forbindes med et mye mer omfattende område enn det som blir målt
her. Den kompetansen man ønsker å måle i PISA, har mest karakter av det
vi kan kalle analytisk resonnering. Dette blir det gjort nærmere rede for i
kapittel 6. Problemløsing var ikke en del av PISA 2000, og det er heller ingen planer om gjentakelse i en senere undersøkelse.
I diskusjonen av PISA-resultatene er det viktig å vite hva PISA-undersøkelsen tar sikte på å måle, og hvordan dette samsvarer med nasjonale
mål, for eksempel læreplanen. PISA tar ikke utgangspunkt i landenes læreplaner og skolefagenes «pensum», men undersøkelsen sikter i hovedsak
mot å måle elevenes evne til aktivt å bruke kunnskaper og erfaringer i en
aktuell situasjon. Ekspertgrupper i de tre fagområdene har utviklet et rammeverk som i detalj beskriver hva som måles innen hvert fagområde
(OECD 1999, 2000 og 2003).
I definisjonen av de tre kunnskapsområdene er det altså lagt vekt på
kunnskaper og ferdigheter som man antar blir viktige for unge mennesker
for å kunne spille en konstruktiv rolle i samfunnet. Det er mer fokus på
hva som er nyttig å kunne enn på fagspesifikke og formelle sider ved fagene. Internasjonalt brukes begrepene Reading literacy, Mathematical literacy og Scientific literacy på de tre hovedområdene. Dette er begreper som
vanskelig kan oversettes til norsk på en meningsfull måte. Derfor vil vi
stort sett nøye oss med å bruke begrepene lesing, matematikk og naturfag.
Kompetansen som måles innenfor hvert av de tre fagområdene, er det redegjort detaljert for i kapitlene 2, 4 og 5, men kan kort beskrives på følgende måte:
Mathematical literacy
Matematikk-kompetanse innebærer et bredere spektrum av kunnskaper og
ferdigheter enn det som tradisjonelt forbindes med matematikk i skolen.
Det legges vekt på elevenes evne til å tolke informasjon og trekke slutninger på bakgrunn av den matematiske kunnskapen de har.
Scientific literacy
Naturfagkompetanse vil si at man legger vekt på hvordan naturfaglig
kunnskap brukes i praksis og i møte med informasjon i for eksempel aviser og tidsskrifter. Oppgavene krever både at elevene har naturfaglige
kunnskaper, og at de kan forholde seg til og resonnere ut fra konkrete situasjoner beskrevet i teksten.
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Reading literacy
Lesekompetanse forutsetter at leseren både forstår innholdet og er i stand
til å bruke skrevne tekster som redskap for egen læring og i sin utvikling
som samfunnsborger. Leseren må hente ut informasjon, forstå hva teksten
i hovedsak dreier seg om, tolke eller trekke slutninger og reflektere over
eller vurdere innholdet.
Tekstboks 1.1 viser en kortfattet oversikt over de viktigste elementene i
PISA-undersøkelsen.
Hva er OECDs PISA-undersøkelse?
• PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ studie i regi av OECD.

Innhold
• Måle 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag
• PISA hvert tredje år med ulike fokusfag
• PISA 2000 – lesing (Reading literacy)
• PISA 2003 – matematikk (Mathematical literacy)
• PISA 2006 – naturfag (Scientific literacy)
• Hvert fagområde er dekket hver gang for å kunne se utvikling
over tid
• I PISA 2003 er det også et eget område som kalles problemløsing

Metode
• To timers faglig test til elevene, med oppgaver fra alle fagområdene
• Spørreskjema til elevene, omtrent 30 minutter (spørsmål om blant
annet familiebakgrunn, holdninger, læringsstrategier, læringsmiljø
på skolen)
• Spørreskjema til skolens ledere

Organisering
• Samarbeid mellom medlemslandene i OECD
• Et utvalg med representanter fra hvert deltakerland (PISA Governing Board) legger premisser for de politiske prioriteringene og standarden for undersøkelsen
• Det norske PISA-prosjektet er finansiert av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). En forskergruppe ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo har ansvaret for gjennomføring av prosjektet

Tekstboks 1.1: Hva er PISA?

15
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Før vi presenterer innholdet i PISA-studien i mer detalj, vil vi rette et
blikk bakover til den første PISA-undersøkelsen og debatten som fulgte
etter at resultatene ble offentliggjort. Vi vil også kort peke på noen konkrete tiltak og endringer som er blitt iverksatt i norsk skole siden den gang.

1.2

PISA 2000 – et tilbakeblikk

1.2.1

De første reaksjonene

PISA-undersøkelsen ble altså første gang gjennomført i 2000 med lesing
som hovedområde, og året etter ble resultatene offentliggjort. Vi som hadde analysert dataene fra undersøkelsen, både i et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv, ante nok at funnene ville vekke en viss oppsikt. PISAresultatene ble imidlertid gjenstand for en langt større oppmerksomhet
enn forventet. I samtlige tre fagområder presterte norske 15-åringer gjennomsnittlig i OECD-sammenheng, og Norges nylig utnevnte utdanningsog forskningsminister, Kristin Clemet, understreket ved flere anledninger
sin bekymring over at norske elever bare var gjennomsnittlige i OECDsammenheng.
Mediene, spesielt de riksdekkende avisene, var i hovedsak opptatt av å
vinkle resultatene negativt. Dagbladet viet to hele sider til å fastslå at norske elever var skoletapere (Dagbladet 05.12.01), VG plasserte også norske
skoleelever under rubrikken «Ukens tapere» og skrev blant annet: «Norske 15-åringer, og særlig gutter, kommer særdeles dårlig ut i en lese- og
skriveundersøkelse (sic) i 32 land» (VG 08.12.01). Aftenposten, som i
første omgang refererte resultatene mer nøytralt, slo etter noen dager til
med overskriften: «Norske elever mest bråkete i Europa.» Senere i den
samme artikkelen uttalte ledelsen i Norsk Lærerlag at «vi har et disiplinproblem i norsk skole» (Aftenposten 10.12.01). Dette innslaget var for øvrig mer objektivt i tråd med dataene: Resultatene fra elevspørreskjemaet
viste nemlig at norske elever oppfattet skoletimene som mer preget av
bråk og uro enn elever i de aller fleste andre land.
På bakgrunn av resultater fra tidligere internasjonale undersøkelser var
det omtrent som forventet at norske elever havnet nær gjennomsnitt både
når det gjaldt lesing og realfag (Elley 1992, Beaton mfl. 1996, 1996b).
Medier og politikere omtalte de gjennomsnittlige resultatene som «middelmådige», men en slik karakteristikk ga ikke grunnlag for å sette fingeren på hva som konkret var galt og som burde vært annerledes og bedre.
Mer detaljerte analyser av resultatene avdekket imidlertid realiteter som
både overrasket og bekymret politikere, forskere og skolefolk. PISAresultatene ble brukt som utgangspunkt for å sette i gang diskusjoner, og i
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enkelte tilfeller omfattende og til dels gjennomgripende tiltak, både lokalt
og nasjonalt. I fagmiljøene var man også interessert i å finne ut hva resultatene fortalte om elevenes sterke og svake sider, og søkelyset ble rettet
mot undervisningen, lærerutdanningen og læreplanen.

1.2.2

Noen viktige funn fra PISA 2000

Leseresultatene viste at det i Norge var større spredning enn i de fleste
andre land, bare fire land hadde større spredning. Særlig var den svakeste
elevgruppa både svakere og større enn forventet. I realfagene lå spredningen omtrent på gjennomsnittet, men selv dette var noe i overkant av hva
man kanskje kunne forvente. Norge er et land der enhetsskoletanken står
sterkt, og der man har hatt lang tradisjon for å bruke mer ressurser på de
svakeste elevene enn på de flinkeste. Da skulle man tro at de svakeste ble
trukket opp mot midten, og at avstanden opp til de flinkeste ikke ble så
stor. Stor forskjell mellom de sterkeste og de svakeste elevene er noe man
tradisjonelt forventer i land som tidlig, og i stor grad, deler inn elevene etter prestasjoner. Vi fant også at sammenhengen mellom hjemmets sosioøkonomiske status og elevenes prestasjoner var like sterk i vårt land som
gjennomsnittlig i OECD. Også her hadde vi kanskje forventet at Norge
var et land med stor grad av likhet uavhengig av hjemmets ressurser.
Leseresultatene viste store kjønnsforskjeller i jentenes favør i alle land,
og i Norge var forskjellen nærmere et halvt standardavvik. I den internasjonale leseundersøkelsen IEA Reading Literacy Study i 1991 presterte
14-årige gutter og jenter i Norge derimot omtrent like godt (Elley 1992).
PISA 2000 viste også store kjønnsforskjeller når det gjaldt lesevaner og
holdninger til leseaktiviteter blant de norske elevene. Når det gjaldt prestasjoner i matematikk og naturfag, fant vi ingen signifikante kjønnsforskjeller. Dette var også noe overraskende, siden man i tidligere undersøkelser
har sett signifikante forskjeller i guttenes favør, særlig i naturfag (Beaton
mfl. 1996). Det er selvfølgelig gledelig at jenter gjør det like bra i realfag
som gutter, dersom dette betyr at jentene stadig blir flinkere. Det var imidlertid lite som tydet på at dette var forklaringen.
Norske elever rapporterte videre om lite bruk av læringsstrategier sammenliknet med elever i andre land. Elevene fikk en rekke spørsmål om
bruken av tre typer læringsstrategier: utenatlæring, utdypingsstrategier og
kontrollstrategier. Av samtlige land rapporterte norske elever gjennomsnittlig om nest minst bruk av utenatlæring og kontrollstrategier og aller
minst bruk av utdypingsstrategier. Samtidig rapporterte norske elever om
mye uro i skoletimene, og at det ofte tok lang tid før man kom i gang med
faglige aktiviteter. Bare ett land rapporterte om «verre» forhold. Disse
funnene bekymret oss som forskere mer enn de gjennomsnittlige faglige
prestasjonene. Lite bruk av læringsstrategier kombinert med lav konsen-
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trasjon om skolefag er lite forenelig med et godt læringsutbytte, spesielt i
en skole der det legges opp til at elevene skal ha mye frihet og ansvar for
egen læring, hevdet vi (Lie mfl. 2003).

1.2.3

Sentrale tiltak som ble satt i verk

PISA har etter all sannsynlighet spilt en viss rolle både utdanningspolitisk
og faglig i vårt land, noe som for øvrig har vært en klar intensjon med prosjektet, slik det er definert internasjonalt. En rekke endringsprosesser er
satt i gang i norsk skole siden PISA 2000-resultatene ble offentliggjort.
Det er selvsagt umulig å si hvilke av disse som ville kommet uavhengig av
dette, hvilke som ville sett litt annerledes ut dersom PISA ikke hadde eksistert, og hvilke som aldri ville sett dagens lys hvis det ikke hadde vært for
PISA. Vi vil her nevne noen tiltak som trolig er inspirert eller påvirket av
PISA-resultatene, i større eller mindre grad.
Nasjonale prøver
Året før PISA-resultatene ble offentliggjort hadde Utdannings- og forskningsdepartementet nedsatt et utvalg (Kvalitetsutvalget) som skulle granske sterke og svake sider ved det norske skolesystemet og foreslå tiltak for
forbedring. Utvalget leverte den første delen av sin innstilling til Stortinget høsten 2002 (NOU 2002). Da foreslo man blant annet å innføre obligatoriske nasjonale prøver i de såkalte basisområdene lesing, skriving,
matematikk og engelsk. Forslaget ble vedtatt av et enstemmig Storting, og
arbeidet med å utvikle prøver for 4., 7., 10. og 11. årstrinn ble satt i gang
våren 2003. Våren 2004 ble det gjennomført nasjonale prøver i lesing og
matematikk på 4. og 10. trinn samt engelsk på 10. trinn. Dette var første
gang man innførte et så omfattende nasjonalt evalueringssystem i vårt
land. Til nå hadde man bare hatt avgangsprøve i 10. klasse og eksamen i
videregående opplæring, prøver som i de aller fleste tilfeller bare gjaldt et
utvalg av elevene.
Målet med de nasjonale prøvene er å si noe om det faglige nivået til den
enkelte skole, klasse og elev, i forhold til nivået ved andre skoler og hele
landet som gjennomsnitt. Prøvene er ment å ha både en kontrollerende og
en pedagogisk funksjon. Lærerne får vite hvor godt elevene presterer på
de ulike prøvene, samtidig er det meningen at resultatene skal danne
grunnlaget for individuelt tilpasset opplæring. Hver elev skal få vite hva
de er flinke til, og hva de trenger mer hjelp til.
Ny læreplan med grunnleggende ferdigheter i alle fag
I april 2004 kom St.meld. nr. 30 (UFD 2004). Her løftes fem grunnleggende ferdigheter fram: å kunne lese, å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne
uttrykke seg skriftlig, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy.
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Disse skal danne grunnlaget for samtlige fagplaner i den nye læreplanen
som er planlagt iverksatt i 2006. Målet er at en faglærer i et hvilket som
helst fag skal legge vekt på at elevene forstår det de leser om faget, at de
forstår og selv kan bruke matematiske framstillinger knyttet til faget, at de
kan uttrykke sin fagforståelse skriftlig og muntlig, og at de kan utnytte
IKT både til å lære og til å vise hva de har lært.
Lesestimulerende tiltak
De siste årene har det foregått en stor satsing på ulike lesestimulerende tiltak, både sentralt og lokalt. Av sentrale tiltak kan etableringen av Foreningen !les nevnes. Dette er en forening som retter seg mot skoleelever, og
som særlig har de unge guttene i tankene. Målene for foreningen er å få
flere folk i Norge til å lese flere bøker. De skal fremme leselyst og leseglede i hele samfunnet, men skal særlig rette seg mot ungdom. Videre er det
et mål for foreningen å bidra til å snu tendensen til at ungdom, særlig gutter, leser mindre.
Våren 2003 kom Regjeringen med en tiltaksplan for leselyst og leseferdighet: «Gi rom for lesing» (UFD 2003). Her står det blant annet at alle
skoler bør ha en strategi for leseopplæring og lesing på alle årstrinn, og at
samarbeidet med bibliotekene skal styrkes. Man satser på at i løpet av fem
år skal dette arbeidet føre til en målbar forbedring i leseferdigheten. Arbeidet omfatter tiltak som skal øke elevenes motivasjon og lesekompetanse, tiltak for å øke bruken av skolebibliotek, tiltak for å heve kompetansen
hos lærerne, og tiltak for økt bevissthet om lesing i samfunnet.
Strategi for styrking av realfagene
I november 2002 ble strategiplanen «Realfag, naturligvis – strategi for
styrking av realfagene 2002–2007» lagt fram. Planen ga en situasjonsbeskrivelse av realfagenes stilling i Norge og internasjonalt. Det ble der hevdet at tendensen for Norges del var så alvorlig at det måtte settes i gang
tiltak for å endre situasjonen, og planen presenterte ulike tiltak. Strategiplanen skal etter planen oppdateres hvert år. I den andre versjonen av planen fra januar 2004 skisseres følgende overordnede mål (UFD 2004b,
s. 7):
• Styrke kompetansen i realfag hos elever og lærere, hos ledere og arbeidstakere i arbeidslivet og hos allmennheten
• Bedre motivasjonen hos elever og lærere når det gjelder realfag i utdanningen og å øke rekrutteringen til utdanning i realfag
• Få fram nytteverdien av realfagene for videre utvikling av vårt velferdssamfunn og skape mer positive holdninger til realfag blant allmennheten
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Planen forholder seg aktivt til PISA-resultatene fra 2000, og vi finner
blant annet et mål om at norske elever skal plassere seg blant den beste firedelen sammenliknet med øvrige OECD-land i matematikk og naturfag
(UFD 2004b, s. 10).
Nasjonale sentre for lesing, matematikk og naturfag
De tre fagområdene i PISA, lesing, matematikk og naturfag, har fått hvert
sitt nasjonale senter. Et hovedmål med alle disse sentrene er å styrke de
respektive fagområdene i skolen.
• Nasjonalt senter for leseopplæring ved Senter for leseforsking, Høgskolen i Stavanger fra 2004 (se www.his.no/slf)
• Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, NTNU (se www.matematikksenteret.no)
• Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, UiO (se www.naturfagsenteret.no)

1.3

Gjennomføring av PISA 2003

1.3.1

Deltakerland

I PISA 2003 deltok 41 land, og 30 av dem er OECD-medlemmer. Til sammen deltok over en kvart million 15-åringer, og disse er trukket ut slik at
de skal representere omtrent 27 millioner elever i alle de 41 landene. Utvalget representerer rundt 12 millioner elever i OECD-landene. I tabell 1.1
er alle landene som deltok i PISA 2000, listet opp. Landene som ikke er
medlem av OECD, er markert med en stjerne.
Alle landene deltar på like betingelser med hensyn til utvalg av elever
og prosedyrer for gjennomføringen. De landene som har tilfredsstilt kravene, er med i de internasjonale resultatlistene, men de internasjonale
gjennomsnittsskårene er beregnet ut fra bare OECD-landene. Storbritannia har ikke tilfredsstilt kravene til deltakelse, det vil si at det var for få
skoler som deltok, og deres resultater for de ulike fagområdene er derfor
ikke oppgitt. Vi har også valgt å utelate Liechtenstein i denne boka, primært fordi landet er så lite. I Liechtenstein består hele populasjonen av
omtrent 300 elever, altså ikke mer enn et årstrinn på to store norske ungdomsskoler. Med et så lavt antall elever vil resultatene kunne variere svært
mye fra gang til gang, bare ved tilfeldigheter. Landet tilfredsstiller for øvrig alle kravene og er med i de internasjonale resultatene.

Rett spor eller ville veier Page 21 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

1.3 GJENNOMFØRING AV PISA 2003

Tabell 1.1: Deltakerlandene i PISA 2003
Australia

Korea

Spania

Belgia

Latvia*

Storbritannia

Brasil*

Liechtenstein*

Sveits

Canada

Luxembourg

Sverige

Danmark

Macao SAR*

Thailand*

Finland

Mexico

Tsjekkia

Frankrike

Nederland

Tunisia*

Hellas

New Zealand

Tyrkia

Hongkong SAR*

Norge

Tyskland

Indonesia*

Polen

Ungarn

Irland

Portugal

Uruguay*

Island

Russland*

USA

Italia

Serbia og Montenegro*

Østerrike

Japan

Slovakia

* Land som ikke er medlem av OECD.

I flere av kapitlene vil det være sentralt å sammenlikne resultatene med
dem man fant i PISA 2000, da 32 land deltok. Sammenlikningene kan
selvfølgelig bare gjøres mellom de landene som har deltatt i begge undersøkelsene. I tillegg er det noen land som av ulike grunner ikke har direkte
sammenliknbare data. Luxembourg har for eksempel endret sine prosedyrer. Landet har flere offisielle språk, og i PISA 2000 fikk ikke alle elevene
prøven gitt på sitt hovedspråk. Det hadde de i større grad fått denne gangen, og dette er mer i tråd med prosedyrene i PISA. Nederland er et annet
land som har deltatt begge ganger, men i PISA 2000 var deltakerprosenten
for skolene så lav at resultatene ikke ble tatt med i de internasjonale
hovedresultatene. For Østerrike er det også problematisk å sammenlikne
resultatene direkte med PISA 2000, fordi utvalget denne gang i motsetning til i 2000 inkluderer en gruppe elever som er knyttet til et yrkesprogram og derfor bare går på skolen på deltid.
I våre framstillinger av resultatene vil vi stort sett bruke følgende tre
grupperinger av land: alle land, bare OECD-land eller bare nordiske land.
I mange figurer eller tabeller er det naturlig å vise resultater for alle land,
men med så mange deltakerland blir disse tabellene og figurene veldig
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omfattende. Vi har derfor en del steder valgt å ta med bare OECD-landene. En rekke steder har vi valgt å se resultatene i et nordisk perspektiv,
fordi dette er land det er naturlig å sammenlikne seg med, og fordi det nordiske perspektivet også var et gjennomgående trekk i rapporten fra PISA
2000.
Videre i boka vil Hongkong SAR og Macao SAR, som begge er regioner av Folkerepublikken Kina, bli omtalt bare som Hongkong og Macao.
De har deltatt og blitt behandlet som om de skulle være to separate land.
Landet Serbia og Montenegro vil i figurene bli forkortet til Serbia, dette er
kun av praktiske grunner fordi navnet ellers tar for stor plass i figurer og
tabeller.

1.3.2

Utvalg

Populasjonen i undersøkelsen omfatter 15-åringer, definert som alle elever
født i 1987 som går på skolen. I motsetning til i mange andre undersøkelser har man her valgt alder og ikke klassetrinn som grunnlag for utvelgelsen. Det vil si at man undersøker et helt årskull uavhengig av hvor mange
år elevene har gått på skolen eller hvilket klassetrinn de går i. 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. De norske skolene er tilfeldig trukket fra alle landets skoler basert
på offisiell skolestatistikk for skoleåret 2001/2002. På de skolene som ble
trukket ut til å delta, ble igjen 30 elever trukket tilfeldig. Det vil si at det
ikke var hele klasser som deltok, men på skoler med færre elever enn 30
deltok alle.
Den norske undersøkelsen ble gjennomført i april 2003, og 4046 elever
fra 182 skoler deltok. Det var svært høy norsk deltakelse både på skolenivå (90 prosent) og på elevnivå (85 prosent), noe som er viktig for å tilfredsstille de internasjonale kravene til deltakelse. I noen land blir skolene
og elevene pålagt å delta, mens i land der deltakelse er frivillig, kan det
oppstå problemer, slik tilfellet var i Nederland i 2000 og i Storbritannia i
2003.
Fritak av elever
Selv om det stilles strenge krav til utvalg og høy deltakelse, er mange kritiske til sammenliknbarheten. For eksempel trekkes det ofte fram at elever
som i andre land ville gått på spesialskoler, er integrert i vanlige klasser i
norsk skole. Dette er noe man internasjonalt har tatt hensyn til. Alle elever
født i 1987 som går på skole, skulle i utgangspunktet være med i utvalget i
alle land, uansett hvilken type skole elevene gikk på. Det var imidlertid
mulighet for å holde noen skoler eller enkeltelever utenfor, men det var
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strenge internasjonale kriterier for hvilke elever eller skoler dette kunne
gjelde. 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 har vært for kort tid i landet. I tekstboks 1.2
er det gitt en mer detaljert oversikt over kriteriene. Et hovedprinsipp var at
undersøkelsen skulle være så inkluderende som mulig. For hvert land er
det beregnet hvor mange prosent av elevene som er ekskludert i hvert
land, og disse tallene avviker ikke mye fra hverandre.
Hvilke elever deltok ikke i undersøkelsen?
• Elever med fysisk funksjonshemming. Dette gjelder bare elever
med en type fysisk handikap som kan hindre dem i å gjennomføre
prøven.
• Elever med psykisk og/eller emosjonell funksjonshemming. Dette
er elever som er vurdert av PP-tjenesten eller andre fagpersoner
som psykisk eller emosjonelt funksjonshemmet. Disse skal bare
utelukkes hvis de er uskikket til å forstå og følge instruksjonene i
undersøkelsen. Elever må ikke utelukkes bare fordi de presterer
dårlig på skolen eller har generelle disiplinproblemer.
• Elever med begrensede norskkunnskaper. Dette er elever som ikke
er i stand til å lese norsk, og som derfor vil få problemer med å forstå språket i oppgavene, for eksempel elever som har hatt mindre
enn ett års undervisning i norsk.

Tekstboks 1.2: Kriterier for fritak av elever

1.3.3

Design

I praksis innebærer undersøkelsen at elevene fikk en totimers prøve med
oppgaver i de tre fagområdene matematikk, lesing og naturfag, og i problemløsing. Deretter besvarte elevene et spørreskjema, for at man blant
annet skal kunne belyse bakgrunnsfaktorer som kan ha betydning for prestasjonene. Av samme grunn var det også et spørreskjema til skolelederne.
Det ble derimot ikke laget spørreskjema til lærerne, først og fremst fordi
elevene ble trukket ut enkeltvis og ikke klassevis, og på de fleste skoler
ville det være svært få elever som kunne koples til hver enkelt lærer. I det
følgende vil vi kort gjøre rede for ulike sider ved undersøkelsen, en mer
detaljert redegjørelse er gitt i egen rapport om gjennomføringen (PISANorge 2003).
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1.3.4

Oppgavene

Oppgavene i PISA tar utgangspunkt i det internasjonale rammeverket som
er utviklet for undersøkelsen (OECD 1999, 2000, 2003). Oppgavene er
stort sett ordnet i oppgaveenheter, der hver oppgaveenhet består av en
tekst med en rekke oppgaver knyttet til teksten. Tekstene skal være virkelighetsnære og er derfor hentet fra aviser, tidsskrifter, brosjyrer eller liknende.
For å dekke et så stort faglig område som mulig var det en rotasjon av
13 forskjellige oppgavehefter, men hver elev besvarte bare ett hefte. Matematikk hadde hovedfokus i denne undersøkelsen, og faget dominerte derfor de fleste heftene. Likevel inneholdt alle heftene forskjellige kombinasjoner av de ulike fagområdene.
Oppgavene har flere formater, men kan deles inn i følgende to hovedgrupper:
Flervalgsoppgaver
I disse oppgavene skal elevene bare markere svaret med avkryssing. Det er
to typer flervalgsoppgaver. I det enkleste og vanligste formatet skal elevene velge riktig svar blant flere alternativer. Det andre formatet krever at
elevene krysser av for ja/nei eller riktig/galt på en serie av påstander eller
spørsmål.
Åpne oppgaver
I de åpne oppgavene må elevene selv skrive svar. Graden av «åpenhet»
varierer mye fra oppgave til oppgave. I noen oppgaver kreves det bare at
eleven skal skrive et tall eller noen få ord, mens det i andre oppgaver kreves fullstendige resonnementer, lengre begrunnelser, utregninger, forklaringer eller refleksjoner.
I vedlegg 2, 3 og 4 er det gitt flere eksempler på oppgaveenheter. Alle de
frigitte oppgavene er lagt ut på prosjektets hjemmeside www.pisa.no.
Utvikling av oppgaver er en lang og tidkrevende prosess. I denne fasen
er alle oppgavene i lesing hentet fra PISA 2000, så det er først og fremst i
matematikk og problemløsing det har vært behov for mange nye oppgaver, men også noen i naturfag. Alle deltakerlandene ble oppfordret til å
sende inn forslag til oppgaver. En internasjonal gruppe var ansvarlig for å
bearbeide forslagene og utvikle eventuelt nye oppgaver. Under denne prosessen ble oppgavene også prøvd ut i små elevgrupper. Oppgavene ble
deretter vurdert av representanter fra hvert land. De ble vurdert etter hvor
relevante de ble antatt å være for en 15-åring, hvorvidt det var trekk ved
oppgaven som gjorde at grupper av elever hadde fordeler ved å få denne
oppgaven, og hvorvidt oppgaven kunne oversettes likt med samme vanskelighetsgrad til alle språk. Etter denne vurderingen ble det gjennomført
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en generalprøve der to til tre ganger så mange oppgaver som skulle være
med i den endelige undersøkelsen, ble prøvd ut blant elever i alle land.
På grunnlag av resultater fra generalprøven 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
man ønsket å måle i PISA (se OECD 2003). Dernest var det viktig at de
skulle ha en passende 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.
Parallelt med utvikling av oppgaver ble det også utviklet koder for vurdering av de åpne oppgavene. En viktig hensikt med generalprøven var
også å prøve ut disse foreløpige kodene, og ikke minst å gi et grunnlag for
videreutvikling av disse kodene basert på elevsvarene. For å få innsikt i
hvordan elevene har tenkt, hvilke løsningsstrategier de har brukt og eventuelle alternative forestillinger de hadde, ble det på bakgrunn av elevsvar
fra generalprøven laget et tosifret kodesystem for en del av oppgavene i
naturfag og matematikk.

1.3.5

Spørreskjemaene

Elevspørreskjema
I tillegg til oppgaveheftet skulle elevene altså svare på spørsmål om kjønn,
alder, nasjonalitet, hvilket språk de snakket hjemme, og hvilke aktiviteter
de var med på. Videre var det spørsmål om elevenes hjemmebakgrunn,
mors og fars utdanning og yrke samt spørsmål som skulle fange opp familiens kulturelle og økonomiske kapital. Det var også en rekke spørsmål til
elevene om matematikkundervisningen, bruk av læringsstrategier og deres
holdning til matematikk samt spørsmål om skolen og forhold ved den.
Disse spørsmålene var obligatoriske i alle land. I tillegg fikk de norske
elevene de samme spørsmålene om lesevaner som ble gitt i 2000. Dette
ble gjort for å kunne sammenlikne med resultatene fra tre år tilbake.
Elevspørreskjemaet er gjengitt i sin helhet på den norske hjemmesida
www.pisa.no.
Skolespørreskjema
Skolelederne på hver deltakerskole svarte på et spørreskjema om 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 skoledata og elevprestasjoner for på den måten 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
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tilpasse til norske forhold. Det var derfor nødvendig å utelate en del spørsmål. Skolespørreskjemaet er lagt ut på hjemmesida www.pisa.no.

1.3.6

Kvalitetssikring

For å få gode og sammenliknbare data er det internasjonalt lagt stor vekt
på å kvalitetssikre alle prosedyrer; som utvalg av skoler og elever, oversetting av oppgaver og spørsmål, kontakt med skoler, gjennomføring av undersøkelsen på skolene, vurdering av åpne oppgaver samt innskriving av
data (Adams og Wu 2002). For å illustrere hvordan dette er gjort i praksis,
er noen av områdene beskrevet litt mer i detalj i det følgende.
Krav til deltakelse
Det var strenge internasjonale krav til deltakerprosenten både på skolenivå
og på elevnivå, og land som ikke oppfylte disse kravene, er som nevnt tatt
ut av de internasjonale sammenlikningene. Utvalget av skoler er basert på
skolestatistikk i hvert enkelt land. Selve trekkingen av de enkelte skolene
som skulle delta, ble foretatt internasjonalt. Deltakerskolene sendte deretter inn lister over alle elever ved skolen som var født i 1987. Ut fra disse
listene ble elevene trukket enkeltvis og tilfeldig. Ingen skoler kunne selv
bestemme hvilke elever som skulle delta eller ikke.
Oversetting
I internasjonale undersøkelser har man erfart at språklige forskjeller og
kulturelle tilpasninger har vært et problem når det gjelder å framskaffe pålitelig informasjon (se f.eks. Grisay 2003). Samme tekst kan oversettes på
ulike måter og likevel være «riktig» oversatt, men ulike oversettelser kan
gjøre vanskelighetsgraden forskjellig. For å gjøre disse problemene så minimale som mulig og for å imøtekomme mye av den kritikken som har
vært reist mot komparative studier når det gjelder oversetting, har det vært
svært strenge krav til prosedyrene for oversetting. Alle oppgavetekster og
spørsmål var i utgangspunktet utviklet både på engelsk og fransk, og alle
land måtte ha uavhengige oversettelser fra begge språk. De nasjonale sentrene i hvert land var ansvarlige for å oversette og ferdigstille testmaterialet. Oversettelsene ble deretter kontrollert av språkeksperter i de respektive språk. Her ble både tekst og layout i forhold til originalversjonen
kontrollert.
Gjennomføring
For å være sikker på at undersøkelsen 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 undersøkelsen, samt en detaljert beskrivelse for selve gjennomfø-
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ringen. Det var blant annet krav til nøyaktig tidtaking, og at instruksjonen
til elevene skulle leses opp ordrett.
Vurdering og koding av elevsvar
PISA-undersøkelsen besto, som tidligere nevnt, av både flervalgsoppgaver
og åpne oppgaver. Elevsvarene på de åpne oppgavene måtte vurderes og
gis en kode, og for at de skulle vurderes så likt som mulig både innen
hvert land og mellom alle land, var det internasjonalt utviklet en detaljert
kodemal for hver oppgave. Kodemalene ble utarbeidet på bakgrunn av
elevsvar fra generalprøven. De som vurderte de norske besvarelsene, satt
samlet under hele prosessen og fikk detaljert veiledning før hver nye oppgave. For å kontrollere samsvaret mellom de som vurderte oppgavene, ble
en bestemt andel av heftene kodet av fire uavhengige personer. Samsvaret
mellom koderne viste seg å være svært bra både for Norges vedkommende
og for de fleste andre land.

1.4

Kort gjennomgang av boka

Med denne boka prøver vi å nå mange ulike lesere: fagdidaktikere, lærerutdannere, studenter, lærere og de som arbeider med undervisningsspørsmål politisk og i forvaltningen. På den ene sida 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 andre
sida har vi prøvd å unngå en altfor akademisk skrivestil. Vi har i de teoretiske delene av boka lagt inn nokså mange referanser til relevante publikasjoner, og dette håper vi vil være av verdi for dem som vil orientere seg
videre innen fagområdet. Vi har imidlertid diskutert resultatene på en måte
som ikke forutsetter en slik teoretisk bakgrunn, og lagt vekt på at boka
skal være vitenskapelig uten å være altfor «vanskelig». I vedlegg 1 er en
del statistiske begreper og metoder kort forklart. For en mer detaljert forklaring henviser vi til et eget metodekapittel i PISA-rapporten fra 2000,
der enkle statistiske begreper og mer avanserte metodiske prinsipper er
forklart og beskrevet (Lie mfl. 2001 eller www.pisa.no).
Kapitlene videre i boka følger en bestemt struktur. Kapittel 2 danner
den teoretiske delen for matematikk, som er hovedområdet i denne undersøkelsen, mens resultatene blir presentert og diskutert i kapittel 3. I kapittel 4, 5 og 6 presenterer og diskuterer vi kompetansebegrepene og resultatene for henholdsvis naturfag, lesing og problemløsing. I kapittel 7
kommer så resultater når det gjelder læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning i matematikk, og i kapittel 8 har vi sett på sammenhengen mellom elevenes hjemmebakgrunn og deres prestasjoner. I kapittel 9 har vi
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studert det vi kaller «skolefaktorer», der resultatene er hentet fra både
elevenes og rektorenes spørreskjemaer, og i kapittel 10 ser vi på noe av det
som kjennetegner «gode» skoler. Det siste kapitlet består av en oppsummering, noen overordnede analyser samt en avsluttende diskusjon av hvilket budskap PISA-resultatene kan ha til norsk skole. Det er mange måter å
lese denne boka på, men lesing fra perm til perm er ingen naturlig strategi.
Boka er altså ikke ment å skulle «leses», men å «leses i». De enkelte kapitlene står i stor grad på egne ben, med nødvendige kryssreferanser til
andre kapitler.
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2.1 MATEMATIKK FOR ALLE – HVORFOR OG HVA?

Kapittel 2

Matematikkdidaktiske
perspektiver

Hva matematikk «egentlig» er, vil ulike personer gi forskjellige
svar på, og hva skolematematikk er, varierer fra land til land.
Det er derfor vanskelig å utvikle en internasjonal test som
1) består av oppgaver som til sammen utgjør en fullstendig
representasjon av hva man mener matematikk er, eller 2)
består av oppgaver som til sammen måler de kunnskaper og
ferdigheter som oppfattes som viktige av ulike aktører i ulike
land. Denne problematikken har vært sentral i utviklingen av
det matematikkbegrepet som PISA opererer med. I engelskspråklige versjoner kalles matematikken i PISA for «mathematical literacy», et begrep som ikke direkte kan oversettes til
norsk. Den beste oversettelsen er nok i form av et slagord;
«matematikk for alle». I dette kapitlet vil vi først drøfte hvilke
begrunnelser som ligger bak slike formuleringer. Likeledes vil
vi reflektere litt over ulike oppfatninger av hva matematikk for
alle kan bestå i, før vi vender tilbake til PISAs definisjon av
matematikk. Deretter gir vi en kort analyse av hvordan PISAprosjektets forståelse av matematikk samsvarer med den
norske skolematematikken. Avslutningsvis oppsummerer vi
status for matematikkfaget i vårt land og redegjør kort for
aktuelle skolepolitiske initiativer knyttet til matematikkfaget.

2.1

Matematikk for alle – hvorfor og hva?

I etterkrigstida har matematikkfaget i skolen gjennomgått store endringer
som en følge av at skolen i store deler av verden ble en skole for alle.
Matematikkfaget i skolen ble, og blir fortsatt, sett på som et instrument for
å oppnå overordnede politiske mål om samfunnsendringer. Dette reflekteres i at alle utdanningssystemer synes det er selvsagt at man har faget
matematikk på alle trinn i den allmenne utdanningen. Selv om antallet
timer kan variere mye, er dette et av kjernefagene i alle grunnutdanninger
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i alle land. Når samtlige barn som vokser opp i land med godt utviklede
skolesystemer blir «pålagt» å studere matematikk i 9–10 år, blir det helt
essensielt å svare på spørsmålet som overskriften stiller.

2.1.1

Matematikkens «formaterende kraft»

Matematikk er en viktig basis for det samfunnet vi lever i. Et høyt utviklet
teknologisk samfunn som vårt er utenkelig uten matematikk. Matematikk
har vært og er viktig for den vitenskapelige utviklingen på svært mange
områder. Det er tilfellet innen naturvitenskapene, innen økonomi og innen
informasjonsteknologi og data. Også på andre områder, som for eksempel
medisin, samfunnskunnskap og språk, utgjør matematikk en viktig basis
for mye av forskningen. Vårt dagligliv er i stor grad styrt og regulert ved
bruk av matematikk. Hver gang vi betaler for varer og tjenester, når vi
henter ut kontanter på et bankkort, når vi henter ut informasjon på nettet,
når vi presenteres for resultatet av et kommune- eller stortingsvalg, når
subsidier og støtteordninger skal fordeles mellom personer eller næringer,
når økonomiske analyser legges fram, når vinnere innen ulike idretter
utropes, når media kommer med prognoser og utviklingstrender, når leger
stiller en presis diagnose ved hjelp av avanserte hjelpemidler, så er det
meste basert på mer eller mindre avanserte matematiske modeller og
beregninger (Skovsmose 1994, Ernest 2000). At matematikk brukes til å
styre og regulere prosesser i samfunnet, kaller den danske matematikkdidaktikeren Mogens Niss (1983) for «matematikkens formaterende
kraft», noe som framheves som viktig når man skal vurdere behovet for
matematisk kompetanse for alle i samfunnet.
Det paradoksale er at den enkelte samfunnsborger, på tross av matematikkens sterke «formaterende kraft», kan fungere tilsynelatende utmerket uten særlig mye matematisk kunnskap. At den enkelte kan fungere
godt uten særlig matematisk kunnskap, i et samfunn hvor matematikk styrer og regulerer mye av dagliglivet, hvor avanserte matematiske modeller
ligger til grunn for den teknologien vi bruker, har blitt kalt «matematikkens objektive relevans, men subjektive irrelevans» (Niss 1994, s. 371,
egen oversettelse). Paradokset ligger i at på tross av samfunnets avhengighet av matematikk, blir mer og mer av matematikken skjult for den enkelte. Stadig nye hjelpemidler utvikles basert på avansert matematikk,
men uten at dette er synlig for brukerne, og uten at brukerne trenger matematisk innsikt for å leve med hjelpemidlene. En vanlig kalkulator kan i
dag eksempelvis utføre langt mer avanserte matematiske beregninger enn
en datamaskin kunne for bare noen tiår siden – en utvikling som er utenkelig uten matematikk. Og selv de av oss som liker matematikk, er nok
glade for at vi ikke trenger å forstå noe særlig av den matematiske formalismen som ligger til grunn for en moderne kalkulator eller datamaskin.
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I forbindelse med dette har det blitt hevdet at selv om matematikk er en
viktig basis i samfunnet, så er ikke det noe holdbart argument for at alle
må lære avansert matematikk (Ernest 2000). En enda mer ytterliggående
slutning har vært å foreslå å fjerne matematikk helt som et eget fag i
skolen. I Norge var denne debatten spesielt livlig i 1998/99 i kjølvannet av
Edvard Befrings forslag om å fjerne skolefaget matematikk, et forslag
som delvis bygde på det som ovenfor er karakterisert som fagets subjektive irrelevans, og som i tillegg benyttet noen svært attraktive formuleringer for mediene; at matematikkfaget er vår tids latin, og at det er et gufs
fra fortida som bidrar til å skape skoletapere (se f.eks. Befring 1998,
2000). Slike debatter, som ikke er unike for Norge, blir lett skyttergravskriger hvor argumentene preges mer av et underliggende og ofte uuttalt
verdisyn. En slik debatt er derfor en påminnelse om at man med jevne
mellomrom bør reflektere over de grunnleggende begrunnelsene man har
for skolefaget matematikk. Disse begrunnelsene vil ha stor innvirkning på
hvilket innhold man mener et matematikkfag for alle skal ha, og sannsynligvis også for hvordan det kan undervises i faget.

2.1.2

Begrunnelser for matematikk for alle i skolen

I drøftingene av matematisk kompetanse har et akseptert argument vært at
vårt samfunn trenger spisskompetansen til matematikere og andre som
bruker avansert matematikk i sine yrker, mens vi trenger en befolkning
med basiskompetanser i matematikk. Det kan ikke være tvil om at i et
samfunn som i så stor grad baserer seg på til dels svært avansert bruk av
matematikk, er det nødvendig at en viss del av befolkningen har til dels
svært gode kunnskaper i faget, både for å styre og regulere det samfunnet
vi har, og ikke minst for å videreutvikle samfunnet gjennom ulike typer
forskning og vitenskap. Det er derfor en samfunnsmessig nødvendighet å
rekruttere tilstrekkelig mange som kan tilegne seg mer avansert matematisk kunnskap. Men hva som er nødvendig matematisk kunnskap for
alle, er et helt annet spørsmål, og når det gjelder matematikk i grunnskolen, så er det dette spørsmålet som står mest sentralt.
Basiskompetansen til befolkningen, altså det store flertallet, begrunnes
gjerne ut fra to hovedperspektiver; et funksjonelt/pragmatisk perspektiv og
et vitenskapelig/humanistisk allmenndannelsesperspektiv (Kaiser-Messmer
og Blum 1993). I det funksjonelle eller pragmatiske perspektivet argumenteres det med at noen helt grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i matematikk er nødvendig for å klare seg i samfunnet, og for å øke ens muligheter
til å løse problemer til ens eget og samfunnets beste. I et slikt perspektiv er
det nytteaspektet – matematikken som et redskap for å løse praktiske
problemer og for å få oversikt over komplekse samfunnsforhold – som
framheves.
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Et sentralt eksempel er den typen kompetanse en forbruker behøver for
å orientere seg i pristilbud med tilhørende forutsetninger og betingelser. Vi
har imidlertid sett eksempler ovenfor på at utvikling i teknologi sannsynligvis har ført til at de kompetansene man trengte i går – som jo svært ofte
er det som er nåtid i skolen – ikke alle er like relevante. I forhold til intelligent forbrukeratferd blir det eksempelvis nå stadig viktigere å kunne
bruke de avanserte kalkulatorene som finnes på Internett på en fornuftig
måte. For å kunne bruke slike forbrukerkalkulatorer må man blant annet
være i stand til å reflektere over de forutsetningene som ligger i modellene, slik at man får vurdert hvor relevante de er for den problemstillingen
man selv baler med. Man kan også ofte selv velge forutsetninger ved å gi
personrelatert informasjon til kalkulatoren. I en lånekalkulator vil man for
eksempel fortelle maskinen om årsinntekt, om hvor stor månedlig belastning man kan ha, osv. I tillegg bør man være i stand til å legge inn noen
scenarier for framtidig låneevne, som å se på hva som skjer dersom renten
øker. Og videre ligger det ofte innbakt forutsetninger om familietype,
skattesystem med videre, som man ofte ikke kan styre i like stor grad, men
som man må være i stand til å trekke med i vurderingen sin. På samme
måte krever det innsikt for å finne gode argumenter i eksempelvis en klage
på en kredittvurdering man mener er feilaktig. Bak denne kredittvurderingen ligger det en matematisk modell som ender med en konklusjon om
hvorvidt man kan betjene et lån eller ikke.
Slike matematiske modeller er derfor kraftige verktøy med innebygd
makt. I dette perspektivet er matematisk kompetanse et verktøy til
personlig frigjøring (Skovsmose og Nielsen 1996, Mellin-Olsen 1987,
D’Ambrosio 1985). Som regel isoleres et slikt funksjonelt syn på matematikken til svært snevre og praktisk nære formål; matematikk er noe vi
trenger i dagliglivet. Imidlertid illustrerer det siste eksemplet at også det
funksjonelle perspektivet på matematikken bærer preg av å være et
viktig element i allmenndannelsen.
Det allmenndannende perspektivet på matematikk er orientert mot
humanistiske mål for opplæringen og mot å se matematikk som en vitenskap. Det kan sies å være en samling av flere relaterte perspektiver på
hvorfor matematikken er en del av vårt felles tankegods som alle bør få
del i. I forhold til et snevert funksjonelt eller pragmatisk perspektiv gir
dette et mer visjonært syn på matematikk. For det første er matematikken
en del av vår felles dannelse (kulturargumentet). Matematikken er skapt
av mennesker, mange mennesker, og over svært lang tid. Fundamental
geometrisk forståelse er eksempelvis en arv fra oldtidas kulturer. Dette
innebærer at matematikkfaget i skolen også kan sees på som et humanistisk fag. Matematikken har påvirket ikke bare vårt samfunn og vår levemåte på fundamentalt vis, men også vår identitet, selvforståelse og tenkemåte (selverkjennelsesargumentet). Det allmenndannende perspektivet vil
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derfor også vektlegge at matematikk er et verktøy for personlig erkjennelse og personlig «frigjøring». Med det siste menes at matematisk kompetanse er helt sentralt for et autonomt og selvstendig individ som kan forstå omverdenen og gjennom dette være en aktiv deltaker i et demokratisk
samfunn (demokratiargumentet). Det å kunne forstå kvantitativ informasjon er dermed helt sentralt for å kunne forstå samfunnsdebatten på en
kritisk og rasjonell måte. Det allmenndannende perspektivet gir altså tre
ulike, men relaterte argumenter for hvorfor matematikk er et viktig fag i
skolen; kulturargumentet, selverkjennelsesargumentet og demokratiargumentet.
Det funksjonelle og det allmenndannende perspektivet gir noe forskjellige begrunnelser for at matematikk for alle er noe man bør tilstrebe. Men
de to perspektivene utelukker ikke hverandre, en test eller en læreplan i
matematikk med utgangspunkt i begge perspektivene vil favne bredere
enn tilsvarende tester eller læreplaner basert på kun ett av dem. Det er mer
nærliggende å se på dem som komplementære størrelser som begge vil
være til stede og vekselvirke med hverandre. Men hvor man legger hovedvekten, og hvordan man definerer forholdet mellom dem, vil i stor grad
variere over tid, mellom skolesystemer, mellom ulike læreplaner og
mellom land. Rammeverket for PISA og den norske læreplanen i matematikk er eksempler på dokumenter som har tatt utgangspunkt i begge
disse perspektivene.
Den obligatoriske utdanningen i de fleste land har de siste tiårene lagt
vekt på å være en utdannelse for alle. Selv om det er politisk konsensus
om at skolen skal gi alle den basis som er nødvendig, er det vanskeligere å
enes om mer konkrete definisjoner eller spesifiseringer av hva dette vil si i
praksis. Vi har derfor sett ulike løsninger på denne utfordringen. Noen
vektlegger at det alle trenger er helt basale regneferdigheter, helt grunnleggende geometriske kunnskaper, en elementær innføring i algebra, osv.
Dette synet på hva som bør undervises går gjerne under etiketten «Back to
basics». Andre løsninger har fokusert skarpere på deler av allmenndannelsesperspektivet. «Moderne matematikk» som oppsto på 1970-tallet, var et
forsøk på å fokusere på matematikkens egenart, hvor begreper som mengder og logiske operatorer sto i sentrum. Begrunnelsen for dette var nok
sterkt knyttet til framveksten av ny teknologi som var basert på avansert
og abstrakt matematikk. I nyere tid har det vært en dreining over mot det
som kalles problemløsning, hvor de sentrale undervisningsmålene er å gi
elevene en generell innsikt i hvordan man kan formulere og løse problemer i eller ved hjelp av matematikk. Vi skal i det følgende se at disse tre
konkretiseringene av hva som er viktig matematikk for alle, dypest sett
reflekterer ulike svar på hva matematikk er: matematikk som regning,
matematikk som et formelt system og matematikk som aktivitet.
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2.1.3

Hva er matematikk, og hva er matematisk
kunnskap?

Dette spørsmålet kan stilles med mange ulike presiseringer, og svaret man
får, vil være avhengig av hvem man spør. For mange vil matematikk være
knyttet til regning med tall, formler og geometriske objekter. Dette har
vært skolematematikkens tradisjon i lang tid. Dette er muligens svaret vi
vil få hvis vi spør skoleelever, eller voksne mennesker som tenker tilbake
til sin skoletid. Spør vi en matematiker, kan kanskje en del av svaret være
at matematiske objekter er ideer som kan uttrykkes i formelle systemer
hvor grunnlaget for systemet er mengdelære og logikk.
Det er etter hvert blitt vanlig å oppfatte matematikken som vitenskapen om
mønstre og sammenhenger (Devlin 1994). Matematikere leter etter lovmessigheter, for eksempel kan de 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 felter. For eksempel brukes matematikk til å studere mønstre og lovmessigheter i naturen, men også til å studere «mønstre» i
oppbygningen av naturlige språk eller til å se etter «mønstre» i økonomiske
forhold. En slik definisjon av matematikken retter fokus på ulike typer av
fenomener som matematikken er en del av (Freudenthal 1983, Steen 1990).
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. I dette ligger det at matematikken er det vi gjør. Matematikken er
aktiviteten ved for eksempel å finne største felles faktor – ikke svaret eller
symbolene, men selve aktiviteten. Denne aktiviteten kan man kalle for
matematisering. Denne aktiviteten inkluderer også et språk som gjør aktivitetene meningsfulle, og som gjør matematiseringen kommuniserbar. I
dette perspektivet, som ofte refereres til som et sosiolingvistisk perspektiv
på læring, blir det altså viktig å tenke på matematikk som et språk i utvidet
forstand; som et kommunikasjonsfellesskap med en sosial funksjon. Synet
på matematikk som et verktøy for å beskrive, bearbeide og analysere fenomener, samt et perspektiv som vektlegger at matematikken har en egenart
knyttet til det å gjøre matematikk (prosessene), er helt sentralt i operasjonaliseringen av matematikk i PISA. De prosessene eller aktivitetene som
inngår, og hvordan de relaterer seg til hverandre, er vist i figur 2.1.
Et eksempel fra PISA 2000 kan illustrere hvordan en typisk matematisk
aktivitet består av ulike sekvenser. Utgangspunktet er et problem i en
realistisk kontekst. I tilknytning til et kart over Antarktis (figur 2.2 side 36)
ble elevene bedt om å gi et overslag over arealet til dette kontinentet.
Figuren som elevene fikk var atskillig større, med en lesbar målestokk.
Matematiseringen består av fire karakteristiske aspekter eller matematiske
prosesser, hvor tallene refererer til tallene i figur 2.1:
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Figur 2.1: Matematiseringssyklusens fire faser (OECD 2003)

1

Relatere aspekter ved det virkelige problemet til matematiske begreper: I denne problemstillingen vil det si å anvende et generelt begrep
om areal som størrelsen på en flate. Her må den komplekse formen
byttes ut med en eller flere enkle former, som sirkler, firkanter eller
trekanter. La oss si at det blir gjort et valg om å gjøre et overslag ved
hjelp av en sirkel.
Overføre det virkelige problemet til et matematisk problem: I denne
prosessen lukes de delene av virkeligheten bort som ikke er relevante
for problemet. Denne prosessen kunne derfor også kalles generalisering og formalisering av problemet. Den inntegnede fjellkjeden har
ikke noen betydning, og siden det er et overslag, er ikke detaljene i
kartet vesentlige. Løsningsmetoden som skisseres i figur 2.3 side 36,
ender med å representere arealet til Antarktis i form av en sirkel. Sentrum og radius i sirkelen tilpasses slik at deler av det virkelige arealet
ligger utenfor sirkelen, mens noen områder innenfor sirkelen ikke er
en del av arealet som skal måles.
2/3 Løse problemet: I dette tilfellet vil det si å beregne arealet av denne
sirkelen. Siden arealet skal oppgis i virkelig størrelse, må man i løsningen også inkludere målestokken og velge en relevant måleenhet.
4 Forstå hvordan den matematiske løsningen relaterer seg til det virkelige
problemet: Det er ikke veldig tydelig at dette er nødvendig her. Elevenes
svar på denne oppgaven viste at mange elever ikke vurderte rimelighe-
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ten av det resultatet de kom fram til. En grunnleggende forståelse av hva
Antarktis egentlig er – et gigantisk kontinent – ville ikke endt med et
svar som er noen titalls cm2. En elev med en forståelse av areal som en
størrelse som beskriver en egenskap til et virkelig objekt, ville forstått at
denne måleenheten ikke er relevant for det opprinnelige problemet.

Figur 2.2 Kart over
Figur
2.2: Kart over Antarktis
Antarktis

Figur 2.3
En løsning
Figur
2.3: av
Ensirkel
løsning
med bruk
som med
bruk
av
sirkel
som
modell
modell

Det er viktig å merke seg at de fire stegene i løsningsprosessen gir en
beskrivelse av den matematiske aktiviteten; de beskriver en prosedyre for
å løse en bestemt type problemer som kan kalles «matematiske problemer
i en autentisk kontekst». Figur 2.1 gir i tillegg en struktur for hvordan et
slikt problem løses. Den er ikke en beskrivelse av hva som kjennetegner
elevers dyktighet i matematikk. Modellen i figur 2.1 er tatt med i rammeverket for PISA fordi oppgaver som krever en slik løsningsprosess, antas å
være de oppgavene som er best egnet for å få innsikt i elevenes matematiske kompetanse slik PISA definerer denne.

2.2

Matematikk i PISA-prosjektet:
prinsipper og definisjoner

Matematikkundervisningen i skolen har en rekke funksjoner. Den skal
sette elevene i stand til å bli aktive deltakere i morgendagens samfunn, og
til å fortsette å lære, tenke og vurdere informasjon på en formålstjenlig
måte. PISA fokuserer derfor 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 informa-
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sjon 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 sida ved matematikkopplæringen. På engelsk er også
uttrykket numeracy eller whole mathematics (Kilpatrick 2001) blitt brukt.
Dette dekker noe av det samme – nemlig evnen til å ta seg fram i vid forstand ved hjelp av matematiske kunnskaper. I dansk språkdrakt er begrepet numeralitet i bruk, og gitt et innhold som nesten faller sammen med
beskrivelsen av mathematical literacy:
Numeralitet er funktionelle matematikferdigheter og -forståelser som alle
mennesker principielt har brug for at have. Numeralitet ændrer sig med tid og
sted, samfundsudvikling og teknologisk udvikling (Lindenskov og Wedege
2000, s. 5).

På grunn av problemet med en presis oversettelse til norsk vil vi, som innledningsvis i dette kapitlet, bruke «matematikk for alle» eller kun «matematikk» når vi mener det kunnskapsområdet som i PISA er kalt «mathematical literacy». Dette er definert slik:
Mathematical literacy is an individual’s capacity to identify and understand
the role that mathematics plays in the world, to make well-founded judgements and to use and engage with mathematics in ways that meet the needs of
that individual’s life as a constructive, concerned and reflective citizen (OECD
2003, s. 24).

I arbeidet med å realisere denne definisjonen i form av en faglig test, har
PISA utdypet den i form av tre sentrale begreper. Det er fire sentrale matematiske ideer som definerer innholdsaspektet, tre kompetanseklasser som
beskriver de underliggende kognitive prosessene eller på hvilken måte
elevene skal være i stand til å forholde seg til dette matematiske innholdet,
og fire kontekster som beskriver de situasjonene som problemene har sitt
utspring fra. Det sentrale perspektivet for dem som har laget oppgaver, har
vært å finne et sett med oppgaver som til sammen dekker det domenet som
disse tre hoveddimensjonene spenner ut.

2.2.1

Matematisk innhold: de fire sentrale ideene

PISAs begrunnelse for å ha matematikk med som en av de sentrale
komponentene, er at matematikken «er til stede» i livet til enhver av oss.
Det ble derfor tidlig avgjort at innholdsdimensjonen ikke skulle deles inn i
de klassiske matematiske underkategoriene, slik som tallregning, algebra,
geometri, funksjonslære osv. I stedet tok man utgangspunkt i hvordan
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matematikken presenterer seg gjennom fenomener1 i verden. Denne
analysen resulterte i fire såkalte sentrale ideer (overarching ideas).
I Forandring og sammenheng (change and relationships): I mange
sammenhenger erfarer vi fenomener med en utvikling som synes å
følge et underliggende mønster (for eksempel befolkningsvekst), og vi
opplever ofte at når en størrelse endrer seg, så påvirker dette en annen
størrelse (for eksempel at inflasjon påvirker pengemarkedsrenten).
Mange slike hendelser kan beskrives matematisk, og gjennom en slik
matematisk beskrivelse kan hovedtrekkene ved fenomenene bedre forstås. Ofte kan fenomener som i seg selv oppleves som ulike, gis matematiske beskrivelser som er påfallende like. Den matematiske beskrivelsen av befolkningsvekst tilhører for eksempel en mer generell
klasse av fenomener som går under fellesbetegnelsen «eksponentiell
vekst». Den samme matematikken kan også brukes for å beregne hvordan beløpet på en sparekonto vil utvikle seg framover i tid.
II Rom og form (space and shape): Den andre sentrale ideen knytter seg
til den visuelle verden, det rommet vi lever i. Mye av vår sanseerfaring
består i å klassifisere objekter ved hjelp av både farge og form. Ofte må
man lage seg konkrete uttrykk for slike objekter, eksempelvis i form av
en planskisse av et rom. Her har vi et eksempel på en todimensjonal
representasjon av et tredimensjonalt objekt. Dette er en matematisk aktivitet som bidrar til å redusere kompleksiteten til det reelle fenomenet,
slik at det lettere kan forstås og bearbeides. Fenomener knyttet til rom
og form har også en estetisk komponent, men denne er som regel ikke
direkte relatert til en matematisk beskrivelse av verden. Det estetiske
aspektet er derfor ikke en del av den matematikken som PISA måler.
III Tall og mål (quantity): Den tredje sentrale ideen er knyttet til beskrivelsen av fenomener og erfaringer ved hjelp av tall – antall, hyppighet,
størrelse osv. Man kan utvikle beskrivelser av dette kvalitativt ved å
relatere ting til hverandre (eksempelvis «større enn» og «relativt ofte»). Vi har imidlertid ofte behov for å gi slike fenomener en mer grundig beskrivelse. Til dette bruker vi antall av noe, eller andre tallstørrelser som er relatert til et mål for fenomenet.
IV Usikkerhet (uncertainty): Hendelser og objekter i naturen eller i sosiale/samfunnsmessige kontekster opptrer med en iboende variasjon. I tillegg er det slik at når vi matematiserer disse fenomenene ved å bygge
en modell, vil det alltid være mer eller mindre samsvar mellom modellen og fenomenet i seg selv. I matematiseringen tilordner vi ofte også
1

Et fenomen her kan være en hendelse, en fysisk gjenstand eller matematiske objekter
(for eksempel «sirkelen» eller «Fibonacci-tallene»). Når vi i beskrivelsen sier «noe»,
«ting», «gjenstand», «hendelse» eller «objekt», er dette å regne som språklige variasjoner av begrepet fenomen.
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disse fenomenene tallstørrelser ved å utføre målinger. Slike målinger er
alltid beheftet med usikkerheter. I konkrete problemstillinger må man
derfor kunne håndtere slik variasjon og usikkerhet.
I autentiske problemstillinger er det sjelden at den matematikken som «er
til stede», kun er knyttet til én av disse fire ideene. Som regel involverer
det et fenomen som er knyttet til flere ideer. Eksemplet med Antarktis i
kapittel 2.1.3 involverer minst tre av ideene; elevene må trekke inn kunnskaper om geometriske former (Rom og form), de må gjøre en beregning
og kunne vurdere hvorvidt svaret er realistisk (Tall og mål). Siden dette er
et overslag, samt fordi de skal bruke en linjal for å foreta en måling, er
svaret beheftet med en Usikkerhet. En mulig utvidelse av oppgaven som vi
diskuterte ovenfor, ville vært å se på sammenhengen mellom global oppvarming og isens areal. Med en slik utvidelse ville også den fjerde sentrale
ideen, Forandring og sammenheng, vært inkludert i oppgaven. Primært
handler denne oppgaven om å finne et areal, og den er derfor klassifisert
som en oppgave innen Rom og form.
Rammeverket i PISA gir en bred og omfattende beskrivelse av disse fire
sentrale ideene, men ikke en utfyllende liste som spesifiserer innholdet.
Begrunnelsen for dette er at det ikke er mulig å liste opp alle spesifikke
fenomener man kan tenke seg å bli stilt overfor og ha behov for å kunne
forstå og håndtere. Rammeverket gir imidlertid mange eksempler på mer
spesifikke beskrivelser av underideer, samt konkrete oppgaveeksempler.
Dette betyr at oppgaveutviklerne i samarbeid med ekspertgruppa har hatt
et stort ansvar for å tolke disse generelle beskrivelsene i operasjonelle
termer. Den konkrete testen er derfor et produkt av både dette rammeverket og den konsensus som ble nådd mellom oppgaveutviklere og andre
som var involvert i utviklingen og utvalget av oppgaver. Hva PISA-testen
måler, er derfor i overordnet forstand beskrevet gjennom rammeverket,
mens en forståelse og innsikt i finstrukturen i det begrepet som er målt,
kan kun oppnås gjennom å se på de faktiske oppgavene som elevene
besvarte. Vi har derfor i denne boka, og i tilhørende ressurser på vårt nettsted, valgt å presentere og kommentere mange av disse oppgavene.
PISA benytter altså en noe utradisjonell organisering av det matematiske innholdet gjennom kategorier av fenomener. Likevel er det viktig å
konstatere at det er en tydelig sammenheng mellom de fire sentrale ideene
og en mer tradisjonell innholdskategorisering av matematikk. Oppgaver
innen geometri vil i hovedsak være å finne under den sentrale ideen Rom
og form, og oppgaver innen sannsynlighetsregning og statistikk er gjerne
kategorisert som Usikkerhet. Kategoriseringen med fire sentrale ideer som
organiserer fenomener, er likevel valgt for å holde fokus på at matematikk
er et verktøy som benyttes i virkelige kontekster.
Det er viktig å merke seg at i 2000 var bare de to første sentrale ideene
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(Forandring og sammenheng og Rom og form) representert. Matematikk
hadde bare 1/6 av testtida i 2000, og dermed var det for få oppgaver til å lage
skalaer for hver av disse to ideene. I 2003 var det derimot nok matematikkoppgaver til å utvikle fire delskalaer, en for hver av de sentrale ideene. I
kapittel 3 vil resultater bli rapportert delvis basert på disse fire skalaene.

2.2.2

Matematiske kompetanser i PISA

Sentralt i rammeverket i PISA er åtte matematiske kompetanser, opprinnelig beskrevet av Niss (1999). Disse er oppsummert i figur 2.4.
Åtte matematiske kompetanser etter Niss (1999)
1. Å kunne tenke matematisk
2. Å kunne argumentere matematisk
3. Å kunne kommunisere i, med og om matematikk
4. Å kunne bygge og analysere matematiske modeller
5. Å kunne formulere og løse matematiske problemer
6. Å kunne anvende ulike representasjoner i matematikk
7. Å kunne anvende matematiske symboler og formalisme
8. Å kunne anvende matematiske verktøy

Figur 2.4: De åtte kompetansene

Oppsummert innebærer dette at en matematisk kompetent person tenker,
argumenterer og kan kommunisere matematikk. Videre er denne personen i
stand til å modellere problemer ved hjelp av matematiske begreper og
formalisme, og personen kan finne løsninger på problemer, blant annet ved
hjelp av matematiske verktøy. Dette er vidtfavnende og delvis overlappende egenskaper hos en matematisk kompetent person. I løsningen av et
konkret problem må man ofte ta i bruk flere, ja, kanskje alle disse kompetansene. Det er derfor ikke mulig å lage oppgaver til en prøve som tester
hver av disse kompetansene isolert. Hensikten med disse kompetansene er
å gi en helhetlig beskrivelse av hva det vil si å være matematisk kompetent.
Ved utviklingen av en test trengs en struktur som gjør det mulig å
vurdere om oppgavene som finnes i testen, dekker denne helhetlige
kompetansen godt. PISA har derfor valgt å kategorisere hvordan disse
kompetansene gjenspeiles i gradvis mer formelle og komplekse problemstillinger. Oppgavene er derfor klassifisert ved hjelp av tre såkalte kompe-
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tanseklasser. For en grundigere presentasjon av sammenhengen mellom
de opprinnelig åtte kompetansene og de tre kompetanseklassene, viser vi
til rammeverket (OECD 2003).
• Kompetanseklasse 1: reproduksjon, definisjoner og beregninger
Klassen dekker elevers bruk av faktakunnskaper, gjenkjenning av
matematiske objekter og egenskaper og utføring av rutinemessige
prosedyrer og standardalgoritmer.
• 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 av samme fenomen, se
sammenhenger mellom definisjoner, beviser, eksempler og påstander.
Elevene må kunne bruke et formelt språk. Her er problemene ofte gitt i
en sammenheng.
• Kompetanseklasse 3: matematisk innsikt og generalisering
Dette er den mest avanserte klassen, der elevene stilles overfor kravet
om å kunne «matematisere» reelle situasjoner, det vil si å kunne ekstrahere et eller flere matematiske problemer fra en gitt kontekst, og i tillegg ikke bare kunne løse det konkrete matematiske problemet, men
også være i stand til å se hvordan denne løsningen antyder mer generelle trekk ved fenomenet og beslektede fenomener (matematisk
bevis). Slike prosesser inneholder kritisk tenking, analyse og refleksjon.
Denne kompetansebeskrivelsen er en kognitiv taksonomi av hvordan en
elev skal kunne ta i bruk sin matematiske kunnskap. Det følger imidlertid
ikke at dette er en beskrivelse av varierende vanskegrad til oppgaver. Man
kan tenke seg at man har komplekse utregninger (kompetanseklasse 1)
eller enkle matematiske beviser (kompetanseklasse 3). I prinsippet er det
derfor mulig å utvikle oppgaver innen alle kompetanseklassene med stor
variasjon i vanskegrad. Innenfor en kontekst kan en elev beherske de mer
komplekse kompetansene, mens i andre kontekster vil den samme eleven
være på et lavere nivå. Likevel er det åpenbart at økende kompetanseklasse svarer til større grad av kompleksitet. PISA har valgt å ikke utvikle
skalaer innen hver av disse kompetanseklassene.
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2.2.3

Kontekster

Definisjonen av matematikk i PISA peker på at matematiske ideer blir
brukt i ulike sammenhenger som er, eller vil bli, relevant for livet til en 15åring – i vid forstand (dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv; nåtidig og
framtidig liv). PISA har derfor vektlagt at oppgaver skal knyttes til autentiske kontekster eller situasjoner.2 I noen grad må slike autentiske kontekster bearbeides for å passe 15-åringer, ofte vil det si å redusere kompleksiteten. Dessuten må de bearbeides slik at det er de matematiske aspektene
som testes i oppgaven. Dette vil si å se bort fra andre faglige ideer i konteksten; politiske spørsmål som reises, estetiske aspekter eller etiske/
moralske spørsmål som ikke er av en matematikkfaglig art. Dette reduserer naturlig nok autentisiteten til problemstillingen siden nettopp vurderinger av slike aspekter ofte er i sentrum for mange avgjørelser man tar. Karakteristisk for en autentisk oppgave er at situasjonen er tenkelig, at
matematikken som brukes må framstå som nødvendig, og at problemet
som reises er autentisk i forhold til problemstillingen. Hensikten er derfor
delvis også å unngå det som kan kalles for oppkonstruerte kontekster, hvor
det er helt tydelig at konteksten ikke har noen annen funksjon enn å presentere et matematisk problem, eller at det problemet som reises, egentlig
ikke er et relevant problem gitt denne konteksten.
Kontekstene for oppgavene i PISA har blitt klassifisert i forhold til
eleven som svarer på oppgaven. Noen problemstillinger er nære til elevens
eget liv, altså en personlig kontekst. Andre problemstillinger er rettet mot
skole, arbeidsliv eller fritid, med andre ord en sosial kontekst. Dernest er
noen kontekster satt i en større offentlig eller samfunnsmessig kontekst.
Noen problemstillinger er kjennetegnet ved at det er matematikken i seg
selv som er konteksten. Dette uttrykkes i PISA som en vitenskapelig kontekst.

2.2.4

Andre karakteristiske trekk ved
matematikkoppgavene i PISA

Hoveddimensjonene i rammeverket presentert ovenfor tilsier at en oppgave vurderes som passende for PISA dersom den hovedsakelig kan knyttes til én av de fire sentrale ideene, at den kan plasseres hovedsakelig i én
av de tre kompetanseklassene, og at den er plassert i en passende kontekst.
Problemer som har denne karakteren, vil involvere løsningsprosesser hvor
eleven må gå gjennom hele matematiseringssyklusen i figur 2.1. Dessuten
har man i utvelgelsen av oppgaver stilt krav om balanse mellom de ulike
kategoriene innenfor disse tre hoveddimensjonene.

2

Situasjon og kontekst brukes synonymt i PISA.
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Utover dette har også andre kriterier, som oversettbarhet, kulturell
balanse, vanskegrad, lesenivå, svarformat og statistiske kriterier for oppgavene, blitt brukt i den endelige utvelgelsen av oppgaver til den endelige
testen (se kap. 1). Det gir seg selv at med så mange kriterier for utvelgelse
var det behov for mange oppgaver å velge fra i utgangspunktet. I den innledende fasen hadde man derfor en base med om lag fire ganger så mange
oppgaver som man trengte til slutt. Til sammen sikrer alle disse kriteriene
at både testen som helhet og hver enkelt oppgave er av svært høy kvalitet.
Tabell 2.1 viser oppgavefordelingen over de fire sentrale ideene og de tre
kompetanseklassene. I tillegg viser denne tabellen fordelingen av oppgaveformater. I denne tabellen er alle åpne oppgaver, både kortsvars- og langsvarsoppgaver, slått sammen i en kategori. For de fire sentrale ideene ser vi
at hver idé har omtrent like mange oppgaver. Vi ser imidlertid at formatene
ikke er fordelt likt over ideene. Forandring og sammenheng skiller seg ut
ved at det er få flervalgsoppgaver, mens Usikkerhet skiller seg ut ved at det
er relativt flere flervalgsoppgaver. Kompetanseklassene har omtrent en fordeling i forholdet 1:2:1. Vi ser også at fordelingen over oppgaveformater er
omtrent lik med ca. 1/3 flervalgsoppgaver for hver kompetanseklasse.
Tabell 2.1: Matematikkoppgavene i PISA fordelt etter sentral idé, kompetanseklasser og oppgaveformat
Antall flervalgsoppgaver

Antall åpne
oppgaver

Antall oppgaver
totalt

Forandring og sammenheng

3

19

22

Rom og form

8

12

20

Tall og mål

6

17

23

Usikkerhet

11

9

20

Kompetanseklasse 1

7

19

26

Kompetanseklasse 2

14

26

40

Kompetanseklasse 3

7

12

19

Totalt

28

57

85

De sentrale ideene

Kompetanseklassene
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2.2.5

En sammenlikning av PISA og TIMSS

En uke etter publiseringen av denne boka blir også resultater fra IEA3-studien Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS4) utgitt (Grønmo
mfl. 2004). Både PISA og TIMSS intenderer å måle sider ved læringsutbytte i matematikk i norsk skole. En sammenlikning av de to undersøkelsene gis også i Grønmo mfl. (2004), og en detaljert presentasjon av
TIMSS er gitt i Mullis mfl. (2001). Kort oppsummert er de to undersøkelsene svært like i måten de blir gjennomført på. Noen vesentlige ulikheter er
at de to undersøkelsene tester ulike populasjoner, og at den internasjonale
referanserammen som ligger til grunn for de sammenlikningene man kan
gjøre, er ulike. Den viktigste forskjellen mellom de to undersøkelsene er
kanskje deres ulike normative betoning. PISA har et klart normativt
utgangspunkt; hva slags kompetanse er viktig for en deltakende borger i
dagens og morgendagens samfunn? TIMSS har derimot som mål å
sammenlikne land ved hjelp av en felles referanseramme for skolefaget matematikk i alle land som deltar. Dette er i større grad et deskriptivt
utgangspunkt. For å oppnå dette har TIMSS spesifisert det faglige innholdet ved hjelp av svært detaljerte formuleringer. Eksempelvis: «Forenkle
eller sammenlikne algebraiske uttrykk for å kunne bestemme uttrykkenes
ekvivalens» (Mullis mfl. 2001, s. 15, egen oversettelse). Vi har ovenfor sett
at PISA gir svært få spesifikasjoner på et slikt detaljnivå i sitt rammeverk.
Det er viktig å være klar over denne forskjellen på PISA og TIMSS når
man vurderer norsk skolematematikk i lys av resultater fra disse to undersøkelsene. I statistisk forstand kan ikke resultater fra PISA forenes med
resultater fra TIMSS. Likevel vil analyser som tar utgangspunkt i det som
er forskjellig i de to undersøkelsene, kunne gi verdifulle bidrag til en mer
helhetlig evaluering av matematikkfaget.

2.3

Matematikk i PISA og L97

2.3.1

Læreplanen i matematikk

«Matematikk for alle» er det sentrale utgangspunktet for skolematematikken i hele grunnskolen og også i deler av den videregående skolen i
Norge. Betydningen av at matematikk skal knyttes til det å fungere som en
aktiv deltaker i et demokratisk samfunn er framhevet, mens mer ren matematikk er tonet ned. Det samme kan vi se i læreplaner i mange andre land,
ikke minst i de andre skandinaviske landene.
3
4

The International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
Dette er en fortsettelse av The Third International Science and Mathematics Study med
samme forkortelse.
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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 målområde, 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. Man kan si at L97 i større grad enn i tidligere
planer vektlegger et funksjonelt/pragmatisk perspektiv på skolematematikken. Den praktiske dimensjonen er understreket i omtalen av fagets
plass i skolen, der det framheves at matematikk 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 for den enkelte, og at matematikk er et viktig
redskap for utviklingen av teknologi og kommunikasjon i samfunnet. Det
pekes videre på at kunnskaper og ferdigheter i matematikk er et viktig
grunnlag for aktiv deltakelse og for å kunne øve innflytelse på prosesser i
samfunnet, en begrunnelse som kan sies å høre hjemme både i et funksjonelt perspektiv og i et allmenndannende perspektiv. Det allmenndannende
perspektivet er i L97 også synliggjort ved at man skal ivareta og vise
fagets kreative og estetiske sider samt matematikkens plass historisk,
kulturelt og i forhold til vitenskapene.
Disse perspektivene på matematikkfaget konkretiseres også gjennom
seks felles mål (KUF 1996, s. 158). De felles målene formulerer et helhetlig syn på matematisk kompetanse: Faget skal gi elevene opplevelser og et
positivt forhold til faget, det skal stimulere undring og kreativitet, og det
skal utvikle mer generelle kompetanser, som å kunne kommunisere,
modellere, forstå begreper, se sammenhenger og resonnere logisk.
Disse overordnede målene skal nås ved å arbeide med et matematisk
innhold som er definert ved hjelp av fem målområder på ungdomstrinnet:
•
•
•
•
•

Matematikk i dagliglivet
Tall og algebra
Geometri
Behandling av data
Grafer og funksjoner

Læreplanen i matematikk for norsk grunnskole fra M87 hadde ti
hovedemner på ungdomstrinnet (KUD 1987). Utviklingen av norske læreplaner i matematikk har derfor gått mot færre og mer omfattende
hovedemner, hvor man legger økt vekt på oversikt og sammenheng
mellom de ulike delene (Alseth mfl. 2003).
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2.3.2

Likheter og ulikheter mellom matematikk
i L97 og i PISA

Utviklingen av matematikk i skolen kan altså sees i forhold til to komplementære perspektiver, et funksjonelt/pragmatisk perspektiv og et allmenndannende perspektiv. Både læreplanen og rammeverket i PISA har formuleringer som vektlegger begge disse to perspektivene sterkt, så på et
overordnet nivå synes PISA og L97 å gi et godt overensstemmende bilde
av hva matematikk er, og begrunnelsene for faget er i stor grad sammenfallende.

PISA: de fire sentrale
ideene
Forandring og
sammenheng

L97: fire matematiske
innholdsdomener
Grafer og
funksjoner

Rom og form

Geometri

Tall og mål

Tall og algebra

Usikkerhet

Behandling av
data

Figur 2.5: En sammenlikning mellom det faglige innholdet i PISA og L97

Når det gjelder de mer spesifikke beskrivelsene i læreplanen, kan det også
slås fast at de er svært sammenfallende med PISAs beskrivelse av matematikk. Fellesmålene gir i det store og hele en beskrivelse av matematisk
kompetanse som ligger svært nær kompetansebegrepet i PISA. Det første
målområdet i L97, Matematikk i dagliglivet, skiller seg ut ved at det ikke
beskriver et matematisk innholdsområde. Det påpeker at matematikken
har en anvendelse i elevens nære liv, og i så måte sammenfaller det med
deler av kontekstdimensjonen i PISA. Det funksjonelle/pragmatiske
perspektivet, hvor matematikk framstår som et nyttig redskap i dagligliv
og samfunnsliv for alle, er derfor framtredende både i PISA og i L97, selv
om begge også har med et allmenndannende perspektiv.
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Figur 2.5 viser hvordan innholdsdimensjonen i PISA henger sammen
med målområdene i L97. Den sentrale ideen Rom og form i PISA er identisk med den betegnelsen som brukes på et av hovedemnene i L97 for
småskoletrinnet, mens man på mellomtrinnet og ungdomstrinnet bruker
den mer tradisjonelle betegnelsen Geometri på dette området. Innholdsmessig er det imidlertid fortsatt store likheter i beskrivelsene som gis i
PISA og i L97. Arbeid med kompliserte geometriske konstruksjoner er
tonet ned i L97 (Alseth mfl. 2003), og økt vekt er lagt på mønster, på å
representere ulike objekter og på å se sammenhenger. Det er også denne
sida av geometri som i PISA beskrives som Rom og form. Den sentrale
ideen Tall og mål i PISA kan innholdsmessig relateres til Tall og algebra i
L97 på tilsvarende måte. Det samme gjelder for Forandring og sammenheng i PISA og Grafer og funksjoner i L97. Den siste sentrale ideen i
PISA, Usikkerhet, kan også i stor grad relateres til hovedemnet Behandling av data i L97. Selv om de fire sentrale ideene i PISA og de fire hovedemnene i L97 ikke er identiske, er det innholdsmessige fellesskapet så
stort at det er rimelig å si at de til sammen dekker omtrent det samme innholdet. I figur 2.5 er det videre antydet med de stiplede pilene at det ikke
nødvendigvis er noen fullstendig overensstemmelse mellom ideene i PISA
og målområdene i L97. Det kan eksempelvis tenkes at et emne som i den
norske læreplanen regnes som Geometri, ville blitt kategorisert som
Forandring og sammenheng i PISA.
Vi vil konkludere med at PISAs faglige test gir en unik mulighet til å
evaluere i hvilken grad de faglige målene i L97 er blitt implementert, og
det er ingen grunn til å tvile på at den norske læreplanen ligger minst like
tett opp til formuleringene i PISAs rammeverk som læreplandokumenter i
andre land som deltar i undersøkelsen.

2.4

Hva vet vi om matematikkfaget
i norsk skole?

Resultatene fra PISA blir ikke presentert inne i et vakuum. I kapittel 1 er
den aktuelle skolepolitiske debatten som har funnet sted de siste to-tre årene, skissert. Det er derfor nødvendig å gi en kort oppsummering av hva vi
vet om matematikk i norsk skole, og spesielt ungdomstrinnet, for å kunne
sette PISA-resultatene inn i denne videre rammen. I neste kapittel vil vi se
at mange av de funn som PISA gjør, bekrefter og styrker tidligere funn,
mens andre ikke stemmer like godt overens med det bildet som andre
undersøkelser har gitt. Vi vil spesielt fokusere på evalueringen av matematikkfaget etter Reform 97 (R97), utført av Alseth mfl. (2003), og dessuten kort minne om noen av de viktigste funnene fra TIMSS-undersøkelsen
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i 1995, som til nå er den mest omfattende undersøkelsen av matematikkfaget i det norske skolesystemet. PISA 2000 inkluderte også matematikk.
De viktigste funnene er tidligere omtalt i kapittel 1, og mer spesifikke funn
vil bli kommentert i sammenheng med presentasjonen av resultatene i
kapittel 3.

2.4.1

Evaluering av matematikkfaget etter Reform 97

Evalueringsrapporten knyttet til matematikkfaget som var en del av en
større evaluering av Reform 97 (Haug 2003), inkluderte en enkel analyse
av lærebøker, klasseromsobservasjoner, lærerintervjuer og en evaluering
av resultatkvalitet (Alseth mfl. 2003).
Evalueringen av lærebøker tok utgangspunkt i en sammenliknende
analyse av læreplanene for matematikk i M87 og L97. Denne analysen
identifiserte fem områder med relativt sterkere presisering i L97 sammenliknet med M87: 1) Eksperimentering, utforsking og lek, 2) Erfaringer fra
dagliglivet, praktiske situasjoner, realistiske problemer, 3) Estetiske sider,
kreative evner og fantasi, 4) Samtale, fortelle, formulere, formidle, ettertanke og 5) Matematikkens rolle i kultur og vitenskap og matematikkens
historie (Alseth mfl. 2003, s. 46). I sin sammenlikning av lærebøker fra
M87 og L97 konkluderes det med at spesielt områdene 1) og 3) ovenfor er
mer sentrale områder i lærebøkene etter L97.
Det var imidlertid lite å spore av lekende og utforskende aktiviteter i
klasseromsstudiene som også var en del av evalueringen. Hovedsakelig
viste klasseromsobservasjonene et statisk aktivitetsmønster med tavlegjennomgang av lekser og individuell oppgaveløsning preget av at elevene
skulle lære seg å mestre bestemte ferdigheter:
Undervisningen foregår fremdeles for det meste ved at læreren starter timen
med en introduksjon hvor lekser gjennomgås og nytt lærestoff presenteres.
Denne presentasjonen munner som regel ut i en forklaring på hvordan en
bestemt oppgavetype skal løses. Deretter arbeider elevene individuelt med å
løse slike oppgaver i bøkene (Alseth mfl. 2003, s. 115).

Dette svarer i stor grad til det bildet av matematikkundervisning på
ungdomstrinnet som ble avdekket i TIMSS-prosjektet i 1995 (Lie mfl.
1997, s. 158–162). Denne typen matematikkundervisning, som kanskje
kan karakteriseres som tradisjonell, bærer ifølge Alseth mfl. (2003) preg
av å være fragmentarisk. Det legges lite vekt på å integrere gammel og ny
kunnskap og å se hvordan de bestemte ferdighetene er en del av en større
struktur.
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Faget fremstår derfor som en samling av disjunkte kunnskapsbiter som overleveres elevene en for en i stedet for begreper med strukturell oppbygging [...]
Ferdighetene skal pugges heller enn forstås. Slik undervisning er ikke foreskrevet i L97 (Alseth mfl. 2003, s. 115).

Til en viss grad gir Klette (2003) en noe annen beskrivelse ut fra omfattende klasseromsobservasjoner i flere fag og på flere klassetrinn. Hun
hevder for eksempel at selv om «tavlegjennomgang» var en vanlig aktivitet i klasserommene, kan det likevel være grunn til å trekke fram at denne
gjennomgangen av nytt stoff bare i liten grad ser ut til å bli fulgt opp pedagogisk i form av oppsummering. Hun konkluderer slik når det gjelder
dette:
Det faktum at det brukes lite tid til avrunding og oppsummering av de ulike
aktivitetene bidrar videre til at de ulike aktivitetenes intensjoner blir uklare for
elevene og det etableres en svak relasjon mellom «å gjøre noe og å lære noe»
(Klette 2003, s. 73).

I tillegg trekker hun fram at: «Læreren som igangsetter og veileder synes å
ha fått et visst gjennomslag i våre klasserom, mens lærerens kollektive
samtalelederrolle er tonet noe ned» (Klette 2003, s. 72). Når det gjelder
den «tradisjonelle» matematikkundervisningen, så kan det altså være
grunn til å spørre om ikke lærerne etter L97 likevel har endret vektleggingen i retning av mer individualisering på bekostning av klassesamtalen.
Klette summerer videre sin gjennomgang av forskning rundt dette temaet
slik: «Samtlige studier knytter elevenes læringsresultater til kvaliteten ved
lærerens interaksjon med elevene, og især lærerens systematiske og gjennomtenkte bruk av ‘classroom talk’ og ‘high order questions’» (Klette
2003, s. 42).
I tillegg til den «tradisjonelle» matematikkundervisningen observerte
Alseth mfl. (2003) også en undervisning som i stor grad vektla områdene
1) og 3) ovenfor (lek og kreativ utfoldelse). Slike undervisningsformer var
ikke like hyppige, spesielt ikke i ungdomsskolen, og når de foregikk, var
det ikke alltid like enkelt å observere at slik lek og utforsking var særlig
målrettet i forhold til det å lære matematikk. En sentral konklusjon om
denne typen matematikkundervisning var derfor at «[...] matematikkopplæringen har et stort utviklingspotensiale når det gjelder å fokusere på
matematisk fagstoff i aktivitetene og å knytte aktivitetene til de mer
formelle sidene ved opplæringen» (Alseth mfl. 2003, s. 116). Gjennom
intervju med lærerne ble dette bildet av to ulike didaktiske tilnærminger til
matematikkfaget bekreftet.
Ut fra det bildet som her er gitt av norsk matematikkundervisning, kan
det altså være grunn til en viss uro for at vi har et dobbelt problem som vi
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forenklet kan formulere slik: Den «tradisjonelle» undervisningen har kanskje mistet noe når det gjelder oppsummerende forklaring og lærerstyrt
klassesamtale, og de nye, mer lekpregede og utforskende aktivitetene
mangler kanskje fokus på læringsmålene. Da er det kanskje grunn til
bekymring for elevenes læringsutbytte.
PISA-undersøkelsen har også noen data som kan relateres til undervisningspraksis. Dette gjelder spesielt spørsmål til elevene knyttet til deres
bruk av læringsstrategier i arbeidet med matematikk, noe som er nærmere
beskrevet i kapittel 7. Vi vil imidlertid understreke at rammeverket til
PISA beskrevet foran, gir et syn på matematikk som er i samsvar med det
som evalueringen av matematikkfaget i L97 etterlyser; en undervisning
preget av å knytte matematikken til elevenes egne liv, som samtidig viser
hvordan matematiske kunnskaper og ferdigheter ikke er isolerte fragmenter, men snarere elementer som er relatert til hverandre gjennom en overordnet struktur.
For å vurdere endring i resultatkvalitet etter innføringen av R97 benyttet evalueringsstudien den samme testen som ble brukt i det såkalte
Kassel-Exceter-prosjektet, en internasjonal småskalastudie hvor Norge
deltok (Hinna 1996). Ved å gjøre dette kunne man sammenlikne elever på
samme alder i henholdsvis 1994 og 2002 (elever i starten av 7. klasse i
1994 og 8. klasse i 2002). Denne sammenlikningen viser at elevenes evne
til å løse oppgaver knyttet til elementær tallregning er blitt betydelig
svakere i perioden. Et illustrerende eksempel er at to tredeler av elevene i
1994 klarte å løse oppgaven ½ + ¼, noe kun én tredel av elevene mestret i
2002. Alseth mfl. (2003) konkluderer at:
En slik klar nedgang som disse oppgavene viser, kan tyde på at når elevene
ikke har klar og tilgjengelig en regel for regning med brøk, så har de problemer med å finne andre strategier å falle tilbake på, strategier der de bruker sine
begrepskunnskaper (...) Mangelen på regler som er lett tilgjengelige for
elevene, synes ikke å være veid opp av tilstrekkelig begrepsforståelse (s. 153).

I emnet statistikk og sannsynlighetsregning var nedgangen imidlertid
svært liten. Denne sammenliknende studien er dessverre beheftet med
store usikkerheter, spesielt knyttet til det store frafallet i undersøkelsen i
1994.

2.4.2

Overordnede funn fra TIMSS 1995

Den hittil største og mest omfattende undersøkelsen av resultatkvalitet i
matematikk i norsk skole er TIMSS-undersøkelsen i 1995. I denne undersøkelsen deltok svært mange elever på mange klassetrinn og i ulike utdanningsløp. Vi vil her hovedsakelig referere til den såkalte populasjon 2, som
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omfattet de to klassetrinnene med flest 13-åringer (dagens 7. og 8. klasse),
men for å kunne gi et mer overordnet perspektiv på resultatkvaliteten har
vi også inkludert de helt grunnleggende funnene fra de to andre populasjonene som var definert i TIMSS 1995.
For øvre del av populasjon 2, det vil si dagens 8. klasse, som ligger
nærmest populasjonen i PISA, kan hovedfunnene oppsummeres slik (Lie
mfl. 1997):
• 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).
• Norske elever gjorde det forholdsvis bedre på oppgaver som handler
om å bruke matematikk i praktiske sammenhenger, enn på oppsatte
regnestykker.
• Det var ikke signifikant forskjell i vårt land mellom kjønnene når det
gjaldt prestasjoner i matematikk.
• Det var 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 usedvanlig liten grad spesialisert som matematikklærere. Norske lærere
underviser i mange fag, og de har derfor forholdsvis svake faglige
forutsetninger i matematikk. Dette gjelder særlig på barnetrinnet, men
også til en viss grad på ungdomstrinnet.
• Norge var blant de land som hadde størst framgang mellom de to
klassetrinnene som var med i populasjon 2.
Videre viste resultatene fra øvre del av populasjon 1 at norske 9/10-åringer, altså dagens 4. klasse, gjorde det svært dårlig sammenliknet med
elever på tilsvarende alderstrinn i de andre deltakende landene (Lie mfl.
1997b). Elever ved avslutningen av sin videregående skolegang presterte
derimot bra i en internasjonal sammenlikning. Spesielt gjaldt dette de
såkalte generalistene, det vil si alle elever uavhengig av studieretning. For
matematikkspesialistene, et utvalg bestående av de elevene som hadde
valgt matematikk som studieretningsfag i videregående skole, var resultatene noe under middels i en internasjonal sammenlikning (Angell mfl.
1999).
Det mest positive bildet som disse funnene gir, er at resultatkvaliteten
kan synes å øke oppover i skolesystemet. Foreløpig finnes det ikke noen
studier som kan dokumentere godt hvordan kvaliteten har endret seg over
tid i de siste årene, selv om det er nok av anekdoter og enkelte svake indisier som antyder at den kanskje er synkende (Rasch-Halvorsen og Johnsbråten 2004, Alseth mfl. 2003). TIMSS 2003 (Grønmo mfl. 2004) er spesi-
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elt godt egnet til å kunne si noe mer om kvaliteten er synkende eller ikke.
Likeledes vil PISA gjennom sitt sykliske design over tid kunne gi gode
mål på endring over tid. Noen indikasjoner gis allerede i denne boka, men
solide mål på hvordan tidsutviklingen er, vil ikke PISA kunne gi før matematikk igjen er hovedområdet for undersøkelsen i 2012.

2.5

Nye initiativer i norsk
skolematematikk

En generell observasjon er at matematikkfaget alltid har hatt, og fortsatt
har, en sentral posisjon i debatten om norsk skole. Det er likevel rimelig å
hevde at det i løpet av de siste årene har vært relativt mange politiske initiativer spesielt rettet mot matematikkfaget.
Kvalitetsutvalget (NOU 2003) påpekte at matematikken bør styrkes i
både grunnskolen og den videregående opplæringen. Utvalget foreslo at
regneferdighet og tallforståelse skulle inngå som en av flere basiskompetanser. De foreslo også økt timetall i matematikk både i ungdomsskolen
og i den videregående skolen. I det store og hele ble dette fulgt opp i den
påfølgende stortingsmeldingen Kultur for læring (UFD 2004). Timetallet
for matematikk ble imidlertid ikke foreslått økt i ungdomsskolen, men
regneferdighet og tallforståelse er definert som en av fem grunnleggende
ferdigheter som alle fag skal bidra til å fremme. I stortingsmeldingen
finnes følgende definisjon:
Å kunne regne og vise tallforståelse er evnen til å bruke addisjon, subtraksjon,
multiplikasjon, divisjon og forholdstall for å løse et bredt spekter av oppgaver
og utfordringer i både daglige og faglige situasjoner. Det samme gjelder evne
til å se og tolke mønstre og grafer (UFD 2004, s. 34).

Denne definisjonen av grunnleggende regneferdighet og tallforståelse er
smalere enn definisjonen av mathematical literacy som PISA anvender.
Basiskompetansen i regneferdighet og tallforståelse er å regne som en
slags grunnleggende ferdighet på linje med det å kunne lese.
Forut for denne stortingsmeldingen hadde regjeringen allerede lansert
en egen strategiplan for realfagene i norsk skole (UFD 2002). I denne
planen ble situasjonen (slik den oppfattes av departementet) beskrevet,
mål ble formulert, og tiltak med tilhørende ansvarlig instans ble identifisert. De mest iøynefallende tiltakene knyttet til matematikkfaget var opprettelsen av Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, lagt til NTNU
i Trondheim (Matematikksenteret), utvidelse av timetallet i matematikk i
barneskole og videregående skole, og tildeling av midler for etterutdan-
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ning i realfag for lærere. I 2004 kom en ny utgave av strategiplanen med
oppsummering av status så langt (UFD 2004b). Alle de tre tiltakene ovenfor er nå gjennomført eller bestemt gjennomført.
Våren 2004 ble nasjonale prøver i matematikk gjennomført for samtlige
elever på 4. og 10. klassetrinn. Prøvene som ble utviklet, var svært annerledes enn testen i PISA. Dette er interessant all den tid mye av teorigrunnlaget bak PISA også var sentralt her. Spesielt kan det nevnes at både PISA
og den nasjonale prøven tar utgangspunkt i et kompetansebegrep beskrevet av Niss (1999). Gjennom arbeidet med PISAs rammeverk i matematikk ble det akseptert at de åtte kompetansene til Niss ga en god beskrivelse av en elev med en kompetanse i matematikk slik definisjonen tilsier,
men samtidig ble det i PISAs ekspertgruppe (hvor også Mogens Niss var
medlem) erkjent at disse kompetansene ikke kunne isoleres og gjøres til
gjenstand for målinger.
Siden matematikk er det sentrale faget i PISA 2003, vil resultater knyttet til matematikk stå sentralt i denne boka. Ikke bare blir prestasjoner i
matematikk drøftet særlig inngående (kapittel 3), men matematikkresultater vil være avhengige variabler når vi studerer betydningen av elevenes
hjemmebakgrunn (kapittel 8) og skolenes pedagogiske arbeid (kapittel 9
og 10). Endelig vil kapittel 7 handle om ulike sider ved selvregulert læring
i matematikk. Denne boka vil gi et bredt tilfang av resultater som angår
matematikkfagets situasjon i norsk skole, og dataene vil belyse mange av
de sidene vi har tatt opp i dette kapitlet. Spesielt vil vi peke på at siden
undersøkelsen inneholder mange av de samme elementene som PISA
2000, vil flere av våre funn bli diskutert i lys av endringer som kan ha
sammenheng med Reform 97. Elevene som deltok i vår undersøkelse, har
fulgt L97 både på mellomtrinnet og i ungdomsskolen, og de er derfor i
mye større grad enn de som deltok i 2000, «barn av reformen».
Vårt mål er i det hele å kunne bidra med helt vesentlige innspill i den
viktige diskusjonen om mål og mening med matematikkundervisning i
norsk skole.
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Kapittel 3

Resultater for matematikk

I dette kapitlet presenteres resultater for matematikk. Resultater for Norge sammenliknes gjennomgående med de andre
nordiske landene og med OECD-gjennomsnittet. Videre vil
våre analyser søke å identifisere relative styrker og svakheter
ved de norske prestasjonene. Dette vil bli gjort både ved å se
på den norske profilen på tvers av de fire sentrale ideene, på
tvers av de tre kompetansene, på tvers av oppgaveformater
og på tvers av de enkelte oppgavene. Resultatene vil også bli
gjengitt i form av nivåer som er definert langs matematikkskalaen. Det vil også bli vist resultater som gir indikasjoner på
om prestasjonene i Norge har gått fram eller tilbake de siste
årene. Hovedsakelig vil dette være mulig gjennom å sammenlikne med resultater fra PISA 2000, men også ved å sammenlikne med TIMSS 1995.

3.1

Et overordnet internasjonalt perspektiv

Figur 3.1 viser de internasjonale resultatene for den totale matematikkskalaen ordnet etter fallende gjennomsnitt. Denne skalaen er laget ved å
sette gjennomsnittet for elever i OECD-landene til 500 poeng og med ett
standardavvik satt til 100 poeng. For hvert land er det gitt gjennomsnittlig
skåre med standardfeil (SE) i parentes. Spredningen er gitt som standardavvik. I tillegg er 5-, 25-, 75- og 95-prosentilene vist, samt konfidensintervallene for gjennomsnittene.
Figur 3.1 viser at Norge, som i 2000, skårer like under det internasjonale gjennomsnittet. Øvre del av lista inneholder land fra ulike deler av
verden, men med dominans av østasiatiske og engelskspråklige land. I
tillegg kan vi legge merke til at mange av nasjonene som ligger foran
Norge, er fra Vest-Europa, inkludert våre nordiske naboer, som alle presterer signifikant bedre enn Norge. Land som ligger under vårt prestasjonsnivå, er i all hovedsak land fra Sør-Amerika og Sør- og Øst-Europa. I
tillegg ser vi at USA ligger et stykke nede på lista.
I all hovedsak bekrefter dette bildet fra PISA i 2000. Det er imidlertid
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Land

Gj.snitt

St.
avvik

Hongkong*

550

(4,5)

100

Finland

544

(1,9)

84

Korea

542

(3,2)

92

Nederland

538

(3,1)

93

Japan

534

(4,0)

101

Canada

532

(1,8)

87

Belgia

529

(2,3)

110

Macao*

527

(2,9)

87

Sveits

527

(3,4)

98

Australia

524

(2,1)

95

New Zealand

523

(2,3)

98

Tsjekkia

516

(3,5)

96

Island

515

(1,4)

90

Danmark

514

(2,7)

91

Frankrike

511

(2,5)

92

Sverige

509

(2,6)

95

Østerrike

506

(3,3)

93

Tyskland

503

(3,3)

103

Irland

503

(2,4)

85

Slovakia

498

(3,3)

93

Norge

495

(2,4)

92

Luxembourg

493

(1,0)

92

Polen

490

(2,5)

90

Ungarn

490

(2,8)

94

Spania

485

(2,4)

88

Latvia*

483

(3,7)

88

USA

483

(2,9)

95

Russland*

468

(4,2)

92

Portugal

466

(3,4)

88

Italia
Hellas
Serbia*

466
445
437

(3,1)
(3,9)
(3,8)

96
94
85

Tyrkia

423

(6,7)

105

Uruguay*

422

(3,3)

100

Thailand*

417

(3,0)

82

Mexico

385

(3,6)

85

Indonesia*

360

(3,9)

81

Tunisia*

359

(2,5)

82

* Ikke-OECD-land

( ) Standardfeil i parentes

Matematikk

300

400

500

600

700

Prosentiler
5

25

7

5

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Figur 3.1: Internasjonale resultater 2003: total skåre i matematikk. Se
teksten for forklaring
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viktig å poengtere at det strengt tatt ikke er riktig å sammenlikne den
totale matematikkskalaen fra 2000 med den tilsvarende skalaen fra 2003.
Dette skyldes at matematikkprøven i 2000 inneholdt bare to av de fire
sentrale ideene som testes i 2003, Rom og form og Forandring og sammenheng (se 2.2.1). Endringer fra 2000 til 2003 kan derfor i streng statistisk forstand kun rapporteres for de to delskalaene som var med begge
årene.
Kolonnen med standardavvik gir mål på hvor stor spredningen er innen
hvert land. Gjennomgående er standardavvikene i hvert enkelt land lavere
enn 100 poeng, siden forskjeller mellom elever fra samme land tenderer til
å være mindre enn forskjellene mellom elever på tvers av land. I gjennomsnitt er standardavvikene for OECD-land 94 poeng. Tyskland og Belgia
skiller seg ut som land med særskilt stor spredning. Vi ser at Norge har en
spredning som ligger omtrent på OECD-gjennomsnittet. Dette er omtrent
som i de andre nordiske landene, med unntak av Finland, som har svært
liten spredning. Finland lykkes altså ikke bare i form av gode gjennomsnittlige prestasjoner – forskjellene mellom elevenes prestasjoner er også
relativt små.
Det synes imidlertid ikke å være noen entydig sammenheng mellom det
gjennomsnittlige nivået og spredning i land. Tabell 3.1 gir noen eksempler
som viser at land kan skåre høyt eller lavt og samtidig ha både liten og stor
spredning.
Tabell 3.1: Illustrasjon av hvordan nivå (skåre) og spredning kan variere
Spredning
Stor

Liten

Høy

Japan, Hongkong

Finland, Canada

Lav

Tyrkia, Uruguay

Indonesia, Thailand og Tunisia

Skåre

Dette viser at nivå alene ikke beskriver prestasjonene i et skolesystem. I
OECD-publikasjoner finnes det en utpreget ideologi om at «det beste»
resultatet vil være å ha høyt nivå og lav spredning. Finland er i så måte
et idealland. Dette idealet kan knyttes både til samfunnets behov for en
skolert elite og til det mer allmenndannende behovet som tilsier at alle
trenger å ha en funksjonell kompetanse for å mestre mange av de utfordringene som livet gir, og for å kunne delta aktivt i samfunnet. I så måte
framstår resultatene til Finland og Canada som «bedre» enn resultatene
til Japan og Hongkong. Dette illustrerer at det er mulig for et skole-
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system å ha gode prestasjoner og samtidig lykkes i å ha relativt små forskjeller mellom elevene. Imidlertid er dette idealet problematisk. Det er
ikke utenkelig at systemer som vektlegger å gi elever på alle nivåer en
individuelt tilpasset opplæring, samtidig dyrker fram forskjeller. Mange
utdanningssystemer har brukt resultater fra internasjonale undersøkelser
til å sette mål for prestasjoner på framtidige undersøkelser. Uten unntak
formulerer disse målene en ambisjon om en forbedring. Det kan tenkes
at et fokus på å bedre gjennomsnittsprestasjoner kan føre til at man samtidig øker spredningen.

3.2

Resultater for de fire sentrale ideene

3.2.1

Et overordnet internasjonalt perspektiv

Tabell 3.2 på neste side gir en detaljert oversikt over de deltakende landenes skåre på skalaene for de fire sentrale ideene (se kapittel 2.2.1). Feilmarginene varierer fra land til land, men ligger rundt 5 poeng i de fleste
tilfellene. Det er ellers verdt å merke seg at gjennomsnittet i OECD ikke er
satt til 500 for hver enkelt delskala, noe som skyldes at skaleringen er
gjort for den totale matematikkskalaen. Dette må tas i betraktning dersom
man bruker dataene i denne tabellen til å vurdere et lands relative styrke
ved å sammenlikne med OECD-gjennomsnittet.
Hver linje i tabellen kan tolkes som en profil for landenes relative styrker og svakheter. En slik profil gjenspeiler sannsynligvis ulike læreplaner
og tradisjoner. Landenes profiler viser for det første det generelle nivået,
men de tydeliggjør også landenes relative styrker og svakheter. Når det
gjelder den norske profilen, er følgende tendens ganske framtredende:
Prestasjonene er godt over gjennomsnittet for Usikkerhet, samtidig som
det er godt under gjennomsnittet for Forandring og sammenheng og Rom
og form. For Tall og mål presterer norske elever like under OECDgjennomsnittet (se også figur 3.2).
I TIMSS 1995 ble det også brukt delskalaer som representerte det matematiske innholdet i oppgavene. Selv om denne kategoriseringen var noe
annerledes enn i PISA, er det samme mønstret til stede. Norske elever
presterer relativt best på oppgaver som er rettet mot elementær statistikk og
sannsynlighetsregning, mens de er relativt svake på geometrioppgaver.
Selv om undersøkelsene ikke kan sammenliknes direkte, er det interessant
å se at den norske profilen bekreftes i PISA. Det er naturlig å tro at dette
henger sammen med de prioriteringer som er gjort i læreplanen; at norske
elever presterer bra innen statistikk og delvis sannsynlighetsregning, er å
forvente siden disse emnene har en mye mer framtredende plass i norske
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Tabell 3.2: De deltakende landenes skåre totalt og på de fire delskalaene.
Lista er sortert etter skåre på den totale matematikkskalaen
Land
* Ikke-OECD-land

Hongkong*
Finland
Korea
Nederland
Japan
Canada
Belgia
Macao*
Sveits
Australia
New Zealand
Tsjekkia
Island
Danmark
Frankrike
Sverige
Østerrike
Tyskland
Irland
Slovakia
Norge
Luxembourg
Polen
Ungarn
Spania
Latvia*
USA
Russland*
Portugal
Italia
Hellas
Serbia*
Tyrkia
Uruguay*
Thailand*
Mexico
Indonesia*
Tunisia*
OECD gj.snitt

Totalt

Forandring og
sammenheng

Rom og
form

Tall og
mål

Usikkerhet

550
544
542
538
534
532
529
527
527
524
523
516
515
514
511
509
506
503
503
498
495
493
490
490
485
483
483
468
466
466
445
437
423
422
417
385
360
359
500

540
543
548
551
536
537
535
519
523
525
526
515
509
509
520
505
500
507
506
494
488
487
484
495
481
487
486
477
468
452
436
419
423
417
405
364
334
337
499

558
539
552
526
553
518
530
528
540
521
525
527
504
512
508
498
515
500
476
505
483
488
490
479
476
486
472
474
450
470
437
432
417
412
424
382
361
359
496

545
549
537
528
527
528
530
533
533
517
511
528
513
516
507
514
513
514
502
513
494
501
492
496
492
482
476
472
465
475
446
456
413
430
415
394
357
364
501

558
545
538
549
528
542
526
532
517
531
532
500
528
516
506
511
494
493
517
476
513
492
494
489
489
474
491
436
471
463
458
428
443
419
423
390
385
363
502
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læreplaner enn i mange andre land. Det kan imidlertid ikke forventes ut fra
læreplanen alene at norske elever skal prestere så svakt på Rom og form
som de faktisk gjør. Riktignok var det mer formell geometri i tidligere
læreplaner, men på den annen side er geometriske mønstre og objekter, slik
det defineres i Rom og form i PISA, et framhevet område i L97.

3.2.2

Et nordisk perspektiv

60
50
40
Norge
Sverige
Danmark
Finland
Island

30
20
10
0
-10
-20
Rom og form

Forandring og
sammenheng

Tall og mål

Usikkerhet

Figur 3.2: Differanse i skåre mellom de nordiske landene og OECD-gjennomsnittet for de fire sentrale ideene

Figur 3.2 viser profilen over de fire sentrale ideene for de nordiske landene
gitt ved differansene mellom landenes skåreverdier og OECD-gjennomsnittet. Ved å gjengi dataene på denne måten framstår de nordiske lands
særpreg på en tydeligere måte. Vi ser at Finland ligger betydelig over dette
gjennomsnittet, med prestasjoner som er jevne over de fire sentrale ideene.
Danmark skårer også jevnt over gjennomsnittet. Det samme gjør Island,
med en markert topp for området Usikkerhet. I det hele tatt er det påfallende hvor like selve profilene til Norge og Island er. Sverige ligger også
over OECD-gjennomsnittet, men ikke like markert. Norge plasserer seg
mer enn 15 poeng bak det nest svakeste nordiske landet på alle skalaene
unntatt Usikkerhet.
I TIMSS 1995 deltok alle de nordiske landene bortsett fra Finland. Forskjellene mellom Sverige, Danmark, Island og Norge var relativt små den
gangen. Landene hadde også så like profiler over de fagområdene som var
med at man kunne snakke om en nordisk matematikkprofil (Lie mfl.
1997). Norge plasserte seg midt i denne nordiske profilen, med Danmark
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på topp og Island på bunn for de fleste delskalaene. Selv om det er viktige
forskjeller mellom TIMSS og PISA når det gjelder oppgavetyper og elevalder, indikerer denne sammenlikningen at de norske prestasjonene i et
nordisk perspektiv har falt siden 1995. Tilsvarende har Island hatt en betydelig framgang i nordisk sammenheng. Man kan tenke seg at forskjellene
mellom resultater i de to undersøkelsene skyldes at det var to år yngre
elever som ble testet i TIMSS, eller at prøven tester en annen type matematisk kompetanse. Det er imidlertid vanskelig å forstå hvorfor Norge
skal rammes hardere enn de andre nordiske landene, særlig sett i lys av vår
læreplan som absolutt vektlegger et perspektiv på matematikk som er
svært sammenfallende med PISAs definisjon (se kapittel 2.3.2).
Mens sammenlikningene med TIMSS 1995 gjorde det mulig å studere
endringer relativt til Norden, vil vi nå se nærmere på absolutte endringer i
vårt land siden PISA 2000.

3.2.3

Endringer siden PISA 2000

Det er som nevnt vanskelig å relatere den totale prestasjonen i 2003 til den
i 2000. I stedet må sammenlikninger gjøres for hver av de to delskalaene
Rom og form og Forandring og sammenheng (se kapittel 2.2.1). Ved
tolkning av disse forskjellene må man ta hensyn til at skalaene for PISA
2000 har til dels store usikkerheter knyttet til seg på grunn av det lave
antallet oppgaver innen hver av dem. For at forskjeller skal framstå som
statistisk signifikante, må de være opp mot 10 poeng.
I figur 3.3 er endringer fra 2000 til 2003 for skalaen Rom og form vist
som differansen i gjennomsnittlig skåre for de OECD-land som kan
sammenliknes (se kap. 1). Søyler som går til høyre, svarer derfor til at
skåre er høyere i 2003. Framgangen er betydelig for flere land. Dette har
ført til at det har vært en viss framgang for OECD-området som helhet. Et
blikk bak disse dataene viser at framgangen kan ha ulike forklaringer i
ulike land. I Polen og Tsjekkia skyldes framgangen primært at landene har
færre elever med svake prestasjoner i 2003 enn i 2000. Med andre ord kan
det synes som om det har skjedd noe i disse landene som har bidratt til å
løfte svake og middels dyktige elever, mens de flinkeste fremdeles er like
dyktige. Dette har medført at disse landene har oppnådd en betydelig
framgang, samtidig med at spredningen er blitt mindre. Mulige forklaringer på dette har vi foreløpig ikke for Tsjekkia, men Polen har vært gjennom
en svært omfattende reform av sitt utdanningssystem siden PISA 2000, og
det er grunn til å tro at de store framgangene som dette landet viser, i noen
grad kan knyttes til dette. Framgangen i Belgia og Italia kan i hovedsak
tilskrives at de flinkeste er blitt enda flinkere. Den gjennomsnittlige
prestasjonen i disse landene har derfor økt, samtidig med at spredningen
har blitt større.
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Figur 3.3: Differanse i skåre på skalaen Rom og form mellom 2003 og
2000 i de OECD-landene hvor resultatene kan sammenliknes direkte.
Positive tall viser framgang

Ser man bort fra Finland, er resultatet for de nordiske landene en tilbakegang i denne perioden. Selv om tilbakegangen i Norge ikke er statistisk
signifikant, betyr dette at Norge med stor sannsynlighet presterer dårligere
i PISA 2003 enn vi gjorde i PISA 2000.
Figur 3.4 viser endringer for de OECD-landene hvor resultatene fra
2003 kan sammenliknes med resultatene fra 2000 (se kap. 1) på skalaen
Forandring og sammenheng. OECD-området som helhet har hatt en bemerkelsesverdig framgang på mer enn 10 poeng fra 2000 til 2003. Det er
bare fire land som har (litt) tilbakegang, hvorav Norge har den største på 6
poeng. Tilbakegangen for Norge er liten i absolutt forstand, men siden
svært mange land har hatt en stor absolutt framgang, er effekten at Norge
relativt sett skårer betydelig lavere enn de landene vi her sammenlikner
oss med. I de nordiske landene ser vi at på denne skalaen er det bare Norge som har hatt en tilbakegang.
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Figur 3.4: Differanse i skåre på skalaen Forandring og sammenheng mellom 2003 og 2000 i de OECD-landene hvor resultatene kan sammenliknes direkte. Positive tall viser framgang

Mange av landene som hadde framgang innen Rom og form, hadde også
stor framgang for Forandring og sammenheng. Vi ser at Polen og Tsjekkia
har hatt gått fram med om lag 30 poeng. Nok en gang kan den positive utviklingen i Polen, i tillegg til den i Ungarn, Sveits og Danmark, i stor grad
tilskrives at svake og middels dyktige elever presterer bedre, mens den relativt store framgangen i Tsjekkia, Tyskland, Belgia og Canada er fordelt
jevnt over elevers dyktighet. I Korea og Finland skyldes framgangen særlig at de flinkeste elevene presterer enda bedre enn i 2000.
Norges skåre på den totale matematikkskalaen var 499 poeng i PISA
2000, og den har sunket til 495 poeng i 2003. Dataene gjengitt i tabell 3.2,
sammen med de trendene som vises i figur 3.3. og 3.4, må tolkes slik at
Norge har hatt en tilbakegang samlet sett. Når nedgangen for Norge er så
liten som 4 poeng på den internasjonale skalaen, skyldes dette i all hovedsak at det nye området Usikkerhet i PISA 2003 drar Norges totalskåre
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oppover. Det er usikkerheter knyttet til disse trendmålene, men ikke større
enn at den tolkningen av dataene som gis her, er den overveiende sannsynlige tolkningen.
Det er vanskelig å finne gode forklaringer på hva en slik tilbakegang
kan skyldes. Elevene som er med i PISA 2003, har gjennomlevd Reform
97 tre år lenger enn elevene som deltok i PISA 2000. Det er imidlertid
vanskelig å se ut fra målområdene i læreplanen at denne skal være dårlig
egnet for å fostre den typen kompetanse som PISA måler, snarere tvert
om (se kapittel 2.3). Resultatene for Norge kan derfor oppfattes som en
indikasjon på at de målene i læreplanene som uttrykker forventninger
om et faglig læringsutbytte, for eksempel innen geometri, ikke er nådd.
For å forklare endringer vil det derfor være naturlig å se nærmere på hva
som karakteriserer norsk matematikkundervisning. Noen hovedfunn fra
evalueringen av L97 (Alseth mfl. 2003) ble gitt i kapittel 2, og noen flere
indikatorer på faktorer knyttet til læring i matematikk gis i kapittel 7 og
9. Vi vil derfor vende tilbake til denne diskusjonen i kapittel 11.

3.3

Kompetanseklassene som
rapporteringskategorier
Norge

Sverige
Kompetanseklasse 1
Danmark

Kompetanseklasse 2
Kompetanseklasse 3

Finland

Island
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Figur 3.5: Differanse mellom de nordiske landene og OECD-gjennomsnittet i prosentandel riktige svar for de tre kompetanseklassene
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I tillegg til det matematiske innholdet som er beskrevet i form av fire sentrale ideer, har PISA også utviklet oppgavene etter en kognitiv dimensjon
inndelt i tre kompetanseklasser (se kapittel 2.2.2). For å oppsummere i få
ord ordner disse klassene elevenes kompetanse fra lavere ordens kognitive
ferdigheter (f.eks. reproduksjon) til høyere ordens kognitive ferdigheter
(f.eks. modellering og generalisering). Det er imidlertid ikke laget skalaer
for enkeltelever langs denne dimensjonen. For å studere disse kompetanseklassene har vi i figur 3.5 gitt resultater som i stedet er basert på prosentandel riktige svar på oppgaver i hver av de tre klassene.
Hensikten med å studere disse kompetanseklassene er å se etter relative
styrker og svakheter for land på tvers av ulike kompetanser. Figur 3.5
viser hvordan de nordiske landene presterer i forhold til gjennomsnittet i
OECD uttrykt ved differansen i prosentandel riktige svar for de tre
kompetanseklassene. Søyler mot høyre viser differanser i favør av de
nordiske landene. Norge utmerker seg ikke i noen retning i forhold til det
internasjonale gjennomsnittet. De andre nordiske landene skårer for alle
kompetanseklassene høyere enn gjennomsnittet i OECD. Det er også noen
tydelige særtrekk ved de nordiske landenes prestasjoner. Alle de nordiske
landene lykkes relativt best på oppgaver i kompetanseklasse 1 og 2. Spesielt peker Danmark seg ut ved at deres relativt gode prestasjoner i størst
grad skyldes at elevene er dyktige til å løse problemer knyttet til bruk av
faktakunnskap og beherskelse av standard algoritmer (kompetanseklasse
1). Den samme tendensen gjelder også Norge. Finland skiller seg ut ved at
de lykkes spesielt godt med å løse de problemene som krever solid matematisk innsikt og ikke-standard problemløsingsstrategier (kompetanseklasse 2 og 3). Denne beskrivelsen av de nordiske landenes prestasjoner
innen hver av kompetanseklassene er i stor grad sammenfallende med
tilsvarende beskrivelse gitt av Turmo mfl. (2003) basert på PISA 2000data. Den viktigste endringen er at Finland skårer enda bedre i 2003, både
i forhold til sine nordiske naboer og til OECD som helhet.
I avsnitt 3.5 gis en beskrivelse av nivåer langs den totale matematikkskalaen og de fire delskalaene. De formuleringene som brukes for å
karakterisere elever på de ulike nivåene, er utviklet på bakgrunn av
elevenes dyktighet på oppgavene. Disse beskrivelsene viser seg i stor grad
å reprodusere noen grunnleggende trekk ved kompetansebeskrivelsene.
Dette er ikke overraskende all den tid de tre kompetanseklassene er
empirisk ordnet slik at de lette oppgavene (lave nivåer på skalaen) i stor
grad er oppgaver fra kompetanseklasse 1, mens de vanskelige oppgavene
(høye nivåer på skalaen) ofte er oppgaver som sorterer under kompetanseklasse 3.
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3.4

Oppgaveformater

Prosentandel riktige svar, åpne oppgaver

Generelt er oppgavene i PISA inndelt i fire ulike formater. Det er to flervalgsformater. I tillegg til ordinære flervalgsoppgaver hvor elevene skal
velge det riktige svaret fra flere alternativer, består noen oppgaver av flere
utsagn som elevene skal vurdere som riktige eller gale. Hver av disse oppgavene er med andre ord en samling av flere delspørsmål i flervalgsformat.
Vi vil derfor i dette kapitlet referere til dette formatet som flervalgssett.
Det er også to åpne oppgaveformater hvor elevene selv skal formulere et
svar. Noen av disse krever bare at elevene skal skrive ett enkelt ord eller
tall, kortsvarsoppgaver, mens andre krever at eleven skal skrive et resonnement, et argument eller vise framgangsmåten for en utregning, langsvarsoppgaver. For å studere hvordan ulike formater virker på tvers av
land, finner vi det her mest hensiktsmessig å se nærmere på kun ordinære
flervalgsoppgaver og langsvarsoppgaver.
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Figur 3.6: Punktene gir prosentandel riktige svar på åpne oppgaver som
krever lengre respons (2. akse), og prosentandel riktige svar på vanlige flervalgsoppgaver (1. akse) for hvert land samt for gjennomsnittet i OECD

Figur 3.6 viser hvordan prosentandel riktige svar på flervalgsoppgaver
samsvarer med prosentandel riktige svar på åpne oppgaver som krever noe
lengre respons. For et land hvor elevene skårer relativt like godt på begge
formatene, vil punktet ligge på eller nær den rette linja som er tegnet inn.
Disse to formatene sammenliknes fordi det ofte refereres til at norske
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elever nesten utelukkende er vant til å gi respons i form av egne formulerte
svar, mens i andre land, for eksempel USA, er elevene mest vant til flervalgsoppgaver. Bildet som figuren gir, er slående: I nesten alle land har
formatet på oppgavene svært lite eller ingenting å si for elevenes prestasjoner.

3.5

Beskrivelse av skalaene i nivåer

3.5.1

Generelt om nivåbeskrivelsene

For alle fem skalaene (en totalskala og fire delskalaer) finnes det en
beskrivelse av ulike nivåer langs skalaen. Beskrivelsene er blitt utviklet i
en prosess med flere trinn. De viktigste elementene i denne prosessen er at
man uavhengig av empiri først har formulert hva som gjør en oppgave
krevende. Ved hjelp av empiri har man så funnet hvor oppgavene plasserer
seg på skalaen. På denne måten kan man få mål på hvilke oppgaver elever
på ulike nivåer mestrer. Ved å sammenstille dette med formuleringene av
hva som kreves for å mestre hver enkelt oppgave, har man søkt å generere
en mer generell beskrivelse av kjennetegn ved kompetansen til elever på
de ulike nivåene. Prosedyren for å utvikle disse beskrivelsene er ganske
kompleks, og den er nærmere beskrevet i Turner (2002).
Alle skalaene i matematikk blir delt inn i sju ulike nivåer fra 0 til 6, som
beskrives i ord. Disse beskrivelsene har stor potensiell nytteverdi. I tillegg
til at de beskriver typiske kjennetegn ved kompetansen til elever på ulike
nivåer, gjør de det også mulig å få innsikt i hva som behøves for å løfte
elever opp ett nivå. I forbindelse med arbeid for å utvikle nasjonale strategier for å løfte elever opp fra de laveste nivåene, kan dette være et godt
utgangspunkt, noe vi vil vende tilbake til i kapittel 3.5.9.
I rapporter fra OECD, og også fra andre internasjonale undersøkelser
som har utviklet slike beskrevne skalaer, ser vi at den andelen elever
som ligger i de laveste nivåene, ofte omtales som risikogrupper fordi de
antas å stå i fare for å falle utenfor arbeids- og samfunnslivet. Vi ønsker
å distansere oss fra en slik tolkning. Vi ser ikke at det finnes et svært
klart kriterium som kan benyttes for å komme med slike karakteristikker
av disse elevene, selv om de statistiske grensene for disse nivåene er
entydige. Det er rimelig å hevde at sannsynligheten for å falle utenfor
deler av samfunnslivet er større for elever som presterer svakt på skolen
generelt, og det er fornuftig å anta at det eksisterer noen grunnleggende
ferdigheter i både lesing og matematikk som enhver må beherske for å
mestre selv hverdagslige gjøremål. Men det finnes ingen klar definisjon
av en slik minimumskompetanse. Når OECD vektlegger skillet mellom
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1 og 2 i sine publikasjoner, blir det tross vår skepsis viktig å forstå hva
som konkret skiller kompetansen til elever på nivå 2 fra de på nivå 1.

Nivå 0

Nivå 1
358

Nivå 2
420

Nivå 3

482

Nivå 4

544

Nivå 5
607

Nivå 6
669

Gj.snitt OECD

Figur 3.7: Den totale matematikkskalaen inndelt i nivåer

De følgende beskrivelsene av hvert enkelt nivå for den totale matematikkskalaen (kapitlene 3.5.2–3.5.7) er ment for den spesielt interesserte
leser, og en oppsummering gis i kapittel 3.5.8 for den som ønsker å lese
om nivåene på et mer overordnet plan. Figur 3.7 er en illustrasjon som
viser hvor nivåene ligger langs skalaen. I tillegg til å vise nivåene er
også grenseverdiene mellom nivåene angitt, samt OECD-gjennomsnittet
på 500 poeng.
Det finnes mer detaljerte beskrivelser for hver av de fire delskalaene i
den internasjonale PISA-rapporten (OECD 2004). Disse gjenspeiler i stor
grad karakteristiske trekk i beskrivelsen av den totale skalaen, så derfor
gjengis de ikke i sin helhet her. I stedet skal vi, i de neste avsnittene, nøye
oss med noen eksempler på spesifikke beskrivende utsagn for hvert nivå
innen de fire delskalaene samt referanse til utvalgte eksempeloppgaver.
Noen oppgaver har flere skårepoeng. Når det eksempelvis for nivå 5 vises
til «Skritt, oppgave 3.2», betyr dette at det andre skårepoenget på oppgave
3 i enheten «Skritt» er beskrivende for nivået. De eksemplene som er valgt
ut, er tatt fra de frigitte oppgavene som kommenteres nærmere i kapittel
3.8, og som er trykt i sin helhet i vedlegg 2.

3.5.2

Nivå 6

Karakteristisk for dette nivået er at elever kan nyttiggjøre seg og generalisere informasjon ved å bruke matematiske begreper. De kan bruke
dette til å lage matematiske modeller for komplekse fenomener. I dette
ligger det også at de kan sammenstille informasjon fra ulike kilder og
omarbeide informasjonen til ulike representasjonsformer, avhengig av
hva som passer best i forhold til problemet som skal løses. Elever på
dette nivået har ferdigheter og kunnskaper på et avansert nivå. I tillegg
til denne overordnede innsikten og forståelsen kan elever på dette nivået
også benytte matematiske symboler og formelle matematiske operasjoner til å utvikle nye løsningsmetoder og strategier i møte med nye og
ukjente problemstillinger. På dette nivået kan elever også formulere seg
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så tydelig at de formidler hva de gjør. Som et redskap både for å løse
problemer og for å kommunisere denne løsningen kan elever på nivå 6
reflektere over sine funn, tolkninger og argumenter, for på denne måten
å kunne vurdere disse i forhold til det opprinnelige problemet. Tabell 3.3
gir eksempler på beskrivelser og oppgaver knyttet til hver av de fire sentrale ideene på nivå 6.
Tabell 3.3: Eksempler på konkrete beskrivelser av nivå 6 for de fire sentrale ideene med eksempeloppgaver tatt fra de frigitte oppgavene som
finnes i vedlegg 2
Forandring og
sammenheng

Rom og form

Tall og mål

Usikkerhet

Utvikle en fullstendig løsning i flere
steg på et problem knyttet til
bruk av en formel

Utvikle en generell
strategi for å
kunne løse et geometrisk problem
ved hjelp av andre
velkjente matematiske prosedyrer

Beherske avanserte resonnementer knyttet til
proporsjoner, geometriske representasjoner av
tallstørrelser, kombinatorikk og sammenheng mellom
heltall

Vise innsikt i
sannsynlighetsbegrepet i praktiske kontekster
ved å formulere
presise argumenter basert på
gitte data

«Skritt», oppgave
3.3

«Snekker»

3.5.3

«Ran», oppgave
1.2

Nivå 5

På dette nivået kan elever utvikle og arbeide med modeller av komplekse
fenomener, blant annet finne begrensninger og formulere antakelser. De
kan velge, sammenlikne og vurdere passende løsningsstrategier for
problemstillinger knyttet til slike modeller. Videre kan de arbeide strategisk med problemstillinger ved å: bruke godt utviklede matematiske
resonneringsferdigheter, velge passende representasjonsformer, bruke
symboler og annen matematisk formalisme og generell innsikt i problemstillingen. De kan reflektere over det de gjør og formidle sine tolkninger
og resonnementer. Tabell 3.4 gir eksempler på beskrivelser og oppgaver
knyttet til hver av de fire sentrale ideene på nivå 5.
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Tabell 3.4: Eksempler på konkrete beskrivelser av nivå 5 for de fire sentrale ideene med eksempeloppgaver tatt fra de frigitte oppgavene som
finnes i vedlegg 2
Forandring og
sammenheng
Analysere og
bruke en gitt algebraisk formel i en
reell situasjon

«Skritt», oppgave
1 og 3.2

3.5.4

Rom og form

Tall og mål

Usikkerhet

Bruke velkjente
geometriske algoritmer i ukjente situasjoner, eksempelvis Pytagoras’
teorem ved utregninger av omkrets,
areal og volum

Finne et estimat
basert på hverdagslig kunnskap

Tolke og knytte
sammen informasjon fra flere kilder, for eksempel
tekst, grafer og
tabeller

«Prøveresultater»

Nivå 4

På nivå 4 kan elever arbeide effektivt med tydelige modeller for komplekse,
men konkrete fenomener ved blant annet å formulere antakelser. De kan
velge den beste av flere gitte representasjoner, integrere ulike representasjoner og knytte disse til aspekter ved fenomenet. Elever på dette nivået benytter godt utviklede ferdigheter og resonnementer tilpasset problemstillingen.
De kan lage og formidle forklaringer og argumenter. Tabell 3.5 gir eksempler på beskrivelser og oppgaver knyttet til hver av de fire sentrale ideene på
nivå 4.

3.5.5

Nivå 3

På nivå 3 kan elever utføre tydelig beskrevne prosedyrer, inkludert prosedyrer med mange ledd. De kan velge den beste av flere gitte løsningsstrategier og anvende enkle strategier for å løse et klart definert problem.
Elever på dette nivået kan både tolke og bruke representasjoner fra flere
informasjonskilder og gi resonnementer direkte knyttet til denne informasjonen. De kan kortfattet rapportere sine resonnementer, resultater og tolkninger. Tabell 3.6 gir eksempler på beskrivelser og oppgaver knyttet til
hver av de fire sentrale ideene på nivå 3.
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Tabell 3.5: Eksempler på konkrete beskrivelser av nivå 4 for de fire sentrale ideene med eksempeloppgaver tatt fra de frigitte oppgavene som
finnes i vedlegg 2
Forandring og
sammenheng
Anvende en formel for en reell
lineær sammenheng
Tolke en graf for å
utvikle et argument for en kompleks reell
sammenheng

Rom og form

Tall og mål

Usikkerhet

Utføre enkle beregninger, eksempelvis beregne
arealer av kjente
geometriske former

Analysere en gitt
kvantitativ sammenheng

Vise forståelse av
reelle data gitt i
en eller flere
tabeller eller grafer, og kunne
bruke disse for å
gjøre beregninger

«Skritt», oppgave
3.1 og «Vekst»,
oppgave 2

Systematisere og
telle kombinatoriske utfall

«Valutakurser»,
oppgave 3 og
«Skateboard»,
oppgave 2 og 3

«Ran», oppgave
1.1 og «Eksport»,
oppgave 2

Tabell 3.6: Eksempler på konkrete beskrivelser av nivå 3 for de fire sentrale ideene med eksempeloppgaver tatt fra de frigitte oppgavene som
finnes i vedlegg 2
Forandring og
sammenheng
Se sammenhengen
mellom to ulike
representasjoner,
eksempelvis mellom
en graf og et tekstlig
utsagn

Rom og form

Tall og mål

Usikkerhet

Bruke grunnleggende romsans
for å løse et problem i en familiær kontekst

Relatere tekst og
data i en tabell og
utvikle en enkel
strategi for å løse
et kvantitativt problem

Finne sannsynligheter for utfall fra
komplekse, men
velkjente sannsynlighetseksperimenter

«Vekst», oppgave 3.2 «Prikker på ternin- «Skateboard»,
ger»
oppgave 1.2
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3.5.6

Nivå 2

På nivå 2 kan elever bearbeide og gjenkjenne fenomener i problemstillinger som ikke krever mer enn slutninger direkte relatert til situasjonen. De
kan trekke ut relevant informasjon fra én kilde og anvende vanlige representasjonsformer enkeltvis. Elever på dette nivået kan bruke enkle algoritmer, formler, prosedyrer og regler. De er i stand til å resonnere konkret i
forhold til situasjonen og gjøre bokstavelige tolkninger av resultatene.
Tabell 3.7 gir eksempler på beskrivelser og oppgaver knyttet til hver av de
fire sentrale ideene på nivå 2.
Tabell 3.7: Eksempler på konkrete beskrivelser av nivå 2 for de fire sentrale ideene med eksempeloppgaver tatt fra de frigitte oppgavene som
finnes i vedlegg 2
Forandring og
sammenheng
Tolke en enkel
tekst for å utføre
en beregning
Finne relevant
informasjon i en
graf og lese av en
verdi
«Vekst»,
oppgave 1 og 3.1

3.5.7

Rom og form

Tall og mål

Usikkerhet

Benytte basale
regneferdigheter
for å løse et geometrisk problem,
eksempelvis subtraksjon for å finne
en lengde

Identifisere tall fra
en tabell og utføre
enkle beregninger

Finne relevant
informasjon i en
graf og lese av en
verdi

«Trappen»

«Skateboard»,
oppgave 1.1 og
«Valutakurser»,
oppgave 2

«Eksport»,
oppgave 1

Nivå 1

På nivå 1 kan elever svare på tydelige spørsmål i velkjente kontekster hvor
all relevant informasjon finnes. De er i stand til å identifisere informasjon
og utføre rutineprosedyrer som er detaljert beskrevet. De kan utføre handlinger som er innlysende og som følger direkte fra konteksten problemet
er satt i. Tabell 3.8 gir eksempler på beskrivelser og oppgaver knyttet til
hver av de fire sentrale ideene på nivå 1.

71

Rett spor eller ville veier Page 72 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

72

KAPITTEL 3 RESULTATER FOR MATEMATIKK

Tabell 3.8: Eksempler på konkrete beskrivelser av nivå 1 for de fire sentrale ideene med eksempeloppgaver tatt fra de frigitte oppgavene som
finnes i vedlegg 2
Forandring og
sammenheng
Utføre enkle
beregninger som
involverer sammenhengen mellom to velkjente
variabler

Rom og form

Tall og mål

Usikkerhet

Løse enkle geometriske problemer ved hjelp av
eksempelvis
telling

Tolke en enkel og
tydelig matematisk sammenheng
og bruke denne
for konkrete
beregninger

Systematisk opplisting og telling av
kombinatoriske
utfall i en begrenset og veldefinert
spillsituasjon

«Valutakurser»,
oppgave 1

3.5.8

Oppsummering av nivåbeskrivelser

Det er vanskelig å orientere seg i alle detaljene i denne beskrivelsen, og
det kan til tider være vanskelig å se en klar progresjonslinje fra ett nivå til
det neste. Av den grunn kan det være nyttig å konsentrere seg om ytterpunktene for skalaen. I store trekk gjenspeiler nivåbeskrivelsene de tre
kompetanseklassene. Beskrivelsen av de laveste nivåene er stort sett gjort
på grunnlag av oppgaver i kompetanseklasse 1, og de høyeste nivåene er i
hovedsak basert på oppgaver klassifisert som kompetanseklasse 3.
Hovedkarakteristikker for Nivå 1:
• Elevene på dette nivået er i stand til å bruke faktakunnskaper og standard algoritmer i løsing av oppgaver.
• Oppgavene på dette nivået har bare ett løsningssteg.
• Informasjonen som gis til elevene i oppgavene på dette nivået, er klar
og entydig og krever ingen vesentlig bearbeiding.
Hovedkarakteristikker for Nivå 6:
• Elevene på dette nivået har fleksible begreper som kan tilpasses og
overføres til nye og komplekse kontekster. De er i stand til å utvikle
egne algoritmer og løsningsprosedyrer, og de kan evaluere denne
prosedyren eller algoritmen.
• Oppgavene på dette nivået har som regel flere steg i løsningen.
• Oppgaver på dette nivået kjennetegnes også ved å ha til dels kompleks
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og ofte mangelfull informasjon. Data, tabeller, grafer og tekst må
derfor bearbeides, noe som gjerne medfører at eleven må finne nye måter å framstille denne informasjonen på. Dette stiller store krav til elevenes analytiske ferdigheter.
Enkelt sagt befinner alle de andre nivåene seg et sted mellom beskrivelsene ovenfor. Med høyere nivå øker elevenes begrepsforståelse, selvregulering, vurdering av løsning, antall steg i løsningen og kompleksitet i
informasjonen.

3.5.9

Internasjonale resultater etter nivåer

Figur 3.8 gir den prosentvise fordelingen av elever i hvert av de sju nivåene. Den loddrette linja i diagrammet er satt mellom nivå 1 og 2, og landene er sortert etter stigende andel elever i de to laveste nivåene. I all hovedsak er denne framstillingen av resultatene for den totale matematikkskalaen
i overensstemmelse med rapporteringen gjort i figur 3.1. En presentasjon
av resultatene i nivåer og med land sortert etter andel i de to nederste nivåene gir likevel et annet perspektiv. Fokus i denne framstillingen er hvor
godt land lykkes med å heve alle elevene til et bestemt minstenivå. I det
store og hele er det de samme landene som befinner seg i øvre del, midtre
del og nedre del av rangeringslista, men innenfor hvert av disse hovedsjiktene går mange land noen få plasser opp eller ned. Vi ser eksempelvis at
Norge nå ligger like over OECD-gjennomsnittet.
Omtrent 20 prosent av våre elever ligger på nivå 0 og 1. I et gjennomsnittlig norsk klasserom finnes det med andre ord 4–6 elever på dette nivået. Det er derfor verdt å se på beskrivelsene for å se hva det er som skal til
for å løfte disse opp til nivå 2. Å gi noen mirakeloppskrift på hvordan man
skal løfte elever opp et trinn, lar seg selvsagt ikke gjøre. Vårt fokus her vil
være å sammenlikne nivå 1 og 2 for å se hva som helt konkret skiller nivå
2 fra nivå 1: Hva er «det lille ekstra» som elever på nivå 2 behersker?
Hovedsakelig dreier begge disse nivåene seg om å anvende faktakunnskaper i enkle og oversiktlige kontekster og kun benytte standard prosedyrer.
Skillet går på at elever på nivå 2 er i stand til å gi konkrete og direkte tolkninger relatert til den aktuelle konteksten. I dette ligger det at elever på nivå 2
kjenner de vanligste formene for å representere kvantitativ informasjon, de
kan lese av grafer av ulike slag, de kan lese og skape mening i tekster som beskriver enkle kvantitative relasjoner som for eksempel «A inneholder mer
enn B», «A økte fra x til y», «A ble dobbelt så stor», osv., og de kan bruke
slike tolkninger i direkte problemløsing som ikke krever utstrakt bruk av
matematiske symboler eller modellering. I vedlegg 2 finnes det eksempeloppgaver fra nivå 2 for alle de fire delskalaene, og disse oppgavene kan oppfattes som eksempler som ytterligere konkretiserer kompetansen på nivå 2.
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Figur 3.8: Internasjonale resultater i matematikk presentert ved hjelp av
prosentandel elever på hvert nivå. Resultatene er sortert etter andel
elever på nivå 0 og 1. Den tykke loddrette streken viser skillet mellom
nivå 1 og nivå 2. Bare OECD-land er tatt med
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Denne typen oppgaver er etter vår vurdering ikke uvanlig i norske læreverk. Likevel kan det tenkes at de svakeste elevene trenger enda mer tid på
denne øvingsarenaen. Det er imidlertid viktig å påpeke at nivåene er
beskrevet slik at en elev helt nederst i nivåene har 50 prosent sannsynlighet for å løse oppgavene som beskriver nivået. Derfor er det også mange
av elevene på nivå 1 som sannsynligvis ikke behersker de konkrete faktakunnskapene og standard algoritmene som beskrivelsen sier kjennetegner
disse elevene. Med andre ord kjennetegnes de fleste elever i de to laveste
nivåene også av svak beherskelse av det helt elementære grunnlaget av
fakta og algoritmer som behøves. Av den grunn er det viktig å engasjere
elevene i meningsfylte aktiviteter som bidrar til å oppøve grunnlaget for
matematisk utfoldelse.
I noen grad utgjør også skillet mellom nivå 1 og 2 et skille i evnen til å
regulere sin egen læring, særlig må man ha motivasjon for å bruke litt tid
til et resonnement, til å skape mening. I kapittel 7 presenteres resultater
om elevenes egenrapportering om selvregulert læring og analyser av
sammenhengen mellom elevenes matematikkprestasjoner og selvregulert
læring.

3.6

Kjønnsforskjeller

3.6.1

Kjønnsforskjeller i matematikk totalt

I PISA 2000 var lesing fokusområdet, og mye oppmerksomhet ble den
gangen viet til de store kjønnsforskjellene i jentenes favør. Tradisjonelt
har matematikk vært regnet som et «guttefag», særlig fordi flere gutter enn
jenter velger matematikk når det blir valgfritt, og fordi guttene er i flertall
på mange av studiene i de «harde» eller «matematiserte» realfagene.
TIMSS 1995 viste også at kjønnsforskjeller i guttenes favør øker oppover
i skolesystemet, og særlig gjelder dette holdningene til realfagene generelt, og matematikkfaget spesielt.
I figur 3.9 er kjønnsforskjeller presentert som differansen mellom gutter
og jenter på den totale matematikkskalaen med positive verdier i guttenes
favør. I de fleste landene må forskjellene være over 5 poeng for å være signifikante. Det viktigste trekket for Norge i en internasjonal kontekst er at
kjønnsforskjellene er små (rundt 10 prosent av et standardavvik). Guttene
gjør det signifikant bedre enn jentene, men forskjellene er langt mindre
dramatiske enn de store forskjellene vi ser i jentenes favør for lesing. Den
store oppmerksomheten rundt kjønnsforskjellene i matematikk kan derfor
virke overdreven. Det har nærmest vært opplest og vedtatt at matematikk er
et guttefag, og at man må sette i verk tiltak for å styrke jentenes presta-
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Figur 3.9: Kjønnsforskjeller i matematikk i et internasjonalt perspektiv.
Positive verdier betyr i guttenes favør. Ikke-OECD-land er merket med
stjerne

sjoner i faget. Denne delen av «kjønnskrisen» kan synes å måtte tones noe
ned. Statistikk fra Utdanningsdirektoratet tyder også på at jentene faktisk
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gjør det bedre enn guttene på avgangsprøven i matematikk (se http://
www.utdanningsdirektoratet.no). Til tross for at det ikke er noen vesentlige
forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder prestasjoner i faget,
finnes det likevel unike utfordringer når det gjelder å gjøre matematikkfaget mer attraktivt for jentene. I kapittel 7 gjengis resultater fra elevenes
egenrapportering av sitt forhold til matematikkfaget. Der vil det komme
fram at kjønnsforskjellene er tydeligere. Dette er helt i tråd med funn fra
TIMSS (Lie mfl. 1997), som også kan tolkes som at en hovedutfordring,
spesielt i forhold til jenter, er å gi en matematikkundervisning som utvikler
et godt selvbilde i forbindelse med faget og gode holdninger til faget. Det
er grunn til å tro at dårlig selvbilde og negative holdninger ofte er årsaken
til at elever velger bort de harde realfagene i videregående og høyere utdanning.
Hovedbudskapet i figur 3.9 er likevel at forskjellene i guttenes favør er
betydelige i store deler av verden. Danmark og Island er de nordiske landene med størst kjønnsforskjeller, men de går i hver sin retning. Den store
kjønnsforskjellen i jentenes favør blant islandske elever er helt enestående
i OECD-sammenheng. Finland og Sverige har kjønnsforskjeller på linje
med vårt land.
Figur 3.10 viser den prosentvise andelen til henholdsvis jentene og
guttene på de ulike nivåene. Det er tydelig at det er flere gutter i ytterkantene av fordelingen, det vil si at guttene er i overvekt på nivå 5 og 6, og at
det er noen flere gutter enn jenter også på nivå 1.
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Figur 3.10: Prosentvis fordeling av jenter og gutter på de sju nivåene
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Figur 3.10 viser også at årsaken til at guttene totalt sett skårer noe bedre
enn jentene, hovedsakelig er at det er flere gutter som presterer svært godt.
Totalt på de to øverste nivåene er nesten 60 prosent gutter.

3.6.2

Kjønnsforskjeller på delskalaene i et nordisk
perspektiv

Figur 3.11 viser kjønnsforskjellene i poeng i de nordiske landene og i hele
OECD for de fire sentrale ideene. Forskjellene må være opp mot 10 poeng
for å være signifikante. Generelt i hele OECD-området er det størst
kjønnsforskjeller i oppgaver innen Rom og form. Flere av disse oppgavene
har et innhold som tester det vi kan kalle visuell sans, det vil si å kunne
representere tredimensjonale objekter i to dimensjoner, å kunne rotere
både plane og romlige figurer, å kunne se for seg hva som skjer når noe
brettes sammen, osv. Innenfor Rom og form finner vi også oppgaver som
er rettet mot mer tradisjonelle geometriobjekter og sentrale geometriske
begreper som lengde, omkrets, areal og volum. TIMSS 1995 viste i motsetning til PISA 2003 at det internasjonalt var svært små kjønnsforskjeller
innen Geometri (Lie mfl. 1997). Kjønnsforskjellene er gjennomgående
minst for Tall og mål. Grunnleggende kvantitativ forståelse og oppgaver
knyttet til beregninger var også et område som jentene presterte relativt
godt på i TIMSS 1995.
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Figur 3.11: Differanse i skåre mellom gutter og jenter for de fire delskalaene for de nordiske landene og OECD-gjennomsnittet. Positiv verdi i
guttenes favør
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I de nordiske profilene i figur 3.11 ser vi igjen at Danmark skiller seg ut
som et land med relativt store kjønnsforskjeller i guttenes favør, særlig
innen Forandring og sammenheng og Usikkerhet. Finland har en liknende
profil, men med mindre kjønnsforskjeller enn Danmark. Norge og Sverige
har relativt små kjønnsforskjeller, men følger i stor grad OECD-profilen. I
Norge er det spesielt området Usikkerhet som går i guttenes favør. Islands
profil skiller seg veldig ut, siden kjønnsforskjellene hele veien går i favør
av jentene. For kategorien Tall og mål skårer de islandske jentene nesten
30 poeng bedre enn guttene.

3.6.3

Andre kjønnsforskjeller

Kompetanseklassene
Figur 3.12 viser kjønnsforskjeller for de tre kompetanseklassene for de
nordiske landene angitt ved forskjellen i prosentandel riktige svar for hver
av de tre klassene. Søyler mot høyre svarer til forskjell i guttenes favør. Et
gjennomgående trekk er at guttene skårer bedre enn jentene innen kompetanseklasse 2 og 3. Norge og Finland skiller seg noe ut ved at kjønnsforskjellene er helt ubetydelige for kompetanseklasse 1. For de små forskjellene i vårt land kan vi derfor slå fast at jentene presterer relativt best på
oppgaver hvor man må anvende faktakunnskap og standard løsningsstrategier. Nok en gang er dette et funn som er i tråd med funn fra TIMSS 1995
(Lie mfl. 1997).

Norge

Sverige

Danmark

Kompetanseklasse 1
Kompetanseklasse 2
Kompetanseklasse 3

Finland

Island
OECD
gj.snitt
-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Figur 3.12: Differanse i prosentandel riktige svar mellom gutter og jenter
på oppgaver i de tre kompetanseklassene. Positive verdier i guttenes favør
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Oppgaveformater
I figur 3.13 er kjønnsforskjellene for oppgaveformater presentert som
forskjell i prosentandel riktige svar for henholdsvis flervalgsoppgaver og
åpne oppgaver. I denne sammenlikningen er begge flervalgsformatene
slått sammen til én kategori og de to åpne formatene til én kategori.
Det er tydelig at kjønnsforskjellene i større grad går i guttenes favør for
flervalgsoppgaver. I de nordiske landene, bortsett fra Island, er kjønnsforskjellene rundt 5 prosentpoeng. En mulig forklaring på dette kan være at
guttene i større grad enn jentene er villige til å gjette på et svar når de ikke
er helt sikre, eller at de har tilegnet seg andre responsstrategier som er
spesifikke for flervalgsoppgaver, for eksempel en elimineringsstrategi. For
de åpne oppgavene ser vi at det nesten ikke eksisterer kjønnsforskjeller i
Norge, Sverige og Finland, mens Danmark og gjennomsnittet i OECD har
små kjønnsforskjeller i guttenes favør også for dette formatet. Det finnes
imidlertid mye forskning på hvordan ulike formater på matematikkoppgaver påvirker forskjellen mellom gutters og jenters prestasjoner, og
konklusjonene er langt fra entydige (Wester og Henriksson 2000).
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Figur 3.13: Differanse mellom gutter og jenter når det gjelder prosentandel riktige svar på hver av de to hovedkategoriene av oppgaveformater.
Positive verdier i guttenes favør
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3.7

Overordnede analyser av
enkeltoppgaver

3.7.1

Generelt om analysene

I denne delen blir p-verdier for oppgavene brukt til en innledende analyse
som søker å avdekke relative styrker og svakheter for norske elever innen
hver av de fire sentrale ideene. P-verdier på alle oppgavene for de norske
elevene blir sammenliknet med hele det internasjonale datasettet, men
med et spesielt fokus på sammenlikning med de andre nordiske landene.
I alle figurene 3.14–3.17 er prosentandel riktige svar i Norge gitt ved en
tykk strek. Den laveste, den gjennomsnittlige og den høyeste p-verdien i
OECD-landene er vist ved stiplede linjer. I våre analyser vil vi referere lite
til de to ytterverdiene, men de synliggjør likevel på en god måte det spennet som oppgaver har på tvers av land. I figurene er det fargelagte arealet
spent ut av de minste og største p-verdiene for hver oppgave i våre nordiske naboland Sverige, Danmark og Island. Vi vil referere til dette området
som «den nordiske elva», selv om Finland ikke er med. Dersom Finland
hadde vært med, ville den øvre grensa for arealet gjennomgående ligget
mye høyere. Figurene er organisert etter fallende OECD-gjennomsnitt på
oppgavene. Dette, og det faktum at de nordiske landene har mange
likhetstrekk, fører til at arealet blir relativt smalt og faller mot høyre, derav
metaforen «den nordiske elva». For hver sentral idé vil vi trekke fram de
oppgavene som karakteriserer unike styrker og svakheter ved de norske
resultatene. I denne delen blir det kun gitt korte beskrivelser av disse
oppgavene, men for mange av dem finnes bredere kommentarer og mer
detaljerte data i kapittel 3.8.
Oppgaver som er blitt frigitt, omtales med oppgaveenhetens tittel, mens
de oppgavene som ikke er frigitte, kun vil bli referert til ved oppgavekoden. I figurene nedenfor viser bokstaven M til at dette er en matematikkoppgave, mens det første tallet, f.eks. 704, refererer til enheten og Q01
til enkeltoppgaven. Som regel betyr Q01 oppgave 1, Q02 oppgave 2, osv. I
vedlegg 2, hvor et utvalg av oppgavene er gjengitt i sin helhet, finner man
også disse kodene i overskriften for hver oppgave. For øvrig finnes alle de
frigitte oppgavene på vårt nettsted www.pisa.no.

3.7.2

Forandring og sammenheng

Figur 3.2 viser at de norske prestasjonene innen Forandring og sammenheng er svake i et nordisk perspektiv, tabell 3.2 viser at de også er betydelig svakere enn gjennomsnittet i OECD-landene, og figur 3.4 at Norge har
hatt en tilbakegang i absolutt forstand siden 2000, mens majoriteten av de
andre landene har hatt en framgang i den samme perioden. I figur 3.14 ser
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Figur 3.14: Prosent riktige svar på oppgaver innen emnet Forandring og
sammenheng. (Tykk strek = Norge, farget område = Sverige, Danmark og
Island, stiplede linjer = maksimum, minimum og gjennomsnitt i OECDlandene)

vi dette tydelig ved at den norske profilen ligger under OECD-gjennomsnittet for mange oppgaver, og hovedsakelig også i underkant av den
nordiske elva.
De oppgaveenhetene norske elever ikke mestrer særlig godt i en internasjonal sammenlikning, er spesielt oppgavene i enhetene «Den beste
bilen» (M704Q01 og Q02) og «Skritt» (M124Q01 og Q03). I begge disse
enhetene skal elevene forholde seg til formler, noe som forkommer svært
sjelden i PISA-testen. Enheten «Internett» (M402Q01 og Q02) ser også ut
til å være spesielt vanskelig for norske elever. Hovedutfordringen i denne
enheten er at elevene selv må finne en prosedyre for å løse problemene.
Det er ikke mange oppgaver som kan brukes for å beskrive norske elevers sterke sider. Den oppgaven de skårer relativt best på, er M446Q01. Her
får elevene en verbal prosedyre for å beregne noe, og denne prosedyren
skal brukes direkte for å gjøre en beregning. Oppgavene M155Q02,
M302Q02 samt M150Q01 og Q02 (oppgaveenheten «Vekst»), der norske
elever også gjør det litt bedre enn OECD-gjennomsnittet, dreier seg om å
lese av og tolke hovedtrekk i grafiske framstillinger.
Oppsummert bekrefter dette noe av det som også TIMSS 1995 fant (Lie
mfl. 1997): Norske elever er ikke spesielt flinke til å bruke eller tolke
formler, men de er relativt sett bedre til å forholde seg til grafiske framstillinger. At de skårer bra også på en oppgave som presenterer en formel i
form av ord, er interessant sett i lys av at norske elever utmerker seg negativt på oppgaver hvor matematiske formler er sentrale.
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3.7.3

Rom og form

100
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Figur 3.15: Prosent riktige svar på oppgaver innen emnet Rom og form.
(Tykk strek = Norge, farget område = Sverige, Danmark og Island,
stiplede linjer = maksimum, minimum og gjennomsnitt i OECD-landene)

Rom og form er det området som norske elever skårer aller svakest på.
Prestasjonene har også gått noe tilbake siden 2000. Nok en gang ligger
den norske profilen i figur 3.15 gjennomgående lavere enn den internasjonale gjennomsnittsprofilen og den nordiske elva. De norske prestasjonene
for Rom og form er imidlertid jevnere på tvers av oppgavene enn for
Forandring og sammenheng. Det er ingen oppgaver hvor forskjellen mellom det internasjonale gjennomsnittet og Norge er mer enn 10 prosentpoeng. På den annen side er det bare på én oppgave det norske resultatet ligger signifikant over det internasjonale gjennomsnittet.
Innen dette området er det derfor rimelig å si at vi presterer jevnt dårlig,
mens for Forandring og sammenheng kunne prestasjonen heller beskrives
som totalt sett svak, men med positive unntak. Den nordiske profilen viser
at det innenfor Norden er ganske stor variasjon i prestasjoner på flere
enkeltoppgaver. Denne variasjonen er så stor at det ikke er like meningsfullt å snakke om en enhetlig nordisk profil innen Rom og form.
Det er vanskelig å peke nøyaktig på hva de norske elevene sliter mest
med. Oppgavene de gjør det dårligst på, har ikke noen gjennomgående
likhetstrekk. For enhetene M406 (tre oppgaver) og M464Q01 presterer
norske elever noe lavere enn det internasjonale gjennomsnittet. I disse
oppgavene skal elevene gjøre beregninger av omkrets/areal i forhold til en
reell figur, samt at de skal vurdere en praktisk konsekvens av sammenhengen mellom radius og omkrets i en sirkel (M406Q02 og Q03) og sammenhengen mellom omkrets og areal (M464Q01). Alle disse oppgavene er
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vanskelige i de fleste land. De involverer flere steg i løsningene, og for
noen av oppgavene kreves utregninger i forhold til en sammensatt geometrisk planfigur. Oppgavene M555Q02 («Prikker på terninger») og
M447Q01 er på litt ulike måter relatert til visuelle problemstillinger hvor
løsningen i stor grad må foregå ved å se for seg hva som skjer når plane
objekter brettes eller roteres.
I M305Q01, den ene oppgaven hvor norske elever skårer merkbart
bedre enn det internasjonale gjennomsnittet, skal elevene beregne virkelig
avstand mellom to punkter fra et gitt kart med tilhørende målestokk.

3.7.4

Tall og mål

Norske elever skårer noe bedre i Tall og mål enn i de to foregående
områdene, men fortsatt er prestasjonene noe under det internasjonale
gjennomsnittet (se tabell 3.2). Profilen i figur 3.16 viser at de norske
prestasjonene på oppgavene innen denne sentrale ideen varierer noe mer i
forhold til gjennomsnittet internasjonalt. Figur 3.16 skiller seg ellers fra
figur 3.14 og 3.15 ved at det innenfor dette området ikke er mange svært
vanskelige oppgaver, og som i Forandring og sammenheng (figur 3.14) er
den nordiske elva ganske smal.
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Figur 3.16: Prosent riktige svar på oppgaver innen emnet Tall og mål.
(Tykk strek = Norge, farget område = Sverige, Danmark og Island,
stiplede linjer = maksimum, minimum og gjennomsnitt i OECD-landene)

Det er én oppgave, «Trappemønster» (M806Q01), som skiller seg spesielt
ut i positiv retning for Norge. Resultatet ligger hele 11 prosentpoeng over
OECD-gjennomsnittet og over på den andre sida av den nordiske elva.
Sett i lys av at Norge skårer svakest i Rom og form, er det kanskje overras-
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kende at dette er en oppgave som handler om utviklingen av et geometrisk
mønster. Norske elever skårer dessuten også noe bedre enn OECDgjennomsnittet på oppgaven M559Q01. Denne oppgaven gjelder en
beslutning en forbruker må foreta i et valg mellom to ulike telefonabonnementer. Dette er kanskje en kontekst som norske og nordiske elever har
mer erfaringer med enn elever i mange andre land.
I negativ retning er det to oppgaver i enheten M603 hvor norske elever
er betydelig svakere enn det internasjonale gjennomsnittet. I denne oppgaveenheten omtales to ulike systemer for å konstruere tallkoder som kan
brukes som identitetskjennetegn. To prosedyrer beskrives for hvordan man
kan oppdage feil ved elektronisk overføring av slike koder. Prosedyrene er
relativt omfattende, og spesielt i M603Q01 skal elevene demonstrere en
god forståelse av en prosedyre og hvordan den virker.

3.7.5

Usikkerhet

Profilen for Norge i figur 3.17 bekrefter det faktum at norske elever er forholdsvis dyktige innenfor Usikkerhet. På fire oppgaver er Norge faktisk
helt i den internasjonale «elitedivisjonen» (M421Q01, M505Q01
«Søppel», M468Q01 «Naturfagprøver»og M179Q01 «Ran»). Den norske
linja ligger også i større grad enn for de tre andre sentrale ideene, inne i
den nordiske elva. Ellers er det stor variasjon både i den norske og i den
nordiske profilen for denne sentrale ideen.
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Figur 3.17: Prosent riktige svar på oppgaver innen emnet Usikkerhet.
(Tykk strek = Norge, farget område = Sverige, Danmark og Island,
stiplede linjer = maksimum, minimum og gjennomsnitt i OECD-landene)

M421Q02

M803Q01

M179Q01

M513Q01

M710Q01

M702Q01

M421Q03

M408Q01

M564Q02

M411Q02

M509Q01

M468Q01

M438Q02

M420Q01

M467Q01

M505Q01

M828Q02

M421Q01

M438Q01

M423Q01

0

Rett spor eller ville veier Page 86 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

86

KAPITTEL 3 RESULTATER FOR MATEMATIKK

Det er hele fem oppgaver hvor prosentandelen riktige svar i Norge er over
10 prosentpoeng høyere enn OECD-gjennomsnittet. De to oppgavene
«Søppel» (M505Q01) og «Ran» (M179Q01) dreier seg om hvor godt
grafiske framstillinger representerer dataene som ligger til grunn. To andre
oppgaver dreier seg henholdsvis om å forklare hvordan gjennomsnitt
beregnes (M421Q01) og om å finne nytt gjennomsnitt når en ny verdi kommer til (M468Q01 «Naturfagprøver»). I den femte oppgaven hvor norske
elever skiller seg ut i positiv retning, skal elevene avgjøre om et sett av
påstander som handler om gjennomsnittet av et konkret datasett, er riktige
eller gale. En generell konklusjon må bli at norske elever er spesielt dyktige
innen grunnleggende statistikk relatert til observasjoner i hverdagslige
kontekster, spesielt knyttet til grafiske representasjoner.

3.7.6

Noen overordnede karakteristikker
av de nordiske elevene

I figurene 3.14–3.17 finnes det noen gjennomgående karakteristikker som
kan oppsummeres. Norge ligger stort sett like under OECD-gjennomsnittet for de aller fleste oppgavene. Det er bare for Usikkerhet at Norge
stort sett ligger i den nordiske elva. For de tre andre sentrale ideene ligger
den norske profilen under den nedre bredden.
Et annet overordnet trekk ved den norske profilen kommer fram fordi
oppgavene er sortert etter stigende vanskelighetsgrad (svarende til fallende
p-verdi). I figurene 3.13–3.15 er det tydelig at den norske profilen ligger
hovedsakelig under OECD-profilen for de vanskeligste oppgavene. Gjennomsnittlig p-verdi internasjonalt for de oppgavene hvor norske elever skårer relativt bra, er 0,54, mens tilsvarende verdi for de oppgavene hvor de
skårer relativt dårlig, er 0,44. Vi har også registrert at de nordiske prestasjonene er likere hverandre for oppgaver innen Forandring og sammenheng
og Tall og mål, mens prestasjonene varierer mer for de to andre delskalaene.

3.7.7

Jenters og gutters sterke og svake sider

Oppgaver der det er mer enn 5 prosentpoeng forskjell i favør av enten
gutter (heretter referert til som gutteoppgaver) eller jenter (heretter jenteoppgaver), kan muligens si noe om karakteristiske trekk ved oppgaver
som favoriserer det ene eller det andre kjønnet.
Hovedsakelig ble to tidligere funn bekreftet. Av de totalt 17 gutteoppgavene er hele 13 oppgaver flervalgsoppgaver, mens de fem jenteoppgavene alle er åpne oppgaver. Dette bekrefter analysene gjengitt grafisk i
figur 3.13. Det andre funnet som ble bekreftet, var at kjønnsforskjellene er
størst for de sentrale ideene Rom og form og Usikkerhet (jf. figur 3.11).
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Et tredje overordnet funn er at gutteoppgavene gjennomgående er
vanskeligere enn jenteoppgavene. Gutteoppgavene har en gjennomsnittlig
p-verdi på 0,44, mens jenteoppgavenes p-verdi i snitt er 0,57. Dette kan
betegnes som noe merkelig, fordi guttene gjør det bedre enn jentene
på flervalgsoppgaver, og flervalgsoppgaver har gjennomgående lavere
p-verdier enn åpne oppgaver har. Sett under ett forteller disse analysene at
jentene skårer noe bedre enn guttene på relativt lette åpne oppgaver, mens
guttene skårer relativt bedre på vanskeligere flervalgsoppgaver og primært
innen emnene Rom og form og Usikkerhet. Hovedpoenget må likevel fortsatt være budskapet gitt i figur 3.9, nemlig at kjønnsforskjellene i Norge er
små når det gjelder prestasjoner i matematikk.

3.8

Fagdidaktisk analyse av noen
enkeltoppgaver

I denne delen skal vi ta for oss noen av de frigitte oppgaveenhetene som
finnes i vedlegg 2, og vi ordner dem da etter den sentrale ideen de er knyttet til. I analysene i kapittel 3.7 har flere av disse oppgavene allerede vært
trukket fram i forbindelse med beskrivelser av norske elevers relative styrker og svakheter. Når vi nå presenterer oppgavene i noe mer detalj her, er
det både for å illustrere sentrale sider ved rammeverket slik det ble redegjort for i kapittel 2, og for å gi eksempler som illustrerer nivåene som er
beskrevet i kapittel 3.5. Presentasjonen av hver oppgaveenhet innledes
derfor med en tabell som oppsummerer viktige karakteristikker for oppgavene i enheten. Lista nedenfor gir forklaringer til disse tabellene.
• Øverst står nummeret på oppgaven i enheten slik den er presentert i
vedlegg 2, med koden i parentes. Dette er de kodene som ble brukt i
figurene 3.14–3.17 ovenfor og i vedlegg 2.
• P-verdier: Prosentandel riktige svar for hver oppgave i henholdsvis
Norge og hele OECD. For noen oppgaver er det brukt mer enn ett
skårepoeng. I de tilfellene oppgis prosentandelen som har fått
henholdsvis 1 poeng, 2 poeng og 3 poeng (gjelder ikke så mange oppgaver), samt den totale p-verdien for oppgaven (se for øvrig vedlegg 1
for en grundigere forklaring av p-verdi).
• Kjønnsforskjell: Differanse i prosentandel riktige svar mellom gutter og
jenter, med positive tall i guttenes favør. Oppgis både for Norge og
OECD. En hovedregel er at forskjeller i Norge på om lag 5 prosentpoeng er statistisk signifikante.
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• Kompetanseklasse: Angir hvilken kompetanseklasse oppgaven tilhører
(se avsnitt 2.2.2).
• Oppgaveformat: Angir hvilket oppgaveformat oppgaven har. Vi har her
brukt en firedeling: flervalg, flervalgssett, kortsvar og langsvar (se
kapittel 3.4).
• Nivå: Angir hvilket eller hvilke nivå(er) oppgaven er knyttet til.

3.8.1

Oppgaver fra Forandring og sammenheng

Oppgaveenheten «Skritt»
Vi ser at denne oppgaveenheten var vanskelig for norske elever. Noe i
underkant av henholdsvis 40 og 60 prosent av elevene i Norge forsøkte
ikke engang å løse den. Utgangspunktet i oppgaveenheten er en formel
som sier at forholdet mellom antall skritt per minutt (n), eller det vi kan
kalle for skrittfrekvens eller -takt, og skrittlengden i meter (P) er konstant
for menn:
n
--- = 140
p
Tabell 3.9: Informasjon vedrørende oppgavene i enheten «Skritt»
Oppgave 1
(M124Q01)

Oppgave 2 (M124Q03)
p-verdi

3p

2p

1p

8
5

9
7

20
8

P-verdier og andel på
hvert skårenivå

OECD
Norge

36
23

21
13

Kjønnsforskjell

OECD
Norge

0
3

2
1

Kompetanseklasse
Oppgaveformat
Nivå

1

2

Langsvar

Langsvar

Nivå 5

3 poeng: Nivå 6
2 poeng: Nivå 5
1 poeng: Nivå 4
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I oppgave 1 skal elevene bruke denne formelen for å beregne skrittlengden til en mann som tar 70 skritt per minutt. For å løse dette problemet må
elevene håndtere en rasjonal likning, en likningstype som norske elever
generelt ikke har arbeidet mye med. Denne likningen kan også løses med
alternative strategier dersom man har en god tallforståelse, eller dersom
man er flink til å «prøve-og-feile» med kalkulator. Selv om oppgaven sier
at elevene skal vise utregningene, fikk de poeng dersom de hadde oppgitt
svaret med eller uten betegnelse. Denne oppgaven illustrerer nivå 5. Rent
matematisk er kompetansen som testes i denne oppgaven regnet som et
rutinemessig problem som kan løses ved å følge en standardisert algoritme, noe som er tilordnet kompetanseklasse 1. Oppgaven har vært vanskelig for elever i mange land. Dette skyldes nok at elevene oppfatter det
som problematisk først å tolke relativt komplisert informasjon som er gitt i
teksten, for så å gå løs på en type likning som de ikke har møtt så mye i
sitt skolearbeid. Med andre ord har de fleste elever sannsynligvis ikke
noen automatisert prosedyre for å løse denne oppgaven.
Oppgave 2 rommer et mer sammensatt problem. Her får elevene vite at
skrittlengden til en mann er 0,80 meter, og de skal ut fra denne opplysningen og formelen regne ut hvor fort han går. Og ikke nok med det – svaret
skal oppgis både i m/min og i km/h. For å få full skåre kreves det at begge
svarene er riktige. To poeng gis for elever som har små regnefeil, og ett
poeng gis for elever som bare regner ut antall skritt per minutt uten å gå
videre. For å oppnå full skåre her må elevene selv finne en løsningsstrategi, spesielt for å lykkes med å konvertere fra m/min til km/h.
Det er interessant å registrere at denne enheten kan være et fint utgangspunkt for et større prosjektarbeid eller forsøk i skolen hvor målet er å vise
hvordan matematikken er et nyttig verktøy for å belyse sammenhenger og
relasjoner. For det første kan det være nyttig å kartlegge elevenes intuisjon
når det gjelder sammenhengen mellom skrittlengde og skritt-takt i en
kvalitativ drøfting av formelens meningsinnhold: Hva skjer med takten
når skrittlengden økes, eller hva skjer med skritt-takten når skrittlengden
reduseres? Det formelen uttrykker, er nemlig ikke helt intuitivt, snarere
tvert imot.
Noe av problemet skyldes en manglende presisering i oppgaven. Det
man gjerne tenker på når man leser oppgaven, er at den kan brukes til å
sammenlikne personer, for eksempel en høy person og en lav person, som
går ved sida av hverandre. I det tilfellet vil en sammenlikning mellom
disse personene selvsagt vise at lange skritt svarer til relativt lavere takt
eller frekvens, altså en omvendt proporsjonalitet. Denne formelen gjelder
imidlertid for én mann, og den beskriver hva som skjer når denne mannen
endrer sin skrittlengde eller takt. Dersom han øker skrittlengden, så øker
også skritt-takten i samme forhold, altså er skrittlengde og takt proporsjonale for én person. En interessant effekt av dette er at dersom man ønsker
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å øke farten, vil det å øke skrittlengden gi et «dobbelt» bidrag; først ved at
skrittene blir lengre og i tillegg ved at man ifølge denne formelen tar flere
skritt per minutt. Økes skrittlengden fra for eksempel 0,5 m til 0,8 m, øker
farten med en faktor på 2,5. Ved å sette intuisjon og formel opp mot hverandre på denne måten vil man kunne oppnå fruktbare diskusjoner som vil
være nyttige for å gripe meningsinnholdet i denne formelen.
I forlengelsen av dette er det naturlig å se på hvor meningsfullt det
overhodet er å matematisere akkurat dette fenomenet. Generelt er det slik
at en viktig innsikt i matematisk modellering er at fenomener med noen
bestemte avhengighetsforhold, for eksempel forhold som kan beskrives
ved hjelp av «mye gir mer», «litt, men ikke for mye», «jo mindre, desto
bedre», og så videre, ofte kan gis en grundigere beskrivelse ved hjelp av
matematisering. Men i dette konkrete tilfellet er det grunn til å spørre seg
om det overhodet er meningsfullt å ha en formel som er så presis. Gjelder
den for eksempel for alle eller de fleste voksne menn? Kan den tilpasses
slik at man får en formel som gjelder for andre grupper? Hva slags type
gange (rask gange, rusling, løping osv.) vil formelen kunne beskrive?
Hvilke naturlige begrensninger finnes for de to størrelsene n og P? Man
kan også trekke inn andre variabler: Hvordan virker underlaget inn? Hva
skjer dersom man går i motbakke? Hvordan reguleres skritt-takten og
skrittlengden når noen skal øke tempoet? Har vekt og høyde på personer
noen innflytelse? Spørsmålene står egentlig i kø bare man får tenkt seg litt
om. I en slik aktivitet ville elevene få personlig innsikt i matematisk
modellering, og ikke minst få muligheten til å skjønne at matematiske
modeller har et begrenset gyldighetsområde.
Denne oppgaveenheten og flere av de som følger, eksemplifiserer også
godt et viktig poeng angående begrepet autentisk kontekst, slik dette er
definert i PISAs rammeverk. For det første har enheten en autentisk «overflate»-kontekst ved et bilde av fotspor i sand, noe de aller fleste elever vil
gjenkjenne. Når det gjelder autentisiteten til den konkrete problemstillingen, må nok svaret være at den i noen grad er konstruert. At noen skal ha
behov for å benytte akkurat denne formelen, er det vanskelig å tenke seg.
Men den matematiske kompetansen som er involvert, er i høyeste grad en
type innsikt som er nødvendig i realistiske problemstillinger hvor matematiske resonnementer er nyttige. Autentisitet kan med andre ord brukes
for ulike lag i forståelsen av hva enheten handler om. Det avgjørende for
oppgaver i PISA er primært det første laget – at fenomenet er autentisk, og
det siste – at kompetansen som testes i oppgaven ansees for å være sentral
i en «matematikk for alle».
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Oppgaveenheten «Vekst»
Tabell 3.10: Informasjon vedrørende oppgavene i enheten «Vekst»
Oppgave 1 Oppgave 2
(M150Q01) (M150Q03)

Oppgave 3
(M150Q02)
p-verdi

2p

1p

55
60

28
25

P-verdier og andel
på hvert skårenivå

OECD
Norge

67
71

45
42

69
73

Kjønnsforskjell

OECD
Norge

3
-1

-1
-1

-2
-7

1

2

1

Kortsvar

Langsvar

Kortsvar

Nivå 2

Nivå 4

2 poeng: Nivå 3
1 poeng: Nivå 2

Kompetanseklasse
Oppgaveformat
Nivå

Under oppgaveenheten «Vekst» finner vi grafen i figur 3.18 som viser
gjennomsnittshøyden til både jenter og gutter i alderen 11 til 20 år i 1998.
I oppgave 1 får elevene vite at gjennomsnittshøyden for 20 år gamle
jenter siden 1980 har økt med 2,3 cm til 170,6 cm. Elevene skal fra dette
finne høyden i 1980. Dette er en enkel subtraksjonsoppgave hvor grafen
ikke skal brukes i løsningen. To tredeler av våre elever får til denne oppgaven. Av dem som ikke klarer den, er det noen få som i stedet legger til
2,3 cm. Dette viser at en av utfordringene for å løse denne oppgaven riktig
er å skape mening i den informasjonen som gis. Ved løsningen av denne
oppgaven er det også viktig å innse at figuren er å oppfatte som irrelevant
for akkurat denne oppgaven. Dette er derfor en oppgave som er en god
illustrasjon på forskjellen mellom nivå 1 og 2, som diskutert i kapittel
3.5.9. Informasjonen gitt i oppgaven skal kun brukes direkte, men noen
grad av tolkning er nødvendig.
I oppgave 2 skulle elevene forklare hvordan grafen viser at veksthastigheten avtar etter 12-årsalderen. Personer med mer matematikkunnskap enn
de 15-åringene som deltar i PISA, vil muligens forbinde dette med en
problemstilling som dreier seg om den andrederiverte til en funksjon, men
det er selvfølgelig hensikten her at elevene skal gi en forklaring knyttet til
en mer kvalitativ tolkning av grafen. Dette kan gjøres på flere mulige
måter. Oppgaven kan besvares med matematiske termer som at «stigningstallet avtar», eller som de fleste av de norske elevene som fikk full skåre
gjorde, ved å gi et svar i dagligspråk – for eksempel at «grafen jevner seg
ut» eller at «den blir flatere». Det er rimelig å anta at en del elever ikke
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Høyde 190
Gjennomsnittshøyden for
gutter 1998

180
170

j

Gjennomsnittshøyden for
jenter 1998

160
150
140
130
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Alder
(år)

Figur 3.18: Graf fra enheten «Vekst»

klarte å skape mening i dette spørsmålet. For det første har sannsynligvis
ikke så mange elever møtt ordet «veksthastighet» tidligere. Det er et sammensatt ord som man ved resonnering kan finne en mening i, men det er
like fullt en terskel å overvinne for å kunne besvare oppgaven. For elever
som i sitt svar fokuserte på at jentegrafen ligger høyere enn guttegrafen
mellom 11 og 13 år, ble det brukt en egen spesialkode. Det er mulig at en
elev som ikke helt skjønner hva som menes med veksthastighet, griper tak i
ordet «avtar» og assosierer dette med at jentenes høyde blir mindre enn
guttenes en eller annen gang i den perioden når de er 12 år gamle. Oppgaven er en god illustrasjon på kompetanseklasse 2, som blant annet er
definert som evnen til å se relasjonen mellom to ulike representasjonsformer av samme informasjon, her tekstlig og grafisk. Av samme årsak er
dette også en oppgave på nivå 4.
Oppgave 3 dreier seg om å finne den perioden hvor jentene er høyere
enn guttene. Den mest presise og «matematiske» måten å besvare oppgaven på er i form av et intervall, for eksempel «fra de er 11 til de er 13».
Men i dagligspråket er man 12 år helt til den dagen man fyller 13 år. Derfor er også svar som «når jentene er 11 og 12 år gamle», akseptert som
riktige. Svar som «når de er 11 år» eller «når de er 12 år», fikk 1 poeng.
Dette skillet mellom 1 og 2 skårepoeng illustrerer også et viktig skille
mellom nivå 2 og 3. Alle elever som fikk minst ett poeng på denne oppgaven, har gjennomført en tolkning av spørsmålet og kommet fram til det
riktige området på grafen. Så snart dette er identifisert, er utfordringen å gi
informasjonen et presist verbalt uttrykk, altså er det her snakk om å skifte
representasjonsform for denne informasjonen. Begynnende beherskelse
av dette karakteriserer elever som når nivå 3.
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Oppgaveenheten «Internett»
Tabell 3.11: Informasjon vedrørende oppgavene i enheten «Internett»
Oppgave 1
(M402Q01)

Oppgave 2
(M402Q02)

P-verdier

OECD
Norge

54
45

29
22

Kjønnsforskjell

OECD
Norge

6
8

4
4

2

3

Kortsvar

Kortsvar

Nivå 3

Nivå 5

Kompetanseklasse
Oppgaveformat
Nivå

«Internett» er en enhet som handler om en person i Australia som gjerne
vil «chatte» på nettet med en person i Tyskland. Å finne et tidspunkt på
døgnet som passer på begge steder, er ikke helt enkelt. Som hjelp er det
gitt en illustrasjon av klokker, en for Greenwich ved midnatt og to som
viser klokkeslettet på samme tid i henholdsvis Australia og Tyskland
(figur 3.19).

Greenwich kl . 24.00

Berlin kl. 01.00

Sydney kl. 10.00

Figur 3.19: De tre klokkene i oppgaveenheten «Internett»

I engelskspråklige land ble disse klokkeslettene angitt ved hjelp av AM og
PM, mens i den norske oversettelsen er tidsangivelsene gitt ved hjelp av
24-timerssystemet. I oppgave 1 skal elevene finne klokkeslettet i Berlin
når den er 19.00 i Sydney. Det riktige svaret er klokka 10.00, men etter
feilsvarene å dømme er det tydelig at mange ikke holder de to omdreiningene rundt den klassiske urskiva fra hverandre, og svarer klokka 22.00.
Norske elever har, sammenliknet med elever ellers i OECD, relativt svake
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prestasjoner på denne oppgaven. En interessant hypotese kan være at
vanskelighetsgraden for oppgaven faktisk er ulik i land på grunn av de
ulike benevnelsene. Det er vist et bilde av en urskive, og AM/PM-systemet
har en tettere tilknytning til urskiva, siden både urskiva og tidsangivelsene
opererer med 12-timers sykluser. Kanskje ville oppgaven vært lettere for
norske elever uten bildene av urskivene, fordi disse sannsynligvis bidrar
til den forvirringen vi ser når elever svarer 22.00. Oppgaven har en
vanskelighetsgrad som svarer til nivå 3 på skalaen. I beskrivelsen av dette
nivået (se kapittel 3.5.5) framgår det at elever på dette nivået kan anvende
enkle løsningsstrategier, og at de kan gi direkte tolkninger av informasjon
fra flere kilder. I dette tilfellet passer dette godt, fordi elevene må se sammenhengen mellom de to klokkene som viser tida i de to byene, og samtidig innse at den tredje klokka gir en informasjon som det ikke er relevant å
trekke inn i løsningen.
I oppgave 2 skal elevene ut fra opplysninger om døgnrytmen til de to
personene finne fram til et tidsintervall eller tidspunkt som passer for dem
å snakke sammen på, oppgitt som intervaller i henholdsvis Australia og
Tyskland. Dette er en ganske vanskelig oppgave som krever at elevene
klarer å overføre den statiske informasjonen til en dynamisk modell for
sammenhengen mellom klokkas gang på de to stedene. Oppgaven er derfor regnet som kompetanseklasse 3, fordi den krever en høy grad av generalisering av begrepet «samtidige klokkeslett» på ulike steder på jorden.
Oppgaven har vært benyttet for å beskrive nivå 5, og vi ser at den passer
godt med at på dette nivået «kan elever utvikle og arbeide med modeller
av komplekse fenomener, blant annet finne begrensninger ...» (se kapittel
3.5.3).
For begge oppgavene i enheten ser vi dessuten at det er betydelige
kjønnsforskjeller i guttenes favør, både internasjonalt og i Norge. Det er
rimelig å anta at dette kan være knyttet til både motivasjon og erfaring
med denne konteksten.

3.8.2

Oppgaver fra Rom og form

Alle frigitte enheter fra Rom og Form inneholder bare én oppgave. Vi har
derfor gitt bare én felles tabell med de grunnleggende dataene for alle de
fire frigitte oppgaveenhetene knyttet til denne skalaen.
Oppgaveenhetene «Terninger», «Prikker på terninger», «Snekker»
og «Trappen»
De to oppgaveenhetene som gjelder terninger, har begge utgangspunkt i at
summen av motstående sider på en terning alltid er sju. I oppgaveenheten
«Terninger» skal elevene tegne de motstående sidene til seks avbildede
terninger. Dette er en oppgave som også kunne vært klassifisert som Tall
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og mål, siden løsningsstrategien ikke er avhengig av verken formell
geometrisk forståelse eller evne til mental bearbeiding av visuelle objekter. I konteksten inngår begrepet motstående sider som et begrep knyttet
til det romlige aspektet, men utover dette skal elevene finne summer som
blir sju. Oppgaven passer godt med beskrivelsen gitt for nivå 2, siden
problemstillingen dreier seg om å anvende en grunnleggende algoritme
eller prosedyre og foreta direkte slutninger knyttet til en konkret situasjon.
Tabell 3.12: Informasjon vedrørende oppgavene i enhetene «Terninger»,
«Prikker på terninger», «Snekker» og «Trappen»

«Terninger»
(M145Q01)

«Prikker på
terninger»
(M555Q02)

«Snekker»
(M266Q01)

«Trappen»
(M547Q01)

P-verdier

OECD
Norge

68
65

54
45

20
20

78
82

Kjønnsforskjell

OECD
Norge

0
-6

6
8

6
7

2
2

Kompetanseklasse

1

2

2

1

Kortsvar

Flervalgssett

Flervalgssett

Kortsvar

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 6

Nivå 2

Oppgaveformat
Nivå

I oppgaveenheten «Prikker på terninger» er romsansen helt sentral. Her
skal elevene for fire oppgitte forslag til utbrettfigurer avgjøre hvilke som
blir en terning som oppfyller sjuer-regelen etter at de er brettet sammen.
Oppgaven dreier seg om å forholde seg til konkret informasjon, men elevene må også foreta bearbeidinger av denne informasjonen utover det som
kan kalles direkte tolkninger, og det er derfor en oppgave på nivå 3. Noe
av vanskelighetsgraden for oppgaven ligger også i at selv om oppgaven er
relativt konkret og oversiktlig, så skal eleven sammenstille to informasjonselementer – det geometriske og oppfyllelsen av sjuer-regelen – og
ikke minst, dette skal gjøres konsistent fire ganger.
Spesielt for oppgaven «Prikker på terninger» ser vi at norske elever
skårer relativt svakt, og den er samtidig en «gutteoppgave» i både OECD
og Norge. «Terninger», derimot, er en oppgave som norske jenter skårer
relativt godt på. Det er mulig at noe av forklaringen på disse sprikende
kjønnsforskjellene nettopp ligger i at den grunnleggende kompetansen
som testes i disse to oppgavene, er ulik. Tallbehandling er et område som

95

Rett spor eller ville veier Page 96 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

96

KAPITTEL 3 RESULTATER FOR MATEMATIKK

jenter ofte behersker relativt bedre enn oppgaver som er knyttet til mental
manipulering av visuelle objekter, særlig det å knytte flatefigurer til romfigurer. Dette er imidlertid ikke et entydig trekk. En av de oppgavene som
jentene skårer aller best på i PISA i forhold til guttene, er nettopp en oppgave som handler om denne relasjonen mellom det romlige og det plane.
Det mest generelle trekket er likevel at de fleste oppgavene som har med
denne evnen å gjøre, går i guttenes favør.
A

B
6m

6m
10 m

10 m
C

D
6m

6m

10 m

10 m

Figur 3.20: Planskisser av bed gitt i enheten «Snekker»

Oppgaveenheten «Snekker» ber elevene studere fire planskisser for et bed,
uten detaljmål, og de må for hver av dem avgjøre om det kan lages med 32
meter planker. Skal vi være grunnleggende kritiske til denne oppgaven, vil
faktisk ingen av de foreslåtte bedene kunne lages med 32 meter planker. De
aller fleste planker kommer i ulike lengder, og når man så skal sage for å få
de plankestykkene man behøver, vil det alltid være kappdeler som det er
vanskelig å bruke, samt at selve skjæret tar noen millimeter. Sånn sett kan
det faktisk være en ulempe med praktisk erfaring fra liknende aktiviteter
når denne oppgaven skal løses. Det er imidlertid bare rundt 3 prosent av
elevene som sier at ingen av bedene kan lages med 32 meter planker. De
fleste elevene vil nok mer eller mindre bevisst akseptere at dette er en matematikkoppgave, for elevene står jo ikke overfor den reelle situasjonen som
beskrives. De vil derfor akseptere at det i denne modellen foreligger minst
to skjulte forenklinger av virkeligheten: at plankene har lengder som i
utgangspunktet ikke medfører ubrukelig kapp, og at sagingen av disse
bitene ikke gir sagspon. Den «mentale sagingen» som her skjer, er mer å
sammenlikne med oppdelingen av geometriske linjestykker.
Det matematiske problemet som denne oppgaven gir, er interessant.
Elevene kan i utgangspunktet ikke legge sammen sidene i figurene som
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tall, fordi målene på hvert enkelt plankestykke ikke er kjent. Det er selvfølgelig mulig å tilordne verdier selv på alle sidene, og dersom man gjør
dette på en måte som er konsistent med de totale målene som er gitt i figuren, vil man kunne lykkes med en slik strategi. Men den raskeste og
«smarteste» måten å løse denne oppgaven på er å foreta en addisjon i geometrisk forstand. For figur A og C (se figur 3.20) er det mulig å innse at
man kan legge de stykkene som ligger horisontalt og de som ligger vertikalt, hver for seg. Mentalt kan man se for seg at man skyver hvert av de
små plankestykkene i planskisse A og C ut mot det omsluttende rektangelet som er identisk med planskissen D. Skisse D er den figuren som flest
elever besvarer riktig i denne oppgaven, og den kan sies å utgjøre en referanse som de andre tre skissene kan vurderes mot.
Denne oppgaven, som ved første øyekast kanskje kan virke enkel, er det
altså slett ikke, noe som også p-verdien forteller oss. Elevene må utvikle en
strategi som langt fra er rutinemessig, og det krever grunnleggende innsikt i
begreper fra geometrien samt en konsistens i resonnementet over alle de fire
deloppgavene som skal besvares. Oppgaven hører derfor inn under beskrivelsen i nivå 6. Oppgaven er også et godt eksempel på at vanskelige oppgaver
ikke nødvendigvis er fra kompetanseklasse 3 i rammeverket. Det finnes også
en utilsiktet effekt av formatet. Det er rimelig å anta at noen elever ut fra
formatet alene vil få en forventning om at det er bare én mulig skisse. Ti
prosent av elevene gir et svar som er konsistent med en slik hypotese.
I oppgaveenheten «Trappen» skal elevene ut fra noen gitte mål på en
figur finne et mål som ikke er gitt. Dette er en oppgave mange får til, og
den illustrerer godt nivå 2 for skalaen Rom og form. Den krever at elevene
gjør en direkte tolkning av en oversiktlig og entydig skisse av et velkjent
geometrisk objekt.

3.8.3

Oppgaver fra Tall og mål

Oppgaveenheten «Valutakurser»
Oppgave 1 er en svært lett oppgave hvor elevene skal beregne hvor mange
sørafrikanske rand (ZAR) en person får for sine singaporedollar (SGD).
Kursen er oppgitt som at 1 SGD = 4,2 ZAR. Det varierer sikkert hvor kjent
elever rundt omkring i verden er med valutatransaksjoner, men uansett er
oppgave 1 et godt eksempel på et rutinespørsmål knyttet til nivå 1 hvor
eleven bare trenger å forholde seg til informasjon i én form (tekstlig), og
tolkningene som må gjøres for å besvare spørsmålet, er svært direkte.
Oppgave 2 innebærer i grunnen den samme problemstillingen, bare at
nå skal valutaene veksles den andre veien. Dette blir derfor mer komplisert, fordi kursinformasjonen nå må «snus på hodet». Oppgaven er altså en
rutinemessig oppgave som krever noe mer tolkning enn oppgave 1.
Oppgaven falt relativt vanskelig ut i Norge.
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Tabell 3.13: Informasjon vedrørende oppgavene i enheten «Valutakurser»
Oppgave 1
(M413Q01)

Oppgave 2
(M413Q02)

Oppgave 3
(M413Q03)

P-verdier

OECD
Norge

80
77

74
67

40
42

Kjønnsforskjell

OECD
Norge

1
2

2
2

-3
-9

1

1

3

Kortsvar

Kortsvar

Langsvar

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 4

Kompetanseklasse
Oppgaveformat
Nivå(er)

Valutakurser kan endre seg ganske mye, og dersom man har vekslet penger
til én kurs på et gitt tidspunkt, for så noe senere å måtte veksle tilbake til
den opprinnelige valutaen til en annen kurs, kan dette ha økonomiske
konsekvenser for den det gjelder. Oppgave 3 dreier seg om dette. Dette
problemet finnes det ikke rutineprosedyrer for å løse. Helt konkret var det i
dette tilfellet slik at kursen for 1,0 SGD falt fra 4,2 til 4,0 ZAR. Spørsmålet
dreide seg om hvorvidt dette var gunstig eller ikke for den personen som
opprinnelig hadde kjøpt ZAR til kursen 4,2, og som nå skal veksle tilbake
til SGD. Det var ikke nok å gi svaret «ja», det skulle en relativt presis
begrunnelse til for å få skårepoeng. Her har vi en oppgave som krever god
innsikt i begrepet valutakurs, og ikke minst evnen til å kommunisere et
matematisk argument på en relativt tydelig måte. Konteksten er likevel
ganske konkret og kjent, noe som gjør at dette er en oppgave som faller inn
under nivå 4. Det er også interessant å registrere at dette er en «jenteoppgave», spesielt i Norge. Noe av forklaringen på dette kan være at evnen til å
skrive et tydelig resonnement på mange måter er den avgjørende kompetansen i denne oppgaven. Det er tydelig blant annet i leseoppgavene (se
kap. 5) at dette er en kompetanse som jenter er sterkere på enn gutter.
Oppgaveenheten «Skateboard»
I denne oppgaveenheten er elevene stilt overfor et forbrukerproblem. De
skal sette sammen et skateboard selv ved å kjøpe de enkelte delene som et
slikt brett består av. Det finnes for eksempel hjulsett av ulike slag med
ulike priser. Fra prislista som er gjengitt skal elevene i oppgave 1 finne
prisen for henholdsvis det billigste og det dyreste brettet som det er mulig
å sette sammen av disse delene. Det matematiske problemet er dermed
relativt enkelt. Elevene skal bare plukke ut de billigste og de dyreste
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delene og regne ut totalsummene. Dersom bare ett av de to svarene er
korrekt, belønnes de med ett skårepoeng, mens elever som har riktig beløp
både for det billigste og for det dyreste brettet, får to poeng. Det som
skiller mellom to poeng og ett poeng, er i seg selv ikke knyttet til den
matematiske kompetansen, siden denne er den samme for begge oppgavene. Det er snarere at man må foreta en mer fullstendig tolkning av
problemstillingen samt gjennomføre den rutinemessige prosedyren på en
konsistent måte for å få full skåre.
Tabell 3.14: Informasjon vedrørende oppgavene i enheten «Skateboard»
Oppgave 1
(M520Q01)

50
54

7
6

2
-4

1

1

2

Kortsvar

Flervalg

Kortsvar

2p: Nivå 3
1p: Nivå 2

Nivå 4

Nivå 4

1p

67
71

11
8

72
75

Kjønnsforskjell

OECD
Norge

1
3

Nivå

46
43

2p

OECD
Norge

Oppgaveformat

Oppgave 3
(M520Q03)

Totalt
P-verdier

Kompetanseklasse

Oppgave 2
(M520Q02)

Oppgave 2 er et kombinatorikkproblem: Elevene skal finne fram til hvor
mange ulike typer brett som kan settes sammen med de ulike variantene
man har av deler. Dersom man ikke er vant til å arbeide med problemer
hvor det skal finnes et antall mulige kombinasjoner, vil man måtte utvikle
en egen strategi for å løse oppgaven. En mulighet er eksempelvis å foreta
en fullstendig opplisting av alle muligheter, en strategi som krever tid, og
som gir rom for å gjøre små feil. Dette er imidlertid en velkjent matematisk problemtype og løsningsprosedyre, altså kompetanseklasse 1.
Oppgaven illustrerer godt at kompetanseklasse 1 ikke nødvendigvis er
begrenset til oppgaver som er lette for elevene, eller sagt mer presist:
Mange rutiner er ikke så godt kjent, og ikke alle fakta er trivielle. Årsaken
til at dette er en oppgave på nivå 4, ligger i en kombinasjon av flere
forhold: Prosedyren for å finne slike utfallsrom er ikke velkjent for alle
elever, oppgaven krever at elevene tolker informasjon gitt i to representasjonsformer (tekst og tabell), og problemet må løses i flere steg.
I oppgave 3 skal elevene sette sammen det dyrest mulige brettet man
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kan få for et gitt beløp ved å plukke fra prislista. I denne problemstillingen
har man definitivt ikke en rutineprosedyre å følge. Elevene må bruke en
eller annen variant av prøve-og-feile-strategi for å finne den optimale
løsningen. Man vil imidlertid ha større sjanse for å lykkes dersom man
benytter denne typen strategi på en strukturert måte. Eleven kan for
eksempel først finne fram til delene for det dyreste brettet. Prisen for dette
brettet er høyere enn den pengesummen man har å handle for. Løsningen
blir da å sette inn det billigere alternativet for én og én del om gangen for
å se hva som ligger nærmest opptil det beløpet man har å handle for.
Denne enheten er også et godt eksempel på en enhet som viser at matematikk har berøringspunkter med problemløsing, slik disse to områdene
er definert i PISA (se kap. 6).

3.8.4

Oppgaver fra Usikkerhet

Oppgaveenheten «Eksport»
I denne enheten får elevene to informasjonselementer: et søylediagram
som illustrerer verdien av totaleksporten fra et bestemt land over en femårsperiode, og et sektordiagram som illustrerer hvordan denne eksporten
prosentvis fordeler seg på ulike produkttyper i ett av disse årene.
I oppgave 1 skal elevene finne størrelsen på den totale eksporten i et
bestemt år. Dette er altså en oppgave hvor elevene bare skal lese av en
verdi for en søyle i et diagram. En slik oppgave ville nok i utgangspunktet
tilhørt nivå 1, men i dette tilfellet må elevene tolke datamaterialet noe mer,
siden det er to diagrammer som er gitt, hvorav bare det ene er relevant for
akkurat dette spørsmålet. Den overflødige informasjonen er nok en gang
det som løfter denne oppgaven til nivå 2 (jf. «Vekst», oppgave 1).
Tabell 3.15: Informasjon vedrørende oppgavene i enheten «Eksport»
Oppgave 1
(M438Q01)

Oppgave 2
(M438Q02)

P-verdier

OECD
Norge

79
74

48
45

Kjønnsforskjell

OECD
Norge

-1
-1

8
11

1

2

Kortsvar

Flervalg

Nivå 2

Nivå 4

Kompetanseklasse
Oppgaveformat
Nivå
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I oppgave 2 skal elevene kombinere informasjonen i de to grafiske framstillingene for å finne verdien av eksporten for en bestemt type produkt.
Evnen til å kombinere informasjon fra ulike kilder er et viktig kjennetegn
ved kompetanseklasse 2. Anvendelsen av relativt grunnleggende matematiske resonnementer, tilstedeværelsen av en relativt konkret kontekst,
valget av en passende løsningsstrategi og evnen til å kombinere informasjon peker til sammen mot viktige kjennetegn ved nivå 4. Også her er det
grunn til å merke seg den relativt store kjønnsforskjellen i guttenes favør.
Hva dette skyldes, er ikke åpenbart, men i de fleste land er kjønnsforskjellene generelt størst i guttenes favør for oppgaver innen nettopp kompetanseklasse 2.
Det er også verdt å legge merke til at oppgaver som handler om å tolke
grafiske framstillinger av statistiske data, ikke automatisk faller inn under
kategorien Usikkerhet. Blant annet har vi sett tidligere at enheten «Vekst»
hørte til under Forandring og sammenheng. Ved nærmere ettersyn vil man
imidlertid se at spørsmålene som stilles i enheten «Eksport», ikke dreier
seg om endringer, mens i enheten «Vekst» var det relasjonen mellom alder
og høyde problemstillingene dreide seg om.
Oppgaveenhetene «Ran», «Søppel» og «Prøveresultater»
Tabell 3.16: Informasjon vedrørende oppgavene i enhetene «Ran», «Søppel»
og «Prøveresultater»
«Ran»
(M179Q01)
p-verdi

2p

1p

15
29

28
26

P-verdier og andel
på hvert skårenivå

OECD
Norge

29
42

Kjønnsforskjell

OECD
Norge

3
1

Kompetanseklasse
Oppgaveformat
Nivå

«Søppel»
«Prøveresultater
(M505Q02)
» (M513Q03)

52
67

32
34

-3
-1

1
-1

2

3

2

Langsvar

Langsvar

Langsvar

2p: Nivå 6
1p: Nivå 4

Nivå 4

Nivå 5

I alle disse tre oppgaveenhetene utfordres elevene til å gi tolkninger og
vurderinger av gitte data. Generelt kan det synes som om dette er en type
tolkninger og vurderinger som norske elever er relativt dyktige på.
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I enheten «Ran» får elevene et søylediagram over andelen ran som er
begått i to påfølgende år. Ved første øyekast kan det se ut som om antall
ran har økt voldsomt, fordi søylen for det påfølgende året er om lag
dobbelt så høy. Elevene blir så bedt om å ta stilling til om en journalist
som slår stort opp at antall ran har økt mye fra det ene året til det neste, har
gitt en rimelig tolkning av dataene. Ved nærmere ettersyn vil man se at
andreaksen som angir antall ran, ikke starter på 0, med andre ord er aksen
«kuttet». For å få to poeng på denne oppgaven må man for det første
konkludere at påstanden til journalisten ikke er rimelig ut fra de dataene
som foreligger, og dernest gi et argument for dette basert på de dataene
som foreligger. Det er hovedsakelig to typer argumenter som forekommer
i elevenes svar. De fleste påpeker at ikke hele grafen vises, og at den
doblingen som vises i søylenes høyde, gir et feilaktig inntrykk. Andre
elever påpeker at den relative økningen er liten, ved at de gjør et overslag
over den prosentvise økningen eller ved at de sammenlikner direkte den
absolutte økningen med antallet ran som begås («10 av 500 er ikke en stor
økning»). En tredje type svar, som bare et lite fåtall elever bruker, er at
man må ha data for flere år for å vurdere om økningen er relativt stor eller
liten. Essensen i dette argumentet er at en økning på 1–2 prosent, som i
dette eksemplet, kan oppfattes som stor dersom økningen normalt sett
pleier å være mindre. Elever som bruker ett av disse argumentene uten
tilstrekkelig detalj i argumentasjonen, får ett skårepoeng, eksempelvis de
elevene som bare baserer seg på å oppgi den absolutte økningen i antall
ran.
«Prøveresultater» er knyttet til en poengstatistikk for en prøve som to
klasser har gjennomført. Gjennomsnittlig poengsum er noe høyere for en
av klassene. Men ved nærmere ettersyn vil man finne at resultatet for
klassen med de dårligste resultatene er veldig påvirket av en elev som gjør
det ekstremt mye dårligere enn alle andre elever. Læreren hevder at den
klassen som hadde høyest gjennomsnitt, var den beste klassen. Dette var
ikke elevene i den andre klassen enige i, og oppgaven er her å nevne et
argument som elevene kan bruke for sitt syn. Ulike argumenter kan
brukes. I tillegg til å påpeke den innvirkningen som ekstremeleven har på
klassens resultat, kan det også argumenteres for at klassen med dårligst
karakterer har færre elever som stryker (strykgrensa er nevnt i teksten).
Tilsvarende kan man påpeke at klassen som i gjennomsnitt er svakest, har
flere elever helt i toppsjiktet.
For begge disse enhetene er det åpenbart at elevene må knytte sammen
to ulike representasjoner (tekstlig og grafisk), og oppgavene er derfor
klassifisert som kompetanseklasse 2. Hovedskillet mellom oppgavene i
forhold til nivå gjelder graden av presisjon og fullstendighet som kreves i
argumentene. Kravet til dette er størst for det andre skårepoenget i «Ran».
I oppgaveenheten «Søppel» får elevene en tabell som viser hvor lang
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tid ulike materialer bruker på å bli nedbrutt når naturen får gå sin gang.
Det oppgis for eksempel at avispapir blir brutt ned på noen få dager, mens
plastkopper tar det mer enn 100 år å bryte ned. Elevene blir bedt om å gi
en grunn til at et søylediagram er uegnet for å framstille disse dataene.
Godkjente svar må enten vise til at variasjonene er så store at de ikke kan
framstilles i samme diagram, for eksempel «Det er umulig å vise ‘noen
dager’ i samme diagram som flere år». Et annet argument som godtas, er
at noen av nedbrytningstidene er svært upresise, noe som gjør det vanskelig å illustrere dataene ved en søyle med en bestemt høyde. Spesielt
gjelder dette plastkoppen, hvor nedbrytningstida ikke er begrenset oppad.
Nok en gang har vi en oppgaveenhet som går langt utover det å beskrive
dataene i seg selv. Denne oppgaven dreier seg om en generalisering av
egenskapene ved data som sådanne. Spørsmålet handler om hvilke egenskaper man generelt må kreve for at søylediagram skal være en egnet
framstillingsform. Det er oppgaveenhetens forhold til generaliseringer
som gjør at den er blitt klassifisert som kompetanseklasse 3. Nok en gang
illustrerer derfor disse tre oppgavene – «Ran», «Prøveresultater» og
«Søppel» – at det er mulig å lage lette oppgaver fra kompetanseklasse 3,
og relativt vanskelige oppgaver fra lavere kompetanseklasser. Oppgavene
viser også at selv om mange av beskrivelsene av nivåene er sammenfallende med beskrivelsene av kompetanseklassene, er det flere elementer
ved en oppgave som er avgjørende for hvor vanskelig den er. Vanskelighetsgraden til en oppgave er også avhengig av hvor direkte tilgjengelig
informasjonen i oppgavene er, antall og form på representasjonen av
informasjon som gis, antall steg i løsningen, graden av krav til presisering
i besvarelsen og oppgavens format, for å nevne noen faktorer som ikke
inngår i beskrivelsene av kompetanseklassene.

3.9

Oppsummering

Norske elever skårer totalt som gjennomsnittet i OECD, men ved å se på
resultatene i et nordisk perspektiv, kan også totalskåre for Norge oppfattes
som at vi skårer betydelig dårligere enn de land som det er mest naturlig
for oss å sammenlikne oss med. Resultater for de to delskalaene Forandring og sammenheng og Rom og form kan knyttes til resultater fra PISA
2000 siden disse områdene inngikk også den gangen. Her har norske
elever hatt en svak absolutt tilbakegang siden 2000. Imidlertid har svært
mange andre land gått fram akkurat for disse områdene siden sist, så selv
om tilbakegangen for norske elever er relativt beskjeden i absolutt forstand, er tilbakegangen betydelig i forhold til land vi kan sammenlikne oss
med. Når de norske totalresultatene i henholdsvis 2000 og 2003 begge er

103

Rett spor eller ville veier Page 104 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

104

KAPITTEL 3 RESULTATER FOR MATEMATIKK

omtrent på gjennomsnittet i OECD, så skyldes dette i all hovedsak at
området Usikkerhet er inkludert i 2003. På denne delskalaen skårer de
norske elevene bedre enn gjennomsnittet i OECD, noe som kompenserer
for tilbakegangen for de delskalaene som var med begge år.
Kjønnsforskjellene i vårt land går i guttenes favør, men i forhold til
OECD-gjennomsnittet er denne forskjellen liten. Fra analyser av enkeltoppgaver kan det synes som om guttene gjør det relativt bedre på vanskelige oppgaver i flervalgsformat, mens jentene gjør det tilsvarende bedre på
oppgaver i langsvarsformat, og spesielt for oppgaver som krever presisjon
i formuleringene. I tillegg gjør jentene det nesten like bra som guttene på
oppgaver fra kompetanseklasse 1. Kjønnsforskjellene i guttenes favør er i
Norge størst innen emnene Usikkerhet og Rom og form.
Oppgaveeksemplene har vist at vanskelighetsgraden til en oppgave ikke
kan beskrives av kompetansene alene. Det er langt flere elementer ved en
oppgave som bidrar til å gjøre den vanskelig eller lett, blant annet format,
typer representasjoner, familiaritet med konteksten, type tolkning som
kreves, grad av konsistens, og kjennskap til matematiske begreper som
inngår. Av den grunn er det på sin plass å minne om at nivåbeskrivelsene
som står i avsnitt 3.5, ikke er fullstendige, men forenklinger og forkortelser av de beskrivelsene som er blitt utviklet. For mer fullstendige
beskrivelser vises det til den internasjonale rapporten (OECD 2004).
I dette kapitlet har vi hovedsakelig nyttet nivåbeskrivelsene for å få
tydeliggjort den kompetansen som testes i PISA. Vi har imidlertid også
forsøkt å vise hvordan disse beskrivelsene kan ha verdi i en didaktisk
sammenheng. Ved å se på hva som skiller mellom nivå 1 og 2, er det mulig
å gi en generell beskrivelse av noen sentrale ferdigheter som elever på
lavere nivåer trenger øvelse og innsikt i for å kunne forbedre seg. Tilsvarende analyser kan gjøres langs hele skalaen, og resultatet av en slik
analyse kan ha stor didaktisk nytteverdi ved at den kan gi beskrivelser av
noen grunnleggende trekk i utviklingen av en funksjonell matematisk
kompetanse.
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Kapittel 4

Naturfag

I dette kapitlet vil vi først gjøre rede for hvordan naturfagkompetanse («scientific literacy») er definert i PISA og vise hvordan dette danner grunnlag for utvikling av naturfagtesten.
Videre dreier kapitlet seg i hovedsak om hvordan norske elever skårer i naturfag. Vi vil se på de norske prestasjonene i et
nordisk og et internasjonalt perspektiv både når det gjelder
naturfagdelen som helhet, grupper av oppgaver og enkeltoppgaver. Vi vil se på disse resultatene for de norske elevene generelt, og for jenter og gutter spesielt. Sammenlikninger med
resultatene vi fant i PISA 2000, vil være sentrale.

4.1

Hva er naturfag?

Det fagområdet vi i norsk skole kaller naturfag, er et viktig fag i den obligatoriske skolen i alle land, men det er stor forskjell når det gjelder fagets
organisering og hvilken vekt som legges på forskjellige sider av faget. Den
samme variasjonen kan man se når man studerer hvordan undervisningen
er organisert på de ulike trinnene. I hele grunnskolen heter faget, i henhold
til L97, natur- og miljøfag, mens det obligatoriske 5-timerskurset i videregående skole heter naturfag, og studieretningsfagene som elevene kan velge til videre fordypning, er spesialiserte kurs i fysikk, kjemi og biologi. I videregående skole finnes det riktignok valgfag i geologi og astronomi, men
disse emnene spiller en svært liten rolle i forhold til de tre førstnevnte.
Geofaglige emner blir ofte undervist i en samfunnsfaglig sammenheng, og
grenseoppgangen mot samfunnsfagene kan ofte være tilfeldig. Før L97 var
O-fag et integrert fag på barnetrinnet, bestående av samfunnsfag og naturfag, mens disse to fagene var skilt på ungdomstrinnet.
Ser man på andre land, er det store forskjeller i hvordan fagområdet organiseres. Selv mellom de nordiske landene varierer det sterkt i så måte.
Tendensen er et integrert naturfag på lavere alderstrinn, og økende spesialisering med separate kurs på høyere trinn. Denne spesialiseringen inntreffer på forskjellige tidspunkter i ulike land. I engelsktalende land er det
sterke tradisjoner for et integrert fag, science, og utviklingen i vårt land
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har vært preget av de samme tendensene de siste tiårene. De enkelte fagdisiplinenes egenart har stått sterkere på kontinentet, og vi skal ikke lenger
enn til våre naboland Sverige og Danmark for å finne faget oppdelt i separate emner i den obligatoriske skolen.
Diskusjonene om hvordan fagområdet skal organiseres som skolefag,
dreier seg i stor grad om hva faget egentlig handler om, og dette er relatert
til ulike syn på hva som er fagets grunnleggende egenart. Tendensen til å
integrere faget har bakgrunn i følgende: Faget handler om hvordan naturen
er bygd opp og hvordan den fungerer, om hvilke naturlover den er underlagt, og hva som finnes der av levende og livløst materiale. Langt på vei
preges også naturfagene av en felles arbeidsmåte for å skaffe ny kunnskap,
ofte snakkes det til og med om en naturvitenskapelig arbeidsmåte, der observasjoner og eksperimenter står sentralt. I engelsk terminologi er dette så
innarbeidet at betegnelsen science både dekker fagområdet naturfag, men
også, særlig i sammenhengen scientific, vitenskap mer generelt. Slik er det
også i skolen: Science i engelsk skole legger betydelig vekt på vitenskapelig arbeids- og tenkemåte, mens dette ikke er like sentralt i andre land. Her
ligger åpenbart et dilemma. Oppøving av vitenskapelig og logisk tenking
er viktig, og naturfag kan være en arena der slike intellektuelle ferdigheter
kan trenes opp. Men i hvilken grad slik tenking er karakteristisk spesielt for
naturvitenskap, er det ulike syn på. Mange vil hevde at dette er like viktige
kompetanser i for eksempel samfunnsvitenskap.
Enhver samfunnsborger vil møte situasjoner hvor naturfaglig kompetanse er viktig for å kunne ta beslutninger og handle rasjonelt. Det er viktig å ha evnen til å kunne trekke konklusjoner fra gitt informasjon og å
kunne kritisere påstander framsatt av andre. I mange sammenhenger er det
også av betydning å kunne skille en subjektiv mening fra et utsagn som er
støttet av objektive data. Faget naturfag innebærer en spesiell rasjonalitet
når det gjelder å teste ideer og teorier mot foreliggende dokumentasjon.
Mange vil hevde at naturfaget i skolen nettopp har sin viktigste rolle knyttet til å fostre slike generelle kompetanser. Disse kompetansene er så brede og grunnleggende at man kan si de utgjør en helt spesiell måte å forholde seg til seg selv og sine omgivelser på.
I en naturfagutdanning for alle er det viktig å utvikle en forståelse av
sentrale begreper og teoretiske rammeverk i naturvitenskapen. Det er også
viktig å utvikle kjennskap til naturvitenskapens metoder, både deres styrker og deres begrensninger når de anvendes i den virkelige verden. Elevene må kunne anvende denne forståelsen i virkelige situasjoner hvor naturvitenskap er involvert, og hvor påstander må vurderes og beslutninger
fattes. Dette er betydningsfulle mål for utdanningen i naturfag for alle elever. For noen av elevene vil denne forståelsen senere bli utvidet gjennom
dybdestudier av naturfaglige ideer som en forberedelse til et framtidig naturfaglig yrke.
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Enhver læreplan i naturfag representerer også en avveining mellom det
generelle og det spesielle, for eksempel mellom artskunnskap og mer generelle prinsipper i biologi. Og tilsvarende må læreplanen angi en vektlegging av forståelse av naturlover i forhold til kjennskap til de enkeltstående
stoffer, arter og fenomener. Kort sagt: Hvor viktig er det å vite forskjell på
gran og furu i forhold til å ha forståelse av generelle økologiske prinsipper? – Og hvor viktig er kjennskap til atomenes verden i seg selv og som
forklaringsmodell for å kunne forholde seg til makroskopiske fenomener i
kjemi?
Når vi i dette kapitlet skal studere resultatene i naturfag, er det altså viktig å kunne beskrive hva vi i vår sammenheng mener med dette fagområdet. Vi vil definere fagområdet slik det brukes i PISA, og vi vil plassere
det i forhold til faget i norsk skole.

4.2

«Scientific literacy» i PISA

Begrepet scientific literacy er sentralt i nyere naturfagdidaktisk litteratur,
og det finnes en rekke ulike definisjoner av begrepet, se for eksempel
UNESCO (1993). Problemet med så ulike definisjoner er at det for eksempel opereres med ulike nivåer, slik at det er vanskelig å enes om en felles
begrepsbruk (se Shamos 1995). I PISA er definisjonen av scientific literacy mest i tråd med det Bybee (1997) beskriver i sin definisjon som «conceptual and procedural scientific literacy». Bybee har fire nivåer i sin definisjon, og PISA ligger nærmest det tredje nivået. De to laveste nivåene er
«nominal scientific literacy», som består av kjennskap til navn og begreper, og «functional literacy», som karakteriserer dem som kan bruke naturvitenskapelig språk i begrensede kontekster. Disse to regnes for å være
på et for lavt nivå til å være sentrale i rammeverket for PISA. Det høyeste
nivået, «multidimentional scientific literacy», innebærer en forståelse av
naturvitenskapens egenart og dens rolle i historien og kulturen på et nivå
som passer bedre for eksperter innen naturvitenskap.
Med utgangspunkt i den generelle kompetansedefinisjonen i PISA, og
med innspill fra alle deltakerlandene, har en ekspertgruppe i naturfag
kommet fram til følgende definisjon av begrepet scientific literacy:
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 the changes made to it through human activity (OECD 2003, s. 133).
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I PISAs definisjon av scientific literacy brukes naturfaglig kunnskap på en
måte som innebærer mye mer enn kunnskap om fakta, navn og begreper.
Det inkluderer en forståelse av fundamentale naturfaglige begreper og
hvilke begrensninger naturfaglig kunnskap og naturvitenskapens egenart
har. Å gjenkjenne spørsmål som kan besvares ved naturvitenskapelige metoder, innebærer kunnskap om naturvitenskapens egenart, så vel som
kunnskap om naturfaglige sider knyttet til spesifikke temaer. Å trekke
konklusjoner basert på data betyr å kjenne til og anvende metoder knyttet
til utvalg og vurdering av informasjon og data. Det innebærer også å gjenkjenne tilfeller som mangler tilstrekkelig informasjon til at man kan trekke endelige konklusjoner.
Rammeverket for PISA tar utgangspunkt i hva som ansees som viktige
kompetanser i morgendagens samfunn. Det finnes ikke noe dekkende begrep for «scientific literacy» på norsk, men det blir ofte oversatt med naturfaglig allmenndannelse. Vi mener imidlertid at det er uheldig og upraktisk å bruke denne oversettelsen konsekvent, og har derfor i denne boka
gjennomgående valgt å bruke naturfag når vi refererer til scientific literacy i PISA.
I PISAs rammeverk er oppgavene klassifisert etter tre sider ved naturfag:
1 Emneområder
2 Kompetanser
3 Kontekster
Disse tre danner utgangspunktet for hele naturfagdelen i PISA-undersøkelsen. De to første har i hovedsak vært viktige under utviklingen av oppgaver og til å beskrive elevenes kompetanse, og de blir nærmere beskrevet
i de to neste avsnittene. Det tredje punktet, kontekster, var viktig under utviklingen av oppgaver for å sørge for at oppgavene til sammen var hentet
fra et bredt spekter av virkelighetsnære situasjoner. Kontekstene skal være
knyttet til elevenes hverdag, til skole, til arbeidslivet, til lokalsamfunnet
eller til storsamfunnet. Det er lagt vekt på at naturfagoppgavene i PISA til
sammen dekker alle disse ulike kontekstene.
To momenter vil vi understreke spesielt. For det første er det ikke gjort
noe forsøk på å prøve elevene i praktiske ferdigheter. Videre er det i en internasjonal undersøkelse ikke mulig å prøve elevene i forhold som er spesifikke i hvert land, for eksempel kjennskap til vanlige klimaforhold, dyr
og planter, selv om slike forhold ofte står sentralt i læreplanene, særlig på
lave klassetrinn.
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4.2.1

Emneområder

Det som her er kalt emneområder, dreier seg om hvilke naturfaglige emner
oppgavene handler om. I PISA har man ikke, i motsetning til i mange andre undersøkelser, for eksempel TIMSS, listet opp en lang og detaljert rekke med naturfaglige emner som skal dekkes. Målet i PISA er å beskrive i
hvilken grad elevene kan anvende kunnskapen i en del relevante sammenhenger. Emnene er valgt fra områdene Liv og helse, Jorda og miljøet og
Teknologi, og dette er emner som skal kunne oppfylle følgende tre viktige
kriterier:
• Den naturfaglige kunnskapen har relevans for dagliglivet, men ikke
nødvendigvis for den enkelte elev.
• Kunnskapen er trolig viktig også over en periode på flere år.
• Kunnskapen må kunne kombineres med de naturfaglige kompetansene
man ønsker å måle i PISA. Det vil for eksempel ikke være tilfellet hvis
det kun er spørsmål om å gjengi et navn eller en definisjon.

4.2.2

Kompetanser

Naturfaglige kompetanser er ifølge PISA mentale handlinger som anvendes for å utvikle, tolke og bruke data for å oppnå kunnskap eller forståelse.
Man ønsker å se i hvilken grad elever kan anvende naturfaglig kunnskap,
om de kan vite når naturfaglig kunnskap er relevant, om de kan trekke
konklusjoner basert på data, og om de kan skille mellom spørsmål som
kan besvares ved hjelp av naturvitenskap eller ikke. De tre naturfagkompetansene i PISA 2003 er definert som:
• Kompetanse 1: Beskrive, forklare og forutsi naturvitenskapelige fenomener
• Kompetanse 2: Forstå naturvitenskapelige undersøkelser
• Kompetanse 3: Tolke naturvitenskapelig evidens og konklusjoner
Kompetanse 1
Her må elevene bruke begrepsforståelse i en gitt situasjon. Det vil si at de
må beskrive eller forklare fenomener ved hjelp av naturfaglige begreper.
Et eksempel på en oppgave som er ment å måle denne kompetansen, er
den første oppgaven i enheten «Dagslys» som er gjengitt i vedlegg 3. I
denne oppgaven skal elevene vurdere hvilket utsagn som best kan forklare
hvorfor det er dagslys og mørke på jorda, og for å kunne vurdere dette må
de anvende naturfaglig kunnskap. De kan ikke hente tilstrekkelig opplys-
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ning fra teksten, men må vise at de har en begrepsforståelse på dette området.
Kompetanse 2
Å forstå naturvitenskapelige undersøkelser innebærer for eksempel å bestemme hvilke spørsmål som kan undersøkes ved hjelp av naturvitenskap
eller å kunne foreslå spørsmål som kan undersøkes vitenskapelig. Det
innebærer også å kunne avgjøre hva som er nødvendig i naturvitenskapelige undersøkelser, som for eksempel hva som skal sammenliknes, hvilke
variabler som skal kontrolleres, og hvilken informasjon som er nødvendig.
Den tredje oppgaven i oppgaveenheten «Kloning», som er gitt i vedlegg
3, er et eksempel på en oppgave som skal måle denne kompetansen. Oppgaven dreier seg om en lov som skal forby kloning, og elevene får oppgitt
to grunner til at avgjørelsen om lovforbud er tatt. Elevene skal bestemme
om disse grunnene er basert på naturvitenskap eller ikke.
Kompetanse 3
Denne kompetansen vil si å kunne tolke eller begrunne naturvitenskapelige funn og konklusjoner og kunne anvende dem. Med utgangspunkt i oppgitte data kan dette være å velge mellom forskjellige konklusjoner eller å
argumentere for eller mot en gitt konklusjon.
En oppgave, som ikke er frigitt, tar utgangspunkt i en tabell med informasjon om innholdet i melken til tre pattedyr. Det refereres til legender
om menneskebarn som har vokst opp med ulver og drukket ulvemelk.
Elevene skal fra tabellen finne data som kan brukes som argument for at
historien kan være sann, og data som peker mot at den ikke kan være sann.

4.2.3

Begrepsforståelse og prosesskompetanse

I PISA 2003 blir resultatene i naturfag gitt som en samlet naturfagskåre.
Det er for få naturfagoppgaver til å rapportere på hver av de tre kompetansene for seg. Vi har imidlertid i våre nasjonale analyser delt oppgavene inn
i to grupper etter om det hovedsakelig er begrepsforståelse eller prosesskompetanse som måles. Dette ble også gjort i de norske analysene fra
PISA 2000 (Lie mfl. 2001, Kjærnsli og Lie 2003).
Denne inndelingen er gjort med bakgrunn i produkt/prosess-diskusjonen som har vært sentral i de naturfagdidaktiske fagmiljøene både nasjonalt og internasjonalt (Millar og Driver 1987, Sjøberg 2004). På den ene
sida er naturvitenskapen et produkt som er kjennetegnet ved at kunnskapen består av begreper, teorier og modeller. På den andre sida er naturvitenskapen kjennetegnet ved prosesser og metoder for å framskaffe ny
kunnskap. Begge disse to aspektene er dekket i PISA-undersøkelsen.
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• Begrepsforståelse har vi kalt den gruppa av oppgaver som er kategorisert under kompetanse 1, og som innebærer at elevene har faktakunnskap og forståelse av naturfaglige begreper for å kunne besvare oppgavene. Det tilsvarer det som ofte kalles produkt i naturfagdidaktisk
litteratur.
• Prosesskompetanse vil vi her definere som den kompetansen som er
ment å måles i de oppgavene som er klassifisert under kompetansene 2
og 3. Disse oppgavene vil alltid være satt inn i en naturfaglig kontekst
som også krever naturfaglig begrepsforståelse, men hovedvekten er lagt
på prosesskompetanse. Det er viktig å minne om at de intellektuelle
prosessene det her er snakk om, inkluderer de prosedyrene som inngår
som ledd i naturvitenskapelige observasjoner og eksperimenter (kompetanse 2). Kompetanse 3 inneholder et sett av mer generelle intellektuelle ferdigheter av logisk og analytisk karakter. I en periode var det
populært i naturfagdidaktikk å tenke seg «innholdsfrie» naturfaglige
prosesser (APU 1988). For eksempel ønsket man å vurdere om elevene
kunne stille hypoteser, lese tabeller, kontrollere variabler og trekke konklusjoner på bakgrunn av situasjoner som ikke krevde noen spesifikke
naturfaglige kunnskaper. Målinger av slike mer generelle prosesser er i
stor grad forlatt i naturfagdidaktiske miljøer. Dette fordi de blir av mer
logisk karakter og ikke spesifikt naturfaglige. Det er også stilt spørsmål
ved om det er mulig å generalisere slike prosessferdigheter uavhengig
av innhold og kontekst (Kind mfl. 1999).

4.2.4

Beskrivelse av naturfagskalaen

Naturfagoppgavenes vanskelighetsgrad varierer etter hvor kompliserte begreper som er brukt, mengden av data som er gitt, hvor høye krav til
resonnering som stilles, samt graden av presisjon som kreves. I tillegg har
konteksten, oppgaveformatet og måten spørsmålene er presentert på selvfølgelig også en betydning.
I rammeverket for naturfag er det gjort forsøk på å beskrive i ord de
kompetansene som måles langs naturfagskalaen (OECD 2003). Man har
prøvd å gi en detaljert beskrivelse av elevenes kompetanse for tre skalaverdier for naturfagskåre. Disse beskrivelsene er basert på en analyse av
hvilke kognitive krav som er typiske for oppgaver som har vanskegrad på
tilsvarende nivå. Beskrivelsene gjengitt nedenfor er ikke detaljert nok til å
kunne definere kompetansen fullstendig. Dette vil først være mulig etter
undersøkelsen i 2006 da naturfag skal være hovedemnet.
• Elever som oppnår toppskåre (rundt 690 poeng), skal være i stand til å
utvikle eller bruke begrepsmodeller for å kunne forklare eller analysere
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naturvitenskapelige undersøkelser. De må forstå utformingen av et eksperiment eller fastslå hvilke hypoteser som er testet. De skal kunne
sammenlikne data for videre å være i stand til å vurdere forskjellige
synspunkter eller perspektiver, samt kommunisere naturvitenskapelige
argumenter.
• 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 kunne vurdere
påstander eller trekke konklusjoner.
• Elever som har fått rundt 400 poeng, skal være i stand til å uttrykke enkel faktakunnskap (f.eks. navn, fakta, terminologi, enkle regler) og til å
bruke allmenn naturfaglig kunnskap for å trekke kritiske konklusjoner.

4.2.5

Naturfagoppgaver i PISA

Prøven som brukes for å måle naturfagkompetansen i PISA, består av en
rekke oppgaveenheter som hver dreier seg om et bestemt problemområde
eller tema. Hver oppgaveenhet består av flere enkeltoppgaver, men som
oftest tar de utgangspunkt i en situasjon, en tekst, tabell, figur eller liknende. I PISA 2003 er naturfagoppgavene først og fremst hentet fra de tre emneområdene Liv og helse, Jorda og miljøet og Teknologi. Oppgavene er
knyttet til ulike kontekster slik elevene kan møte dem i hverdagen. De frigitte oppgaveenhetene er gjengitt i sin helhet i vedlegg 3.
Tabell 4.1 viser en oversikt over de naturfagoppgavene som er med denne gangen. Det er totalt 35 oppgaver, hvorav 20 er flervalgsoppgaver og 15
er åpne oppgaver. På flervalgsoppgaver skal elevene krysse av for ett av
flere svaralternativer eller krysse av for riktig/galt eller ja/nei i en rekke utsagn eller spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene skrive svaret med egne
ord, noe som kan variere fra noen få ord til en lengre begrunnelse eller forklaring.
Tabellen viser også fordelingen av oppgaver etter hvilken av de tre
kompetansene de i hovedsak er ment å måle. Det framgår tydelig at det er
flest oppgaver kategorisert i kompetanse 1 og færrest i kompetanse 2. Men
som nevnt tidligere i dette kapitlet, har vi i de norske analysene valgt å
dele oppgavene inn i to grupper etter om det hovedsakelig er begrepsforståelse (kompetanse 1) eller prosesskompetanse (kompetanse 2 og 3)
som måles. Tabell 4.1 viser at det da blir to relativt like grupper, med
henholdsvis 17 oppgaver som i hovedsak måler begrepsforståelse, og 18
som i hovedsak måler prosesskompetanse. Disse igjen fordeler seg nesten
helt likt når det gjelder oppgaveformat.
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Tabell 4.1: Fordeling av naturfagoppgaver etter kompetanse og oppgaveformat
Flervalgsoppgaver

Åpne
oppgaver

Totalt

1. Beskrive, forklare og forutsi
naturvitenskapelige fenomener

10

7

17

2. Forstå naturvitenskapelige
undersøkelser

4

3

7

3. Tolke naturvitenskapelig evidens og naturvitenskapelige
konklusjoner

6

5

11

20

15

35

Kompetanse
Begrepsforståelse
Prosesskompetanse

Totalt

4.2.6

PISA OG TIMSS

Som allerede påpekt i avsnitt 2.2.5, er det både likheter og ulikheter mellom
PISA- og TIMSS-undersøkelsene. En viktig forskjell er elevenes alder i de
to undersøkelsene. I PISA består populasjonen av 15-åringer, mens den
populasjonen i TIMSS det her er mest naturlig å sammenlikne med, er 13åringer. En annen viktig forskjell er at det var ulike land som deltok i de to
undersøkelsene. De internasjonale gjennomsnittene i PISA og TIMSS kan
derfor ikke sammenliknes direkte. I TIMSS er det mange flere lavtpresterende land som deltar, og dessuten opererer man i PISA med et OECDgjennomsnitt der bare medlemslandene teller med i beregningene.
De to undersøkelsene måler også ulike områder, og oppgavene er valgt
ut fra forskjellige premisser. I TIMSS tar man utgangspunkt i det stoffet
som er felles for læreplanene i de ulike deltakerlandene, og man tar sikte
på å måle så «rettferdig» som mulig det som undervises i naturfag i de
fleste deltakerlandene. I PISA, derimot, tas det utgangspunkt i hva slags
kompetanse som er viktig for elevene for at de skal kunne delta i morgendagens samfunn. En gjennomgang av likheter og forskjeller mellom de to
prosjektene er gitt av Harlen (2001) og Olsen (2004).
PISA og TIMSS er altså utviklet med forskjellige siktemål, og når man
skal sammenlikne resultatene, er det 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. Likevel vil analyser som tar utgangspunkt i det som er forskjellig i de to
undersøkelsene, kunne gi verdifulle bidrag til en mer helhetlig vurdering
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av naturfaget. Både TIMSS og PISA består av regelmessige undersøkelser, noe som gir muligheten til å studere tendenser over tid.
Under diskusjonen av resultatene fra PISA vil det være naturlig å sammenlikne med noen av hovedfunnene fra TIMSS 1995. Her følger noen av
hovedfunnene i naturfag fra øverste klassetrinnet i populasjon 2, som vil si
nåværende 8. klasse:
• De norske elevene skåret omtrent som gjennomsnittet av alle deltakerlandene.
• Norske elever presterte noe lavere enn de svenske, men klart bedre enn
elever i Danmark og Island (Finland deltok ikke).
• Guttene skåret signifikant, men ikke veldig mye høyere enn jentene.
Forskjellen i guttenes favør var størst i kjemi, fysikk og geofag.
• Norske elever skåret forholdsvis bedre i naturfag enn i matematikk.

4.2.7

L97

I L97 påpekes det at et forskningsbasert samfunn risikerer å bli stadig mer
teknologidrevet. Strømmen av teknologiske funn og fakta krever bred
kunnskap 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 uttrykk man ofte møter i fagdidaktisk litteratur i naturfag. Vitenskapelig analfabetisme kan sies å være synonymt med mangel på
scientific literacy. Vi ser altså at L97 også ser behovet for naturfaglig allmenndannelse som et sentralt mål for opplæringen i norsk grunnskole. På
denne måten blir PISA-undersøkelsens vektlegging av nettopp naturfaglig
allmenndannelse meget relevant i forhold til norsk skole, og resultatene
fra PISA vil derfor gi en pekepinn om hvor godt dette sentrale målet i læreplanen er oppnådd.
Som et ledd i forskningen rundt Reform 97 gjennomførte Almendingen
mfl. (2003) en omfattende studie av naturfagets stilling etter reformen. De
studerte både faglige prestasjoner, undervisningsmetoder og elevers og
læreres holdninger. De faglige oppgavene var for en stor del hentet fra
TIMSS-undersøkelsen i 1995. En sammenlikning med resultatene den
gangen viste at reformelevenes prestasjoner lå et par prosentpoeng lavere
når det gjaldt prosent riktige svar. Forskerne konkluderte imidlertid med at
det er vanskelig å tolke dette som en reell nedgang i faglig kompetanse,
gitt ulikhetene i fagplanenes innhold. Derimot rapporterte de at elevene
hadde et mer positivt syn på naturfaget etter reformen, og særlig i klasser
med mye elevaktive arbeidsformer.
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4.3

Norske og internasjonale resultater
i naturfag

4.3.1

Landenes gjennomsnitt

Resultatene i naturfag er gitt som én totalskåre for hvert land. Det er for få
oppgaver til å rapportere langs flere skalaer slik det er gjort i matematikk,
og slik det ble gjort i lesing i 2000. Figur 4.1 viser elevenes gjennomsnittsskåre i naturfag for hvert deltakerland. Det er viktig å minne om at
alle internasjonale gjennomsnitt kun er beregnet ut fra gjennomsnittene i
OECD-landene. Det vil si at landene som ikke er medlem av OECD, deltar på samme betingelser, men resultatene er ikke tatt med i beregninger
av de internasjonale OECD-gjennomsnittene. Gjennomsnittet for alle
OECD-landene er satt til 500 poeng, og det internasjonale standardavviket
er satt til 100 poeng. Standardfeilen for gjennomsnittet (SE) 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.
Figur 4.1 viser at de norske elevene skårer overraskende dårlig. De skårer 16 poeng under OECD-gjennomsnittet og betydelig lavere enn de landene de lå nokså likt med i PISA 2000. Da presterte de norske elevene
som OECD-gjennomsnittet sammen med land som Frankrike og USA.
Frankrike skårer denne gangen langt bedre enn Norge, og land som Sveits,
Belgia, Ungarn, Tyskland og Polen, som nå skårer bedre enn Norge, presterte dårligere enn de norske elevene sist.
Finske og japanske elever skårer høyest, deretter følger elever fra
Hongkong og Korea. Det er ikke overraskende at det er en dominans av
østasiatiske land blant de høytskårende landene, noe som også var tilfellet
både i TIMSS 1995 og i PISA 2000. Selv om det er de samme tre landene
som dominerer på toppen, gir resultatene likevel et noe annet bilde enn i
2000. Da ble Korea, Japan og Finland etterfulgt av en gruppe engelskspråklige land. Denne dominansen av engelskspråklige land er ikke like
tydelig denne gangen, men med unntak av USA skårer likevel alle de engelsktalende landene bedre enn OECD-gjennomsnittet.
Når det gjelder de nordiske landene, skiller de finske elevene seg klart
ut. De skårer 42 poeng bedre enn de svenske, som på sin side skårer litt
over gjennomsnittet. Elevene på Island skårer litt under gjennomsnittet,
mens de danske gjør det dårligere enn de norske. Bortsett fra Finland, som
skiller seg klart positivt ut, er det ikke noe særlig positivt bilde som tegnes
av de nordiske elevenes naturfagkompetanse. Det er vanskelig å gi noen
enkel forklaring på hvorfor de norske elevene skårer så uventet dårlig i naturfag, men når vi senere i kapitlet studerer resultatene mer i detalj, vil vi
kunne si noe mer konkret om hva som kjennetegner norske elevers sterke
og svake sider.
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Gj.snitt

St.
avvik

Finland

548

(1,9)

91

Japan

548

(4,1)

109

Hongkong *

539

(4,3)

94

Korea

538

(3,5)

101

Australia

525

(2,1)

102

Macao *

525

(3,0)

88

Nederland

524

(3,1)

99

Tsjekkia

523

(3,4)

101
104

New Zealand

521

(2,4)

Canada

519

(2,0)

99

Sveits

513

(3,7)

108

Frankrike

511

(3,0)

111

Belgia

509

(2,5)

107

Sverige

506

(2,7)

107

Irland

505

(2,7)

93

Ungarn

503

(2,8)

97

Tyskland

502

(3,6)

111

Polen

498

(2,9)

102

Slovakia

495

(3,7)

102

Island

495

(1,5)

96

USA

491

(3,1)

102

Østerrike

491

(3,4)

97

Russland *

489

(4,1)

100

Latvia *

489

(3,9)

93

Spania

487

(2,6)

100

Italia

486

(3,1)

108

Norge

484

(2,9)

104

Luxembourg

483

(1,5)

103

Hellas

481

(3,8)

101

Danmark

475

(3,0)

Portugal

468

(3,5)

Uruguay *

438

(2,9)

102
93
109

Serbia *

436

(3,5)

83

Tyrkia

434

(5,9)

96

Thailand *

429

(2,7)

81

Mexico

405

(3,5)

87

Indonesia *

395

(3,2)

68

Tunisia *

385

(2,6)

87

* Ikke-OECD-land

( ) Standardfeil i parentes

Naturfag

300

400

500

600

700

Prosentiler
5

25

75

95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Figur 4.1: Internasjonale resultater i naturfag (se forklaring i teksten)
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Standardavviket ligger i Norge litt over gjennomsnittet for alle OECDlandene. Av de nordiske landene ser vi at Finland skiller seg ut ved å ha aller lavest spredning. Island har også relativt lav spredning, mens Danmark
har omtrent som gjennomsnittet, og i Sverige er spredningen høyere enn i
Norge.

4.3.2

Utviklingen fra PISA 2000

Et av målene i PISA er å kunne si noe om utvikling over tid. Figur 4.2 viser differansen for gjennomsnittsskåre mellom de to undersøkelsene. Det
vil si at de landene som presterer relativt best i PISA 2003, har søyler som
peker mot høyre. Landene er sortert etter hvor stor framgangen er, og sier
ikke noe om hvor høy gjennomsnittsskåre de enkelte landene har. Feilmarginen varierer noe fra land til land, men ligger stort sett mellom 5 og 10
poeng. I denne framstillingen er det bare tatt med OECD-land som har
deltatt i begge undersøkelsene, og som har sammenliknbare data.
Hellas
Sveits
Tyskland
Polen
Belgia
Tsjekkia
Frankrike
Finland
Portugal
Italia
Ungarn
Island
Japan
Australia
Spania
Danmark
Sverige
New Zealand
Irland
USA
Canada
Korea
Norge
Mexico
-20

-15

-10

-5

0
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10
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20
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Figur 4.2: Endring i naturfagskåre fra PISA 2000 til PISA 2003 for de
OECD-landene der dette kan sammenliknes direkte
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For det første legger man merke til at Norge er blant de landene som har
hatt størst tilbakegang. I tillegg til Norge viser Mexico, Korea og Canada
signifikant tilbakegang. Sverige og Danmark er også blant landene med
prestasjonsfall, så de skandinaviske landene gir et lite positivt inntrykk.
Ut fra den internasjonale rapporten (OECD 2004) ser det ut til at tilbakegangen i Norge skyldes at elevene som skårer gjennomsnittlig og lavere,
har gått tilbake, mens de beste elevene presterer omtrent som sist. I Korea
er de 25 prosent lavest skårende elevene blitt markert dårligere, mens de
25 prosent beste er blitt bedre. Det samme ser ut til å være tilfellet i Japan
og Sverige.
Av OECD-landene viser 11 land signifikant bedring i prestasjonene.
Det er verdt å legge merke til at Finland som var blant de beste landene,
likevel viser en signifikant framgang. I Tyskland, som presterte signifikant
lavere enn gjennomsnittet sist, og hvor det ble store diskusjoner rundt de
dårlige resultatene, ser vi stor framgang. Framgangen i Belgia, Tsjekkia,
Finland, Frankrike, Tyskland, Italia og Polen ser ut til først og fremst å
henge sammen med at de beste elevene er blitt bedre (OECD 2004).

4.3.3

Prosesskompetanse vs. begrepsforståelse

Som nevnt tidligere i kapitlet, har vi i de norske analysene valgt å dele naturfagoppgavene inn i to grupper etter om det hovedsakelig er prosesskompetanse eller begrepsforståelse som måles.
Siden det internasjonalt ikke er en egen skåre for hver av disse kategoriene, har vi beregnet gjennomsnittlig prosent riktig svar for hver gruppe av
oppgaver. Figur 4.3 viser differansen i prosent riktige svar mellom gruppa
av oppgaver som måler prosesskompetanse og gruppa av oppgaver innen
begrepsforståelse. Figuren viser bare OECD-landene, og landene er sortert etter om de presterer relativt best i prosesskompetanse eller begrepsforståelse. Land med søyler som peker mot høyre, skårer relativt bedre i
prosesskompetanse. Figuren viser at OECD-gjennomsnittet omtrent er
null, noe som forteller at oppgavene i de to gruppene har vært omtrent like
vanskelige for alle OECD-landene sett under ett. Videre ser man at landene fordeler seg relativt jevnt på hver side, og at det er svært små forskjeller i mange land. Det er likevel noen land som peker seg ut i hver retning.
Frankrike, USA, Danmark og New Zealand presterer relativt best i
prosesskompetanse. Australia og Canada markerer seg også i samme retning. På motsatt side markerer Ungarn, Japan, Slovakia og Tsjekkia seg
ved at elevene her presterer relativt mye bedre i oppgaver som legger vekt
på begrepsforståelse. Det samme gjør land utenfor OECD som Russland,
Macao, Serbia og Hongkong. Dette støtter funnene fra PISA 2000. Det er
heller ikke noe overraskende resultat i lys av at man i mange engelsktalende land legger stor vekt på prosessaspektet i undervisningen. Motsatt vet
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vi at det tradisjonelt i mange østeuropeiske land er lagt stor vekt på faglig
begrepsforståelse.
Av de nordiske landene presterer både Danmark, Norge og Sverige relativt bedre i prosesskompetanse, mens det på Island og i Finland ikke er
noen klar forskjell.
Frankrike
USA
Danmark
New Zealand
Belgia
Australia
Canada
Norge
Nederland
Sverige
Sveits
Irland
Portugal
Mexico
OECD gj.snitt
Island
Finland
Luxembourg
Korea
Hellas
Tyskland
Italia
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Polen
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Østerrike
Tsjekkia
Slovakia
Japan
Ungarn
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Figur 4.3: Differanse mellom prosesskompetanse og begrepsforståelse når
det gjelder prosent riktige svar. Positiv verdi vil si i favør av prosesskompetanse
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4.4

Kjønnsforskjeller i naturfag

4.4.1

Forskjeller i prestasjoner i naturfag generelt

I PISA 2003 er det totalt sett relativt små forskjeller mellom guttenes og
jentenes prestasjoner, og de er ubetydelige i forhold til dem man finner i
lesing. Men selv om forskjellene er relativt små, er bildet likevel helt forskjellig fra PISA 2000, da de små forskjellene gikk i jentenes favør. Denne gangen går forskjellene i de fleste landene i guttenes favør, og OECDgjennomsnittet for guttenes skåre er signifikant bedre enn jentenes, mens
det i PISA 2000 stort sett gikk i jentenes favør.
I figur 4.4 er kjønnsforskjellene i naturfag vist i hvert land i form av guttenes minus jentenes gjennomsnittsskåre. Disse differansene har feilmarginer som varierer fra land til land, men stort sett ligger de på mellom 5 og 10
poeng. Differanser lavere enn dette er med få unntak ikke signifikante.
Figur 4.4 viser at det er mindre forskjell mellom norske gutters og jenters prestasjoner enn for gjennomsnittet i OECD. Forskjellen i Norge er
ikke signifikant, og den er mindre enn i de andre nordiske landene, men
tendensen går i guttenes favør, i motsetning til i 2000.
Guttene presterer signifikant bedre enn jentene i 12 land, og forskjellene i guttenes favør er størst i Korea, Danmark, New Zealand og Slovakia.
Resultatene i Korea og Danmark var ikke overraskende, da de også markerte seg med store forskjeller i guttenes favør både i PISA 2000 og i
TIMSS 1995. Resultatene for New Zealand var derimot mer overraskende
når en vet at de i PISA 2000 var blant dem som hadde størst forskjeller i
jentenes favør.
Jentene skårer signifikant bedre enn guttene i bare ett OECD-land, og
det er Island. Island har markert seg også i tidligere undersøkelser, spesielt
i matematikk, ved at de har jenter som presterer mye høyere enn guttene.

4.4.2

Prosesskompetanse vs. begrepsforståelse

Vi vil nå se nærmere på hvordan jentene presterer i forhold til guttene når
oppgavene er delt i grupper etter om de måler hovedsakelig prosesskompetanse eller begrepsforståelse. I figur 4.5 er kjønnsforskjellene vist ved
differansen mellom guttenes og jentenes p-verdi på oppgaver innen begrepsforståelse og prosesskompetanse. Differansen er vist for hvert land
og for OECD-gjennomsnittet, og landene er sortert alfabetisk.
Det er viktig å påpeke at forskjellene i mange land er svært små og ikke
interessante å diskutere. Det som derimot er verdt å legge merke til, er det
entydige bildet resultatene viser. I alle land presterer guttene relativt sett
bedre i oppgaver som måler begrepsforståelse, mens jentene presterer bedre på oppgaver der hovedtyngden ligger på prosesskompetanse. Figuren
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Figur 4.4: Differanse i poeng mellom guttenes og jentenes naturfagskåre.
Positiv verdi betyr i guttenes favør

121

Rett spor eller ville veier Page 122 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

122

KAPITTEL 4 NATURFAG

viser bare resultatene for OECD-landene, men det samme bildet var tydelig i alle land. Vi fant det samme entydige bildet i PISA 2000, noe som tyder på at dette ikke er noe tilfeldig funn.
Australia
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Danmark
Finland
Frankrike
Hellas
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Island
Italia
Japan
Korea
Luxembourg
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Begrepsforståelse
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Prosesskompetanse

Norge
Polen
Portugal
Slovakia
Spania
Sveits
Sverige
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland
Ungarn
USA
Østerrike
OECD gj.snitt
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Figur 4.5: Kjønnsforskjeller i prestasjoner for hver av kompetansene.
Differanser mellom gutters og jenters prosentandel riktige svar, positiv
verdi betyr i guttenes favør. Landene er vist i alfabetisk rekkefølge

4.4.3

Kjønnsforskjeller på enkeltoppgaver

I det følgende vil vi se nærmere på enkeltoppgaver der forskjellen mellom
jentenes og guttenes prestasjoner i Norge er størst. I tabell 4.2 er oppgavene
sortert etter hvilke oppgaver som har størst differanse i prosentpoeng i hen-
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Tabell 4.2: Naturfagoppgaver der forskjellen mellom gutters og jenters
prestasjoner er størst (størst forskjell målt i prosentpoeng)

Oppgave

Kjønnsforskjell
Norge

Fagområde

P/B* Hva oppgaven handler om

OECD

«Gutteoppgaver» (oppgaver i guttenes favør)
Jordas temperatur

15

15

tekno

B

Kunnskap om hvilke energikilder som avgir CO2

Tidevann

14

10

geo

B

Hvilke påstander om produksjon ved kraftverk som er
sanne

Dagslys (1)

12

10

geo

B

Hvorfor vi har dag og natt

Melk

7

1

bio

B

Hvilke stoffer i melk som kan
brukes som energikilde for
mennesker

Vann

6

9

tekno

B

Metode for å samle opp kondensert vann

Jordas temp.

6

8

geo

B

Konsekvens av smelting av
isen ved polene

Klær

5

4

tekno

B

Hvilket utstyr som kan sjekke
om stoffet leder elektrisitet

Dagslys (2)

5

1

geo

B

Hvorfor det er ulike årstider på
jorda

«Jenteoppgaver» (oppgaver i jentenes favør)
Kloning (3)

-13

-8

bio

P

Hvilke begrunnelser som er
basert på naturvitenskap

Skjeer

-9

-4

tekno

B

Hvilken skje som leder varme
best

Alger

-8

-2

bio

P

Hvilke sammenlikninger som
best tester en idé

Forskning

-5

-5

tekno

P

Kontroll av variabler

Forskning

-5

-3

tekno

P

Vurdere konklusjoner

Sør-Regnland

-5

-3

geo

P

Kunnskap om dag og natt i forhold til gitt informasjon, lese
tabell om vær og temperaturer

* I denne kolonnen er oppgavene klassifisert etter P = prosesskompetanse, B = begrepsforståelse.
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holdsvis guttenes og jentenes favør, her kalt «gutteoppgaver» og «jenteoppgaver». Det er bare oppgaver der forskjellen er 5 prosentpoeng eller større
som er tatt med. Tabellen viser navn på oppgaveenheten, og for de frigitte
oppgavene står oppgavenummeret parentes. Det er videre oppgitt hvilket av
de tre emneområdene oppgaven er knyttet til, om det er Liv og helse (her
kalt bio), Jorda og miljøet (kalt geo) eller Teknologi (tekno). Oppgavene er
også klassifisert etter om det hovedsakelig er prosesskompetanse eller begrepsforståelse oppgaven måler. Flere av oppgavene er ikke frigitte, men vi
har forsøkt å gi en kort beskrivelse for å antyde hva oppgaven handler om.
Det internasjonale OECD-gjennomsnittet for de samme oppgavene er
oppgitt, for å se om det er de samme oppgavene som peker seg ut eller
ikke.
Tabellen viser at det er flest såkalte gutteoppgaver. I PISA 2000 fant vi
det motsatte, nemlig at det var flest jenteoppgaver. Videre viser tabellen et
tydelig mønster ved at det blant jenteoppgavene er en klar overvekt av såkalte prosessoppgaver, mens alle gutteoppgavene har hovedvekt på begrepsforståelse. Dette stemmer helt overens med resultatene vist i figur
4.5, og det samme mønstret fant vi også i PISA 2000, selv om det da ikke
var fullt så entydig.
De norske resultatene viser at en av oppgavene i «Jordas temperatur»
har størst forskjell i guttenes favør, noe som også var tilfellet i PISA
2000. De tre oppgavene der forskjellen er størst i Norge, er de samme
som også skiller seg ut internasjonalt. Oppgaven der forskjellen er størst
i jentenes favør, fra oppgaveenheten «Kloning», var også den samme
som jentene skåret relativt sett høyest på i PISA 2000, og det samme viser de internasjonale resultatene. Dette tyder på at noen PISA-oppgaver
favoriserer henholdsvis gutter og jenter. I TIMSS 1995 var det en klar
overvekt av oppgaver der guttene presterte bedre enn jentene, og dette
var først og fremst oppgaver innen emnene fysikk og kjemi. Jenteoppgavene, derimot, var stort sett biologioppgaver. I PISA er det ikke like lett
å se noe tydelig mønster når det gjelder de faglige områdene jenteoppgavene er hentet fra, men disse oppgavene skiller seg klart ut ved at de setter større krav til lesing, og at de fleste av dem måler prosesskompetanse.

4.4.4

Oppgaveformater

Flervalgsoppgaver har tidligere vært relativt lite brukt i vurderingssammenheng i norsk skole, og man kunne kanskje forvente at våre elever
skulle skåre lavere på dette oppgaveformatet enn i land hvor formatet er
mer vanlig. Imidlertid tyder ikke resultatene fra tidligere undersøkelser
som PISA 2000 og TIMSS 1995 på at norske elever har spesielle problemer med flervalgsoppgaver.
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Tidligere undersøkelser viser 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. 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. Svaralternativene kan ofte også hjelpe til å definere hva spørsmålet egentlig
går ut på (se Olsen mfl. 2001).
I tabell 4.3 er naturfagoppgavene delt inn i flervalgsoppgaver og åpne
oppgaver. Tabellen viser prosentandel riktige svar totalt på de to oppgaveformatene samt differansen mellom guttenes og jentenes prosentandel for
de nordiske landene og OECD-gjennomsnittet.
Tabellen viser at de åpne oppgavene naturlig nok har vært mer krevende
både internasjonalt og i alle de nordiske landene. For alle de nordiske landene, bortsett fra i Finland, er forskjellen større enn OECD-gjennomsnittet. Det vil si at de nordiske elevene, med unntak av de finske, presterer relativt sett bedre på flervalgsoppgavene enn de åpne oppgavene. Det er
derfor ingenting som tyder på at flervalgsoppgaver er noen ulempe for de
norske elevene.
Tabell 4.3: Prestasjoner på ulike oppgaveformater i naturfag. Prosent riktige svar og differanse mellom kjønn i prosentpoeng
Land

Flervalg

Åpne

Differanse gutter/
jenter flervalg

Differanse gutter/
jenter åpne

Norge

52,9

33,7

0,6

1,5

Sverige

57,9

38,6

-0,6

-0,1

Danmark

54,2

36,1

2,9

3,6

Finland

64,4

52,7

-1,9

-4,6

Island

55,7

38,4

-2,9

-5,4

OECD gj.snitt

55,5

40,6

1,3

0,8

Det er små kjønnsforskjeller når det gjelder oppgaveformat, og tendensen
internasjonalt og i de andre fagområdene er at guttene relativt sett presterer bedre på flervalgsoppgavene. I naturfag, derimot, skårer de norske guttene bedre enn jentene på de åpne oppgavene, noe man også finner i Danmark.
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4.5

Naturfagoppgaver

4.5.1

Oversikt over alle oppgavene

I det følgende vil vi se nærmere på de norske og nordiske resultatene for
naturfagoppgavene. Først vil vi se på alle naturfagoppgavene under ett og
deretter på de to frigitte oppgaveenhetene, «Dagslys» og «Kloning».
I figur 4.6 er p-verdiene for de norske elevene relatert til OECD-gjennomsnittet og med et spesielt fokus på sammenlikning med de andre nordiske landene. Prosentandel riktige svar for de norske elevene er gitt ved
en tykk strek. Den laveste, den gjennomsnittlige og den høyeste p-verdien
i OECD-landene er vist ved de tre stiplede linjene. Figuren er ordnet etter
fallende internasjonalt gjennomsnitt på oppgavene. Hver strek på den horisontale aksen representerer en oppgave, og bare de frigitte oppgavene er
markert med navn.
Det fargelagte området, kalt den nordiske elva, viser det arealet som
Sverige, Danmark og Island ligger innenfor. Finland er ikke inkludert, fordi de skårer så mye høyere enn de andre nordiske landene, og høyeste skåre i PISA 2003 samsvarer på flere av oppgavene med det finske resultatet.
100
80
60
40
20

Dagslys 1

Kloning 2

Kloning 3

0
Kloning 1

126

Figur 4.6: Prosent riktige svar for alle naturfagoppgavene (tykk strek =
Norge, farget område = Sverige, Danmark og Island, stiplede linjer =
internasjonalt maksimum og minimum og gjennomsnittet i OECD-landene)
Figuren viser at de norske elevene skårer omtrent likt med eller under
OECD-gjennomsnittet på de fleste oppgavene, samtidig som den norske
profilen i store trekk ligger i underkant av den nordiske elva. Det er imidlertid noen oppgaver som skiller seg klart ut. Den oppgaven som elevene i
alle de nordiske landene skårer relativt bra på, dreier seg om en værmel-
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ding som også har informasjon om når sola og månen står opp, og når sola
og månen går ned. Oppgaven de presterer spesielt bra på, spør om hvor
mye klokka er når månen er på sitt høyeste punkt på himmelen.

4.5.2

«Dagslys»

Denne enheten tar utgangspunkt i informasjon om dagslys og mørke på
jorda. Når den nordlige halvkula feirer sin lengste dag, vil australierne ha
sin korteste, og en astronom sier at dette har noe med jordas helning å gjøre. Enheten består av to oppgaver og er gjengitt i sin helhet i vedlegg 3.
Tabell 4.4: Prosentandel riktige svar for enheten «Dagslys»
Land

Oppgave 1

Oppgave 2

Norge

41

10

Sverige

41

17

Danmark

29

10

Finland

54

26

Island

40

11

69 (Slovakia)

38 (Japan)

43

19

Int. maks.
OECD gj.snitt

Oppgave 1 er en flervalgsoppgave der elevene skal velge hvilket utsagn
som forklarer hvorfor vi har dagslys og mørke på jorda. Oppgaven krever
begrepskompetanse. Elevene må enten kjenne til riktig forklaring på forhånd eller resonnere seg fram ved å se for seg virkningen av de ulike forklaringene. Oppgaven har vært vanskelig både internasjonalt og i de nordiske landene. Rundt 40 prosent av de norske, svenske og islandske
elevene svarer riktig og mener at det er fordi jorda roterer rundt sin egen
akse. Oppgaven er en av de tre oppgavene der forskjellen mellom jenter
og gutter er størst både nasjonalt og internasjonalt. Av de norske guttene
svarer 46 prosent riktig, mens dette gjelder bare 34 prosent av de norske
jentene. Tilsvarende store kjønnsforskjeller finner vi blant de danske elevene, men derimot ikke i de tre andre nordiske landene. Så mange som 34
prosent av de norske elevene har svart at det skyldes at jorda kretser rundt
sola, noe som også er et vanlig feilsvar i mange av de andre landene. Dette
kan skyldes at teksten handler om hvorfor vi har årstider.
I oppgave 2 får elevene oppgitt en figur der de skal tegne inn jordas akse, ekvator, samt den nordlige og den sørlige halvkule. Denne oppgaven
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krever også begrepsforståelse. For å få full skåre, 2 poeng, må eleven ha
tegnet inn jordaksen, ekvator og nordlig/sørlig halvkule riktig, med et
visst slingringsmonn. Denne oppgaven har også vært vanskelig, og bare
rundt 10 prosent av de norske, danske og islandske elevene fikk full skåre.

4.5.3

«Kloning»

Denne enheten tar utgangspunkt i en avisartikkel om den klonede sauen
Dolly. I avisartikkelen blir det sagt hva kloning betyr. Videre blir det i korte trekk fortalt hva forskeren gjorde for å få Dolly som resultat. Artikkelen
avslutter med å referere til noen forskere som tror at det innen noen år vil
være mulig å klone mennesker også, men at politikere i mange land vil
forby dette. Enheten består av tre oppgaver.
Tabell 4.5: Prosentandel riktige svar for enheten «Kloning»
Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Norge

63

39

59

Sverige

69

47

54

Danmark

61

45

56

Finland

75

63

70

Island

73

45

60

75 (Finland)

63 (Finland)

75 (New Zealand)

65

49

62

Int. maks.
OECD gj.snitt

Oppgave 1 er en flervalgsoppgave der elevene skal svare på hvilken sau
Dolly er identisk med. Oppgaven krever kunnskap om at arveegenskapene
ligger i cellekjernen. Av de norske elevene svarer 63 prosent at Dolly er
identisk med den sauen som cellekjernen ble hentet fra. Figur 4.6 viser at
dette er en oppgave de nordiske landene skårer høyt på. Særlig islandske
elever gjør det overraskende godt på denne oppgaven, nest best av alle
land etter Finland. Det er bare mellom 2 og 5 prosent av de nordiske elevene som mener at Dolly er identisk med faren. Av feilsvar velger de fleste
norske elevene alternativ C, som sier at Dolly er identisk med den sauen
som ble drektig og fikk lammet.
Oppgave 2 er også en flervalgsoppgave, der elevene må vise at de vet
forskjellen på en celle, et gen, en cellekjerne og et kromosom. I likhet med
oppgave 1 er denne oppgaven ment å måle begrepsforståelse.
De norske elevene skårer relativt dårlig på denne oppgaven både i for-
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hold til OECD-gjennomsnittet og til de andre nordiske landene. Bare 39
prosent av dem svarer at den lille biten forskeren tok fra juret til sauen, var
en celle, mens så mange som 32 prosent svarer at det var en cellekjerne.
Det er forståelig at mange elever velger dette alternativet, og resultatene
viser at dette er tilfelle i mange andre land også. I Tyskland gir så mange
som 40 prosent av elevene dette svaret.
I oppgave 3 er det oppgitt to grunner til at det er forbudt å klone mennesker, og elevene skal svare ja eller nei på om disse grunnene er basert på
naturvitenskap. Denne oppgaven er ment å måle det vi kaller prosesskompetanse og er kategorisert under kompetanse 2, forstå naturvitenskapelige
undersøkelser.
I nordisk sammenheng svarer de norske elevene relativt bra på denne
oppgaven, selv om de ligger noe under OECD-gjennomsnittet. Så mange
som 66 prosent av de norske jentene får fullt hus.

4.6

Oppsummering

I naturfag presterer de norske elevene overraskende dårlig. De skårer signifikant under OECD-gjennomsnittet, og av de nordiske landene er det
bare de danske elevene som presterer svakere. Utviklingen i naturfagprestasjoner fra PISA 2000 viser heller ikke noe positivt bilde for de norske elevene. Bare elevene i Mexico har en større tilbakegang, men den store tilbakegangen der kan forklares ved at flere elever enn tidligere går på
skolen. Den norske tilbakegangen er det derimot vanskeligere å finne noen
grunner til.
Videre viser resultatene at det er små forskjeller mellom guttenes og
jentenes prestasjoner både i Norge og for OECD totalt. Vi får et overraskende entydig bilde når vi ser på hvordan guttene presterer i forhold til
jentene når oppgavene deles etter om de måler hovedsakelig prosesskompetanse eller begrepsforståelse: Forskjellene er små, men i alle land presterer jentene bedre på oppgaver som hovedsakelig er ment å måle prosesskompetanse, mens guttene presterer bedre på oppgaver der hovedtyngden
ligger på begrepsforståelse.
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Kapittel 5

Lesekompetanse og lesevaner

I dette kapitlet vil vi først gjøre rede for hvordan begrepet lesekompetanse er definert i PISA, og hvordan denne definisjonen
har dannet grunnlaget for utviklingen av oppgavene i lesetesten. Leseopplæring i norsk skole vil også bli kommentert i
denne sammenhengen. Deretter vil resultatene fra lesedelen i
PISA 2003 bli presentert. Her vil vi sammenlikne med resultatene fra PISA 2000, som blant annet avdekket overraskende
store kjønnsforskjeller i jentenes favør. Vi vil videre se på resultatene fra spørreskjemaet om lesevaner og leselyst. Både
når det gjelder leseprestasjoner og lesevaner vil vi undersøke
om det er mulig å spore tendenser til endringer i løpet av tre
år. Viser utviklingen fra 2000 at kjønnsforskjellene i jentenes
favør er økende – eller er gapet i ferd med å minske? Er norske ungdommers holdninger til leseaktiviteter i 2003 like negative som tre år tidligere?

5.1

Hva er lesekompetanse?

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 forståelse – eller sagt på en annen måte: teknikk og mening (se
f.eks. Bråten 1994). Automatisert og hurtig avkoding er ikke tilstrekkelig
for at lesingen skal kunne kalles fullverdig, 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.
Sagt på en enkel måte: For å forstå det vi leser, må vi bruke det vi kan fra
før. 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
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mest vekt på leserens rolle, andre på teksten og andre igjen på konteksten.
Det er imidlertid enighet om at det under lesingen foregår et interaktivt
samspill mellom tekst og leser i en gitt kontekst (se f.eks. Austad 1998).

5.1.1

Lesekompetanse i PISA

I PISA regnes lesing som en grunnleggende ferdighet og som et nødvendig utgangspunkt for å kunne tilegne seg informasjon og kunnskaper fra
skrevne tekster. Leseprøven i PISA har som mål å finne ut hvordan 15åringer behersker de skrevne tekstene de møter i samfunnet. Det er ikke
den tekniske leseferdigheten man er opptatt av å undersøke, for i de landene undersøkelsen omfatter, forutsettes det at 15-åringer har tilegnet seg
avkodingsferdigheter og elementær leseforståelse. I stedet er det lesekompetanse i bredere forstand – reading literacy – som står sentralt.
I PISA innebærer denne formen for lesekompetanse for det første funksjonelle ferdigheter, det vil si at man kan utnytte skrevne tekster til å delta
aktivt i samfunnet. Dette betyr for eksempel å ta seg fram ved hjelp av kart
og rutetabeller og å tilegne seg informasjon fra aviser, bøker, tidsskrifter
og brosjyrer. Det innebærer også å ha muligheten til å la seg underholde
av en god roman. I tillegg til den funksjonelle kompetansen ligger det
også et reflekterende aspekt i PISAs definisjon av reading literacy. Dette
betyr at leseren har en reflektert, bevisst holdning til tekstens innhold og
budskap, noe som igjen forutsetter kunnskaper om ulike tekstsjangrer og
forfatteres bruk av virkemidler. Den store tilgangen på tekster som finnes i
vårt samfunn, gjør at det er viktigere enn noensinne å kunne foreta en kritisk vurdering av så vel tekstens form som innhold. Ved å inkludere et reflekterende aspekt har man i PISA utvidet begrepet reading literacy i forhold til den forrige store internasjonale leseundersøkelsen der norske
elever deltok, IEA Reading Literacy i 1991. Her fokuserte man bare på
forståelse og bruk av skrevne tekster (Elley 1992). PISAs definisjon av
reading literacy har følgende ordlyd:
Reading literacy is understanding, using and reflecting on written texts, in order to achieve one’s goals, to develop one’s knowledge and potential and to
participate in society (OECD 2003, s. 108).

Denne definisjonen 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 samfunnsborger. Dette krever en tekstkompetanse som går langt utover den tekniske leseferdigheten. Den siste
delen av definisjonen uttrykker selve hensikten med det å lese: å kunne nå
sine mål, utvikle sine kunnskaper og evner og bli en aktiv samfunnsborger. Her er det meningen å fange opp hele spekteret av situasjoner der le-
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sing spiller en rolle: på jobb og skole, i private og offentlige sammenhenger. Et overordnet mål vil være livslang læring og en aktiv deltakelse i
samfunnet, både politisk, sosialt og kulturelt. Dette skal også innebære
evne til kritisk tenking, samhandling med andre og utvikling av egne evner og anlegg.
Lesekompetanse handler altså både om å forstå, å tolke og å reflektere
over det man leser, og definisjonen av reading literacy har dannet utgangspunktet for hva slags utforming selve leseprøven i PISA har fått. Man har
i dette arbeidet også vurdert nøye hvordan hver oppgave skal klassifiseres.
Dette vil det bli redegjort nærmere for i det følgende.

5.2

Utformingen av leseprøven

Selve leseprøven består av en rekke enheter, som hver inneholder en tekst
med et sett av oppgaver. I 2000, da lesing var hovedområdet i PISA, besto
ca. to tredeler av det totale testmaterialet av leseoppgaver. I praksis innebar dette 37 tekster med til sammen 141 oppgaver, og hver enhet forekom
to eller tre ganger i ni forskjellige hefter. PISA 2003 har ikke lesing som
hovedfokus, så derfor er det bare med 8 tekster og til sammen 28 oppgaver
fra dette området, og hver oppgaveenhet forekommer i fire forskjellige
hefter. Hver oppgave kan klassifiseres etter ulike kriterier: den teksttypen
den er knyttet til, selve oppgavens svarformat og den leseprosessen – eller
lesemåten — som kreves for å svare på oppgaven.
I PISAs rammeverk er tekstene også forsøkt kategorisert etter den situasjonen man har tenkt at en autentisk leser av de ulike tekstene sannsynligvis ville befinne seg i: privat, offentlig, på skolen eller på jobb (OECD
2003). Denne siste kategoriseringen ser vi som lite interessant, fordi mange av tekstene vil kunne inngå i flere kategorier. Derfor har vi valgt å ikke
ha den med her.

5.2.1

Tekstene i leseprøven

Alle lesetekstene i PISA har et såkalt autentisk utgangspunkt, de er med
andre ord ikke konstruert for denne prøven, men har forekommet i for eksempel aviser, tidsskrifter, brosjyrer og bøker i ulike land. Faggrupper i
alle deltakerlandene har bidratt både med tekster, oppgaver og ikke minst
en kritisk vurdering av alle forslagene som kom inn. PISA forsøker altså å
måle et så bredt spekter av lesekompetanse som mulig, i form av ulike
sjangrer og tekstformater. Tabell 5.1 viser hvordan tekstene er kategorisert
og prosentvis fordelt i PISA 2000 og 2003.
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Tabell 5.1: Prosentvis fordeling av oppgaver etter teksttyper i PISA 2000
og 2003
2000

2003

Kontinuerlige tekster
Fortellende
Forklarende
Beskrivende
Argumenterende
Veiledende
TOTALT

14
24
9
13
7
68

11
43
11
64

Ikke-kontinuerlige tekster
Grafer og diagrammer
Tabeller
Kart
Skjemaer
Reklameannonser
TOTALT

16
9
3
3
1
32

7
14
4
11
36

Som tabellen viser, er tekstene delt inn i to hovedgrupper etter format:
kontinuerlige tekster og ikke-kontinuerlige tekster. Den første kategorien
består av løpende tekst som er ment å leses kontinuerlig fra begynnelse til
slutt, og det er som regel nødvendig å lese gjennom hele teksten for å få
innblikk i hva den handler om. Både skjønnlitteratur og de fleste former
for sakprosa vil som regel være kontinuerlige tekster. Blant de ikke-kontinuerlige tekstene finner vi kart, diagrammer, tabeller og skjemaer, med
andre ord tekster som det ikke er meningen at man skal lese fortløpende
«ovenfra og ned», og der en ikke behøver å lese all tekst for å finne ut det
en trenger. Slike tekster må gjerne leses på kryss og tvers, og krever dermed andre lesestrategier enn kontinuerlige tekster.
De kontinuerlige tekstene er kategorisert etter forfatterens hensikt med
teksten, og er enten argumenterende, forklarende, beskrivende, veiledende
eller fortellende. De fire første kategoriene vil som regel være sakprosatekster, som leserinnlegg, nyhetsreportasjer, fagartikler, reklamebrosjyrer
og veiledninger. De fortellende tekstene er såkalte fiksjonstekster, det vil i
hovedsak si skjønnlitteratur. De ikke-kontinuerlige tekstene er kategorisert
etter utforming, eller utseende om man vil. Her finner man kart, grafer, tabeller, skjemaer og enkelte reklameannonser. Noen av tekstene i PISAmaterialet består av både kontinuerlig og ikke-kontinuerlig tekst, men den
enkelte oppgaven vil hovedsakelig være knyttet til den ene eller den andre
av de to teksttypene.
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5.2.2

Oppgavene i leseprøven

Oppgavens format
PISA 2000 var den første store internasjonale leseundersøkelsen der man
valgte å ha med åpne oppgaver der elevene selv skulle formulere svaret
sitt skriftlig. I IEA-undersøkelsen i 1991 så man på dette som problematisk, fordi et skriftlig svar også måler elevenes skrivekompetanse og evne
til å uttrykke seg. I tillegg krever de åpne oppgavene ekspertvurdering
med høy grad av samsvar mellom ulike «sensorer». Fordelen med de åpne
oppgavene er at elevene ikke blir presentert for noe ferdig utformet svaralternativ, og at svaret de avgir, kun er basert på deres egne tolkninger eller
refleksjoner. Dette er kanskje spesielt viktig i en prøve som ikke bare skal
måle at elevene har forstått det de har lest, men som også stiller krav til leserens egne vurderinger. I PISA har man altså latt hensynet til fordelene
med de åpne oppgavene veie tyngst, og leseprøven består i 2003 av 10
flervalgsoppgaver og 18 åpne oppgaver. 8 av de åpne oppgavene krever
riktignok bare et kort svar i form av et navn eller et tall, mens de øvrige 10
krever en lengre formulering med en begrunnet tolkning eller refleksjon.
Det står for øvrig mer om oppgaveformatet i kapittel 1.
Oppgavens krav til lesemåte
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 videre utdanning, i jobbsammenheng eller i samfunnet generelt. Det handler om å
hente ut relevante opplysninger, tolke teksten, lese mellom linjene, gjenkjenne sjangertrekk og virkemidler og å kunne stille seg kritisk reflekterende til tekstens form, innhold og budskap. Dette har dannet grunnlaget
for utviklingen av oppgaver til leseprøven, og hver oppgave er definert etter hvilke lese- og/eller tankeoperasjoner leseren må foreta for å svare på
spørsmålet. I noen oppgaver skal elevene vise at de har forstått hva teksten
i hovedsak dreier seg om, andre oppgaver er formulert slik at de skal hente
opplysninger direkte fra teksten eller trekke slutninger på bakgrunn av indirekte opplysninger i teksten. Noen oppgaver krever at elevene gjør seg
opp tanker og meninger om tekstens form eller innhold på bakgrunn av
kunnskap eller erfaringer de har fra før.
PISAs internasjonale ekspertgruppe i lesing har arbeidet med å systematisere alle disse lesemåtene, blant annet for å kunne gi resultatene flere
nyanser enn bare en gjennomsnittssum, og i utgangspunktet ble det utarbeidet fem oppgavekategorier basert på ulike lesemåter. Hver oppgave kan
fremdeles spores tilbake til en av følgende fem kategorier: finne informasjon, forstå hva teksten handler om, tolke teksten, reflektere over tekstens
innhold og reflektere over tekstens form. De fire siste kategoriene ble senere slått sammen to og to til henholdsvis Forstå og tolke og Reflektere og
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vurdere. De tre kategoriene man da satt igjen med, ble også brukt som delskalaer under rapporteringen av leseresultatene i PISA 2000:
• Finne informasjon (retrieve)
• Forstå og tolke (interpret)
• Reflektere og vurdere (reflect)
De tre rapporteringsskalaene gjorde det mulig å sammenlikne både elevgrupper og land når det gjaldt de ulike lesemåtene i PISA 2000. Et interessant funn sett med norske øyne var for eksempel at norske jenter presterte overraskende mye bedre enn forventet på den såkalte reflect-skalaen,
det vil si på oppgaver der de skulle reflektere over eller vurdere teksters
form eller innhold. I 2003 er det for få oppgaver til at det vil bli rapportert
på tre delskalaer internasjonalt. Kun en samlet poengsum vil bli rapportert
denne gangen. Likevel er alle oppgavene i PISA 2003 fremdeles kategorisert på samme måte som de var i 2000. 15 av oppgavene er definert som
Forstå og tolke, Finne informasjon har 6 oppgaver og Reflektere og vurdere har 7 av oppgavene. I et fagdidaktisk perspektiv kan det være interessant å vite så mye som mulig om de ulike oppgavene, og til tross for at
det ikke blir rapportert på delskaler internasjonalt, vil vi gjøre det der vi
finner det interessant i et norsk eller nordisk perspektiv. I det følgende vil
vi kort gjøre rede for hva som karakteriserer oppgaver innen de tre kategoriene, som altså er basert på ulike lesemåter:
Finne informasjon (retrieve)
I oppgaver som krever at leseren henter ut informasjon fra teksten, er det
viktig å kunne identifisere det sentrale elementet i spørsmålet (tid, sted,
person, hendelse) og så finne fram til de samme konkrete elementene i
teksten, eventuelt noe som er synonymt med disse. Slike oppgaver kan for
eksempel være å finne fram til riktig informasjon i en rutetabell eller navnet på en bestemt person eller hendelse i en avisreportasje.
Forstå og tolke (interpret)
Denne typen oppgaver besto opprinnelig av to kategorier: Vise forståelse
for hva teksten handler om og Tolke teksten. Oppgaver som går ut på å
vise forståelse, 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, men det er viktig å kunne fange inn hva som er hovedpoenget med
teksten. Oppgaver som dreier seg om å tolke teksten, innebærer at leseren
trekker slutninger på bakgrunn av både eksplisitt og implisitt informasjon,
leser mellom linjene og forstår hvordan teksten logisk henger sammen, og
hvordan deler henger sammen med helheten.
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Reflektere og vurdere (reflect)
I utgangspunktet skilte man i disse oppgavene mellom tekstens innhold og
tekstens formelle trekk. I det første tilfellet skal leseren relatere tekstens
innhold til egne holdninger og synspunkter og komme med selvstendige
innspill. Oppgaver i den andre kategorien fokuserer på de formelle sidene
ved teksten. Oppgaven kan gå ut på å vurdere layout, grafiske virkemidler,
sjangertrekk, struktur, stil og tone eller hvorvidt teksten fungerer i forhold
til mottakergruppe og hensikt.
Det kan nevnes at både den internasjonale leseundersøkelsen for fjerdeklassinger, Progress In Reading Literacy Study 2001 (PIRLS), og de nasjonale prøvene i lesing på 4., 7., 10. og 11. trinn i Norge er laget med utgangspunkt i denne måten å kategorisere leseoppgaver på. Begge disse
prosjektene vil for øvrig bli nærmere omtalt senere i dette kapitlet.

5.2.3

Lesekompetanse på fem nivåer

Resultatene i PISA 2003 rapporteres i form av en poengskala som tar utgangspunkt i resultatene fra 2000, der 500 poeng var gjennomsnittet i
OECD, og der standardavviket var 100 poeng. Dersom en elevs leseresultat ligger på rundt 450 poeng, vet vi altså at eleven ligger omtrent et halvt
standardavvik under gjennomsnittet i OECD, men vi vet i utgangspunktet
ikke noe mer om hva dette konkret innebærer. For å kunne nyansere resultatene mer kvalitativt har man i PISA satt en nedre poenggrense ved fem
nivåer og utformet konkrete definisjoner av hva lesekompetanse innen et
visst nivå innebærer (OECD 2000, s. 35–50). Beregningen av disse nivåene er gjort ved en kombinasjon av statistisk analyse og kvalitativ beskrivelse av hva som kjennetegner leseoperasjoner knyttet til oppgaver som
ligger innenfor de ulike nivåene. Nivå 1 går ikke fra null og oppover, det
starter på 335 poeng, og siden det finnes elever som skårer lavere enn dette, må vi i realiteten faktisk snakke om seks nivåer.
Følgende poeng er satt for hvert nivå:
•
•
•
•
•

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

Vår eksempelelev med 450 poeng vil altså havne på nivå 2. Det er utarbeidet konkrete beskrivelser av hva som kreves innen hvert nivå, og på den
måten blir resultatene mer meningsfulle. Som eksempel gir vi i det følgen-
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de noen beskrivelser av nivåene 1, 3 og 5, for å vise hva som karakteriserer oppgaver som er regnet som enkle, middels og avansert innen hver av
de tre formene for lesemåter i PISA.
Finne informasjon
En oppgave på nivå 1 vil 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 det står om i
teksten.
Oppgaver på nivå 3 kan innebære 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 flervalgsdistraktorene. Dersom teksten for eksempel er en togtabell, 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 på et gitt tidspunkt. I en sakprosatekst kan oppgaven
være å gjengi ulike årsaker til et problem som er beskrevet forskjellige steder i teksten.
På nivå 5 skal informasjon hentes fra flere steder i teksten, og det vil
være flere faktorer å vurdere, hvorav noen implisitte. I disse oppgavene er
det helt nødvendig å trekke slutninger. Dersom det er flervalgsoppgaver,
vil den konkurrerende informasjonen i distraktorene gjøre det svært krevende å velge rett svar. Et eksempel på en slik oppgave kan være å hente
korrekt informasjon fra både tekster og tabeller og kombinere dem riktig.
Forstå og tolke
En oppgave på nivå 1 kan være å gi uttrykk for hovedtemaet i en tekst.
Det vil ikke være konkurrerende informasjon verken i teksten eller i eventuelle distraktorer. 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 flere
opplysninger eller dersom det finnes konkurrerende informasjon. Et eksempel kan være å gi en vurdering av en persons holdninger, karakterstyrke, temperament eller liknende. En annen oppgave kan være å trekke ut
momenter som er felles for flere ulike tekster om samme tema.
Nivå 5 vil kreve mer avansert tolkning, gjerne i form av sammenlikninger eller kontrasteringer, der noe av informasjonen er gitt implisitt, og der
emnet regnes som relativt ukjent for 15-åringer.
Reflektere og vurdere
Nivå 1 vil som regel ta utgangspunkt i en tekst med et tema som unge mennesker er kjent med. Det kan for eksempel være leserinnlegg som uttrykker
en mening for eller mot et fenomen som angår ungdom, og oppgaven kan
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være å uttrykke en egen mening om innholdet. Oppgaver på nivå 3 kan for
eksempel være å vurdere hvilken av to tekster som er best skrevet. Her må
elevene sammenlikne, forklare og begrunne, og samtidig må de vise forståelse for forskjellen på form og innhold. 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 forvente. Elevene skal så komme
med en begrunnet hypotese om hvorfor det likevel kan være slik.
I 2003 blir det som nevnt bare rapportert resultater på en samlet skala,
men det blir også rapportert hvor stor andel av elevene som befinner seg
innenfor hvert av nivåene langs denne skalaen i de enkelte land. Derfor vil
det fremdeles være mulig å antyde noe om hva slags lesekompetanse en
elev med en viss poengsum har. I PISA regnes den nedre grensa ved nivå 2
som en slags kritisk grense. I den internasjonale PISA-rapporten fra 2000
står det blant annet følgende:
I land der en stor andel av elevene presterer under, og faktisk også på nivå 1,
må man være klar over at et betydelig antall elever ikke vil være i stand til å
tilegne seg gode nok kunnskaper og ferdigheter til å dra tilstrekkelig nytte av
de utdanningsmulighetene som tilbys (OECD 2001, s. 48, vår oversettelse).

Dette utsagnet antyder at elever som skårer under nivå 2, kan komme til å
møte problemer som følge av for dårlige leseferdigheter. Dette er imidlertid ikke det samme som at disse elevene ikke kan lese i teknisk forstand,
men det er likevel sannsynlig at denne elevgruppa vil ha behov for spesiell
oppfølging for å kunne lykkes videre. Resultatene senere i dette kapitlet
vil vise hvor stor andel denne gruppa utgjør i Norge sammenliknet med
andre land. Kjønnsforskjeller vil også være interessante her.

5.2.4

Andre internasjonale leseundersøkelser

Lesekompetanse blant voksne
OECD-undersøkelsen IALS (International Adult Literacy Study) fant sted
i 1998 og omfattet 20 land med deltakere fra 16 til 65 år. På samme måte
som i PISA ble det i IALS utarbeidet fem nivåer for å beskrive hva personer som oppnår en viss poengsum, faktisk er i stand til å utføre når det
gjelder lesing av skrevne tekster, og ifølge OECD ble nivå 3 regnet som et
minimum for «å kunne møte de kravene som stilles i et moderne samfunn» (OECD & Statistics Canada 2000, s. 13 og 14). Norske voksne var
blant de aller best presterende i denne undersøkelsen, men likevel befant
omtrent 30 prosent av dem seg under nivå 3. Da er det grunn til å spørre
om hva slags krav til lesekompetanse som ble stilt i denne undersøkelsen.
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Det er vanskelig å tenke seg at hver tredje person i et land som er blant de
beste leserne i verden, leser for dårlig til å klare seg i et moderne samfunn.
Likevel bør man ikke avfeie resultatene fra denne undersøkelsen, for den
kan gi viktig informasjon om hva som er en voksenbefolknings sterke og
svake sider som lesere. IALS-undersøkelsen blir fulgt opp av den såkalte
ALL-undersøkelsen (Adult Literacy and Life Skills Survey). Denne undersøkelsen blir gjennomført i løpet av en fireårsperiode, og baserer seg på
data fra 7000 personer i hvert av deltakerlandene. Resultatene fra undersøkelsen blir offentliggjort våren 2005. (Se for øvrig www.ets.org/all.)
Lesekompetanse blant fjerdeklassinger
Våren 2001 deltok norske fjerdeklassinger i IEA-undersøkelsen PIRLS
(Progress In Reading Literacy Study). Det teoretiske rammeverket bak
PIRLS-undersøkelsen var svært likt rammeverket i PISA. Oppgavene er
delt inn etter tre lesemåter på samme måte som i PISA. Prøven skilte seg
imidlertid fra PISA-prøven på to områder: For det første inneholdt den bare
to, men til gjengjeld relativt lange tekster: en skjønnlitterær tekst og en faktatekst. For det andre hadde denne prøven kun flervalgsoppgaver, hovedsakelig fordi elevenes skrivekompetanse vil kunne ha mye å si for prestasjonene i denne aldersgruppa. Sverige og Norge var de eneste nordiske
landene som var med PIRLS-undersøkelsen, som blant annet viste at norske fjerdeklassingers prestasjoner lå på det internasjonale gjennomsnittet
(Solheim og Tønnessen 2003). Et internasjonalt gjennomsnitt vil imidlertid
variere alt etter hvilke land som deltar. I PISA 2000 lå også de norske resultatene på et internasjonalt gjennomsnitt, men dette gjennomsnittet var kun
basert på OECD-land. Gjennomsnittet i PIRLS omfattet alle deltakerland,
det vil si 32 land fra Europa, Asia, Nord- og Sør-Amerika.
Et problem med å sammenlikne land i PIRLS-undersøkelsen er at gjennomsnittsalderen på elevene i ulike land varierte fra 9,7 år til 11,2 år. De
norske elevene var for øvrig blant de yngste med et gjennomsnitt på 10 år.
PIRLS-resultatene må dermed tolkes med visse forbehold. Resultatlista i
PIRLS viste riktig nok at de norske elevene presterte svakere enn elever i
land det var naturlig å sammenlikne seg med, men samtidig var de altså
blant de yngste i undersøkelsen. I PISA tar man utgangspunkt i elevenes
fødselsår, slik at gjennomsnittsalderen til elevene blir tilnærmet lik i alle
land. Det mest interessante funnet i PIRLS-undersøkelsen, sett med norske øyne, er at lesekompetansen blant norske 10-åringer høyst sannsynlig
er blitt dårligere i løpet av en tiårsperiode. Dette funnet er basert på analyser gjort av Gustafsson og Rosén ved Universitetet i Göteborg, som har
sammenliknet resultatene fra IEA Reading Literacy i 1991 med PIRLS i
2001. Han konkluderer med at både norske og svenske elevers lesekompetanse er blitt klart dårligere de siste 10 årene, både når det gjelder leseforståelse og lesehastighet (Gustafsson og Rosén 2004).
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Kartlegging av elever med lesevansker
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) har utviklet kartleggingsprøver for ulike klassetrinn for å teste leseferdigheten
blant barn og unge i Norge. Disse prøvene er ikke obligatoriske, men svært
mange skoler velger likevel å gjennomføre dem. Prøvene har som hovedsiktemål å finne ut hvor stor andel av elevene som leser så dårlig at de havner under en såkalt «kritisk grense». Disse prøvene vil oppleves som relativt lette for både middels flinke og svært flinke lesere, og de er heller ikke
laget for å skille mellom disse gruppene. De har med andre ord såkalt «takeffekt» og er heller ikke ment å bli brukt til å sammenlikne skoler eller
klasser. De forteller kun noe om hvor stor andel av elevene som har lesevansker og i noen grad også hva slags lesevansker dette kan være snakk
om. Gjennomsnittsresultater fra slike prøver vil derfor være lite relevante.
Nasjonale prøver i lesing
Våren 2004 ble det for første gang gjennomført nasjonale prøver i lesing,
matematikk og engelsk for alle landets fjerde- og tiendeklassinger, og våren 2005 skal også sjuendeklassinger og elever på grunnkurs i videregående skole ha slike prøver. Disse leseprøvene skiller seg fra de nevnte kartleggingsprøvene ved at de er obligatoriske, og ved at de tar sikte på å måle
lesekompetanse blant alle elever, ikke bare de svakeste. I dag er det Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Høgskolen i Stavanger
som er ansvarlig for prøvene i 4. og 7. klasse, mens Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo utformer prøvene for
10. klasse og for grunnkurs i videregående skole. Det teoretiske rammeverket i PIRLS og PISA ligger som tidligere nevnt til grunn for utformingen av prøvene i 4. og 10. klasse. Fjerdeklasseprøven besto i 2004 av en
kort ordkjedeprøve som skulle måle avkodingsferdigheter, samt en fortelling og en faktatekst med til sammen 32 flervalgsoppgaver.
Prøven i 10. klasse besto av ti ulike tekster med til sammen 50 oppgaver. Tekstene og oppgavene var klassifisert og fordelt etter de samme prinsippene som leseprøven i PISA både når det gjaldt tekstformat, oppgaveformat og hensikten med lesingen. Målet var også å bruke de samme tre
rapporteringsskalaene som i PISA 2000: Finne informasjon, Forstå og tolke og Reflektere og vurdere.

5.2.5

Leseopplæring i norsk skole

Det som står konkret om leseopplæring i gjeldende læreplan, L97, finnes i
kapitlet om norskfaget. En grundig gjennomgang av målene for norskfaget på ungdomstrinnet viser at det legges stor vekt på at elevene skal gjennom en omfattende tekstmengde, noe som for øvrig også gjelder de fleste
andre fagene i læreplanen. Konkrete mål for arbeid med lesestrategier og
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tekstforståelse finnes omtrent ikke i denne læreplanen. Det nevnes riktignok kunnskap om sjangertrekk og teksters oppbygging og virkemidler,
men dette er nesten utelukkende knyttet til arbeid med skriveopplæring. Vi
har ikke studert læreplaner i alle OECD-land, bare de svenske og de britiske læreplanene. I begge disse finnes det langt flere og mer konkrete mål
knyttet til leseopplæring på alle trinn (Utbildningsdepartementet 1994,
Department for Education and Employment 1999).
Det er nærliggende å spørre hva slags leseopplæring som foregår på
ungdomstrinnet i norsk skole. For å forsøke å finne svar på dette ble det i
2003 gjennomført en spørreundersøkelse om leseopplæring blant 360
ungdomsskolelærere i hele Norge (Mortensen-Buan 2004). Undersøkelsen viste blant annet at 94 prosent av lærerne vurderte behovet for mer informasjon om såkalt viderekommen leseopplæring som nødvendig, og 89
prosent svarte at de i liten eller ingen grad hadde fått innføring i dette emnet i lærerutdanningen. Mortensen-Buan fant også at det ifølge lærerne
foregikk svært lite som kunne relateres til arbeid med leseopplæring på
ungdomstrinnet. Det ser med andre ord ut til å være et stort behov for faglig oppdatering på dette feltet.

5.3

Resultater i lesing

5.3.1

Internasjonale resultater

Figur 5.1 viser gjennomsnittlige resultater i lesing for elevene i hvert land,
ordnet etter gjennomsnittsskåre. Gjennomsnittet for alle OECD-landene er
satt til 500 poeng, og det internasjonale standardavviket er satt til 100 poeng. Dette gjennomsnittet baserer seg på resultatene i PISA 2000. Målt
med den samme målestokken er OECD-gjennomsittet i 2003 litt lavere,
494 poeng. Standardfeilen for gjennomsnittet (SE) står 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.
Resultatene viser at de finske elevene gjennomgående er de beste leserne, slik de også var det i 2000. De engelskspråklige landene, med unntak
av USA, skårer også signifikant bedre enn OECD-gjennomsnittet. Det
samme gjør Korea, Sverige, Nederland og Belgia. De norske elevene har
et gjennomsnitt på 500 poeng. Dette er altså litt over OECD-gjennomsnittet, men forskjellen er ikke statistisk signifikant. De danske og islandske
elevene havner litt bak Norge på resultatlista, men fremdeles ikke signifikant under OECD-gjennomsnittet. Det bildet av resultatene som figur 5.1
gir, er med noen få unntak relativt likt det vi så i PISA 2000. Også da lå de
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finske elevene suverent i toppen, og med unntak av Japan, som i 2003 har
havnet omtrent på gjennomsnittet i OECD, fant vi de samme landene signifikant over OECD-gjennomsnittet den gang som nå. I tillegg har det
kommet inn noen land som ikke var med i 2000.
Resultatene i de nordiske landene forholder seg til OECD-gjennomsnittet som de gjorde i 2000. Finske og svenske elever gjør det signifikant
bedre enn OECD-gjennomsnittet, mens norske, danske og islandske elever presterer omtrent gjennomsnittlig i OECD-sammenheng. Selv om flere land har en annen plassering på resultatlista enn de hadde i 2000, er det
av OECD-landene bare Polen som har forbedret sine resultater signifikant
fra 2000 til 2003. Elevene i tre OECD-land presterer signifikant svakere
enn de gjorde i 2000: Mexico, Island og Japan.
Figur 5.2 viser endring i poeng fra 2000 til 2003. Her ser vi at de fleste
landene har hatt en større eller mindre tilbakegang i denne perioden. Dette
gjelder samtlige nordiske land. Selv om endringene ikke alltid er statistisk
signifikante, viser tendensen for alle landene sett under ett at utviklingen
går mer i negativ enn i positiv retning. OECD-gjennomsnittet er også sunket fra 500 til 494 poeng. På den måten kan man faktisk antyde at lesekompetansen blant ungdom i de fleste av verdens rike industrinasjoner er
blitt litt dårligere på tre år.
Når det gjelder spredning, viste PISA-resultatene i 2000 at Norge var
blant de landene som hadde størst spredning for elevenes lesenivå. Det
samme er tilfellet også i 2003 (se figur 5.1). I 1991, da norske ungdommer
for første gang deltok i en internasjonal leseundersøkelse, IEA Reading
Literacy, var spredningen i leseferdigheter relativt liten i vårt land (Elley
1992).
En annen måte å vise spredning i resultater på er å se på fordelingen av
elever innen hvert av de fem kompetansenivåene som er beskrevet i avsnitt
5.2.3. Figur 5.3 viser at i 2003 havner 18 prosent av de norske elevene på
nivå 1 eller lavere, dette gjaldt 17 prosent i 2000. Figuren viser at både
Norge, Danmark og Island ligger omtrent på nivå med OECD samlet når
det gjelder andel elever på de to laveste nivåene (17–19 prosent). I Sverige
utgjør denne elevgruppa 11 prosent, mens dette bare gjelder 6 prosent av
de finske elevene. Av de norske elevene befinner 31 prosent seg på nivå 4
eller 5. I Danmark og Island er denne andelen noe lavere og i Sverige noe
høyere. De finske elevene er i en klasse for seg. Her plasserer nesten halvparten av elevene seg på de to høyeste nivåene.

5.3.2

Leseprofiler i Norden

Som nevnt, er det for få leseoppgaver med i 2003 til at resultatene internasjonalt blir rapportert i form av de tre delskalaene for lesemåte: Finne informasjon, Forstå og tolke og Reflektere og vurdere, slik tilfellet var i
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Figur 5.1: Internasjonale resultater i lesing (se forklaring i teksten)
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Figur 5.2: Endring i gjennomsnittlig poengsum i lesing fra 2000 til 2003.
Søyler mot høyre viser framgang, søyler mot venstre viser tilbakegang

2000. Likevel finner vi det interessant å ta med hvordan elevene i de nordiske landene skårer på oppgaver innen de tre lesemåtene. Figur 5.4 viser
de ulike landenes profil når det gjelder de tre lesemåtene. For hver lesemåte har vi tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig prosent riktig svar i hvert
land. Fra dette har vi trukket først OECD-gjennomsnittet og deretter hvert
lands gjennomsnitt for alle oppgavene. Det bildet vi da får, viser hvert
lands relative styrker og svakheter, helt uavhengig av hvor godt de presterer totalt.
Figuren viser at finske, danske og islandske elever relativt sett gjør det
dårligst på refleksjonsoppgavene. De svenske og norske elevene har ikke
noe tilsvarende «fall» i sin profil. Her er resultatene tilnærmet de samme i
forhold til OECD-gjennomsnittet uansett lesemåte. Dette funnet er vanskelig å forklare, derfor nøyer vi oss med å minne om at refleksjonsoppgavene skiller seg fra de to andre kategoriene ved at elevene må trekke inn
egne synspunkter og erfaringer. De må komme med en selvstendig vurde-

Rett spor eller ville veier Page 145 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

5.3 RESULTATER I LESING

10

5
11

7

8

21

21

15
20

21
25
33
33

30

29

24

23

15

12

12

5

7

7

Finland

Island

OECD

29
30

32
25

21

Nivå 5
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Under 1

21
12
9
6

Norge

12

4

5

Sverige

Danmark

Figur 5.3: Fordeling av elever på ulike kompetansenivåer i lesing i de
nordiske landene

ring av det de har lest, her er det altså ikke nok bare å ha lest teksten godt
og nøyaktig nok. Senere i dette kapitlet vil vi vise tilsvarende profiler fordelt på gutter og jenter i Norge og Finland, og da vil et enda mer interessant mønster tre fram.
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Figur 5.4: Nordiske elevers profiler for prestasjoner i de tre lesemåtene
(se forklaring i teksten)
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5.3.3

Resultater på oppgavenivå

I 2000 gjorde det store antallet oppgaver det mulig å analysere resultatene
for ulike tekst- og oppgavetyper både mellom land og mellom grupper av
elever innen land. Lesetesten i 2003 inneholder for få oppgaver til at det er
mulig å få fram like nyanserte resultater som i 2000. Likevel vil det være
interessant å studere de oppgavene som enten har vært spesielt lette eller
spesielt vanskelige for de norske elevene. Med «spesielt lette» eller «spesielt vanskelige» mener vi her de oppgavene som norske elever har gjort
det svært mye bedre eller dårligere på enn OECD-gjennomsnittet. Resultatene i det følgende vil bli presentert i form av prosentandel av elevene
som fikk godkjent svar på oppgaven (p-verdi), og forskjeller mellom grupper av elever vil dermed bli presentert i form av prosentpoeng.
I figur 5.5 er p-verdiene på alle leseoppgavene for de norske elevene
sammenliknet med OECD-gjennomsnittet og med resultatene i Sverige,
Danmark og Island. Prosentandel riktige svar for de norske elevene er gitt
ved en tykk strek. Den laveste, den gjennomsnittlige og den høyeste p-verdien i OECD-landene er vist ved de tre stiplede linjene. Figuren er ordnet
etter fallende internasjonalt gjennomsnitt på oppgavene. Det fargelagte
arealet viser området som våre nordiske naboland ligger innenfor. Finland
er ikke inkludert, fordi høyeste skåre ofte samsvarer med det finske resultatet. Likevel har vi valgt å kalle det fargelagte området for «den nordiske
elva».
I figur 5.5 er oppgavene angitt med navn og nummer innen oppgaveenheten. Ingen av de åtte oppgaveenhetene i lesing peker seg ut ved at de
norske elevene gjennomgående skårer svært godt eller svært dårlig på
samtlige oppgaver innen enheten. Dersom vi studerer resultatene fra hver
av de 28 oppgavene, uavhengig av hvilken tekst de er knyttet til, finner vi
sju oppgaver som norske elever skårer mellom 5 og 13 prosentpoeng bedre
på enn gjennomsnittet i OECD, og sju som de skårer tilsvarende dårligere
på enn OECD-gjennomsnittet. Disse oppgavene er spredt på ulike tekster,
de representerer ulike lesemåter, og de finnes både blant de lette og blant de
vanskelige oppgavene. Det er derfor ikke mulig å slå fast at teksten generelt
har vært spesielt lett eller vanskelig for norske elever. Det må heller ha vært
noe med selve problemstillingen i enkelte av disse oppgavene som har slått
ut i positiv eller negativ retning for de norske elevene.
Selv om vi studerer hver enkelt av oppgavene svært nøye, er det fremdeles vanskelig å si noe entydig om hva som karakteriserer norske elevers
sterke og svake sider som lesere. Det kan likevel være interessant å nevne
de to oppgavene som norske elever skårer aller dårligst og aller best på,
både sammenliknet med OECD-gjennomsnittet og med resultatet i det
landet som skåret dårligst eller best på oppgaven internasjonalt. Den oppgaven som relativt sett har vært aller vanskeligst for de norske elevene,
«Telefon 2», er knyttet til en informasjonstekst som forklarer hvordan
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Figur 5.5: Prosent riktige svar for alle leseoppgavene (tykk strek =
Norge, farget område = Sverige, Danmark og Island, stiplede linjer =
internasjonalt maksimum, gjennomsnitt og minimum)

man skal bruke telefonen når man ringer fra et hotell, og hvilke nummer
man må taste for å komme til ulike mottakere på selve hotellet og ellers i
inn- og utland. Teksten består av tre tabeller og en kort veiledning. Selve
oppgaven krever verken at elevene skal lese mye eller skrive noe omfattende svar, men de må finne fram til det korrekte telefonnummeret og skrive det ned. Dette krever ingen forkunnskaper, bare nøyaktighet og evne til
å kombinere informasjon fra ulike tabeller. Slike oppgaver forekommer
kanskje ikke så ofte i norsk skole, men vi vil hevde at det i gitte situasjoner er svært viktig å kunne finne fram til korrekte opplysninger fra ulike
tabeller. Det må også nevnes at det faktisk bare er ett OECD-land som
skårer dårligere enn Norge på denne oppgaven, samt at det var en tilsvarende oppgave de norske tiendeklassingene gjorde det aller dårligst på i
den nasjonale leseprøven i 2004. Der gjaldt det å finne fram til opplysninger i to ulike bussrutetabeller.
Den oppgaven som norske elever hevder seg relativt sett best på i
OECD-sammenheng, «Optiker 2», er knyttet til en faktatekst som presenterer optikeryrket. Det er bare elevene i Sverige, Danmark og Nederland
som skårer litt bedre enn de norske elevene her. I oppgaven er det listet
opp sju ulike arbeidsoppgaver, og elevene skal markere ved avkryssing
hvorvidt hver av arbeidsoppgavene er en del av optikerens jobb. For elever
som ikke har forkunnskaper om optikeryrket, kreves det svært nøyaktig lesing av en relativt vanskelig tekst med stor informasjonstetthet. På den annen side vil elever med visse kunnskaper om optikeryrket kunne få fullt
hus på denne oppgaven uten å ha lest teksten i det hele tatt. Det blir selvfølgelig spekulativt å antyde at dette resultatet sier mer om at norske ele-
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ver generelt har et høyt opplysningsnivå enn om at de er gode til å finne
fram til informasjon i vanskelige tekster.
Med 141 oppgaver gjorde PISA 2000 det mulig å studere et mye større
antall oppgaver som norske elever gjorde det spesielt bra eller dårlig på,
og slik kunne vi komme på sporet av en mer generell karakteristikk av
norske ungdommers sterke og svake sider som lesere. Det viste seg for eksempel at norske, svenske og danske elever gjennomgående skåret bedre
enn forventet når teksten enten handlet om, henvendte seg til eller var
skrevet for ungdom. De skåret gjennomgående forholdsvis dårligere når
teksten hadde et mer «voksent» eller «kjedelig» innhold. Til sammenlikning kan det også nevnes at finske elever hadde en helt motsatt profil. Jo
vanskeligere og kjedeligere en tekst var, for å si det litt enkelt, jo forholdsvis bedre skåret de. I denne sammenhengen ble kulturelle faktorer antydet
som mulige forklaringer, og følgende spørsmål ble reist: Er det slik at finske elever er mer disiplinert og hardt arbeidende, uavhengig av hvor kjedelig eller vanskelig oppgaven er, mens skandinavisk ungdom bare gidder å
gjøre en ekstra innsats når oppgaven er lystbetont eller lite krevende (Lie
og Roe 2003). Når det gjelder 2003-resultatene, så passer denne beskrivelsen godt for telefonoppgaven. Den er både krevende og relativt kjedelig,
særlig i en testsituasjon der det ikke er viktig for elevene å finne det riktige
telefonnummeret. Når det gjelder optikeroppgaven, er det ikke fullt så
opplagt hvorfor skandinaviske elever presterer så bra på akkurat denne,
for teksten er verken spesielt morsom eller spennende. Men dersom det er
slik at selve oppgaven har vært så enkel for disse elevene at de har kunnet
svare riktig uten å lese teksten først, så har de i alle fall ikke måttet anstrenge seg.

5.3.4

Kjønnsforskjeller i leseskåre

Figur 5.6 viser at kjønnsforskjellene i lesing går i jentenes favør i absolutt
alle land, og at norske elever har det nest største prestasjonsgapet mellom
kjønnene, bare «slått» av islandske elever. Forskjellene er signifikante i
alle land. Forskjellen i jentenes favør i Norge er 49 poeng, og dette innebærer faktisk en økning på 6 poeng siden 2000. Island, Østerrike og Spania er for øvrig de landene som har hatt størst økning i kjønnsforskjeller
på tre år. Gapet har derimot minsket betraktelig i Latvia og New Zealand,
som sammen med Finland hadde større kjønnsforskjeller enn Norge i
2000. Gjennomsnittlig er kjønnsforskjellen i hele OECD 34 poeng, 2 poeng høyere enn i 2000. Norske jenter skårer 3 poeng lavere enn i 2000,
mens norske gutter skårer 10 poeng svakere enn sist. Økningen i kjønnsforskjeller i Norge skyldes dermed i hovedsak at guttene er blitt dårligere,
ikke at jentene er blitt bedre.
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Figur 5.6: Differansen mellom gutters og jenters leseskåre i poeng i jentenes favør. Land som er merket med stjerne, er ikke OECD-land

De store kjønnsforskjellene var svært overraskende i 2000. Fram til da
hadde vi bare hatt IEA Reading Literacy fra 1991 å sammenlikne oss med
internasjonalt, og når det gjaldt 14-åringene, fant man her bare små
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kjønnsforskjeller i enkelte land, i Norge var ikke kjønnsforskjellen signifikant (Elley 1992). Leseprøven i IEA-undersøkelsen skilte seg riktignok
fra PISA-prøven på ett viktig område. Den inneholdt bare avkryssingsoppgaver, mens PISA-prøven også har oppgaver der elevene skal formulere svaret sitt med egne ord. Da vi analyserte kjønnsforskjellene i avkryssingsoppgavene i PISA 2000, fant vi imidlertid at gapet i jentenes favør
fremdeles var på godt over 30 prosent av et standardavvik i vårt land. Konklusjonen kunne bare bli at det var skjedd noe dramatisk med guttenes lesekompetanse de siste ti årene. Mulige forklaringsfaktorer var at dataspillene hadde fortrengt bøkene fra guttenes fritidsverden, og at skolens
litteraturformidling i for stor grad skjedde på jentenes premisser (Lie mfl.
2001).
Når det gjelder fordelingen av elever innenfor de ulike nivåene i Norge,
ser vi av figur 5.7 at 11 prosent av de norske jentene ligger på nivå 1 eller
lavere, mot 10 prosent i 2000. Andelen gutter på nivå 1 eller lavere har økt
fra 23 til 25 prosent. Blant guttene er endringen enda tydeligere dersom vi
inkluderer nivå 2 i de laveste nivåene. I den andre enden av nivåfordelingen finner vi at andelen jenter på nivå 4 og 5 har sunket fra 43 til 39 prosent på tre år, mens andelen gutter på nivå 4 og 5 har sunket fra 28 til 25
prosent. Dette er alt i alt ikke store endringer, men tendensen er urovekkende, faktisk også i noen grad for jentene. Samtidig viser også denne måten å framstille resultatene på at det er en økende andel svake gutter som
er hovedårsaken til at kjønnsforskjellen i Norge har økt, og at de norske
elevene gjennomgående skårer noe dårligere enn for tre år siden.
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Figur 5.7: Norske gutters og jenters leseprestasjoner fordelt på ulike
kompetansenivåer i 2000 og 2003
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5.3.5

Kjønnsforskjeller på ulike oppgavetyper

Ingen av de 28 oppgavene i lesetesten viser signifikante kjønnsforskjeller i guttenes favør i Norge, men i fem av dem finner vi bare små eller
ingen kjønnsforskjeller, og på to av disse oppgavene skårer guttene faktisk ett og to prosentpoeng bedre enn jentene. Disse er begge knyttet til
en tekst om Roald Amundsen, nærmere bestemt til et kart over Sydpolen
samt et diagram som viser hvor mye dagslys det er på Sydpolen fra måned til måned. I den første oppgaven skal elevene tegne opp den ruten
Amundsen ifølge teksten fulgte. I den andre oppgaven skal de krysse av
for hvor mye dagslys det var på Sydpolen på dette tidspunktet. Denne
siste oppgaven viste for øvrig en kjønnsforskjell på 5 prosentpoeng i
2000. Guttenes relativt gode prestasjoner her kan både skyldes at selve
temaet har fenget dem, og at de behersker teksttypene kart og diagram
vel så godt som jentene.
I 10 oppgaver finner vi kjønnsforskjeller på mellom 10 og 23 prosentpoeng i jentenes favør. De mest ekstreme jenteoppgavene, hvis vi kan kalle dem det, krever at elevene selv formulerer en begrunnet refleksjon eller
tolkning. To av disse er knyttet til en kort og relativt enkel skjønnlitterær
tekst, men selve oppgavene krever evne til å abstrahere fra den konkrete
handlingen og forstå meningen med symbolske elementer i teksten. Elever
som er vant til å lese, tolke og samtale om skjønnlitteratur, vil ganske sikkert gjøre det bra på slike oppgaver.
I figur 5.8 har vi framstilt kjønnsforskjeller i prestasjoner for de tre lesemåtene som oppgavene er inndelt etter. Figuren viser at kjønnsforskjellene
er relativt beskjedne når det gjelder å finne informasjon, særlig i Sverige,
Danmark og i OECD samlet. Forskjellene er gjennomgående større når
det gjelder oppgaver som krever forståelse eller tolkning, bortsett fra i
Danmark. Refleksjonsoppgavene skiller seg aller tydeligst ut i jentenes favør i samtlige land. Det samme var tilfellet i 2000 (Roe og Taube 2003).
Alle refleksjonsoppgavene i 2003 er åpne og krever at elevene formulerer
et lengre svar med egne ord. Derfor kan de store kjønnsforskjellene her
både bety at jenter har bedre skrivekompetanse, at gutter rett og slett ikke
gidder å skrive så mye, og at jenter er flinkere til å vurdere og å reflektere
over tekster. Sannsynligvis kan kjønnsforskjellene forklares både av oppgavens krav til lesemåte og av oppgavens format.
Figur 5.9 viser at jentene i de fleste landene presterer klart bedre enn
guttene når teksten er kontinuerlig. De islandske jentene gjør det svært
mye bedre enn guttene på begge tekstformatene. En annen måte å si det på
er at guttene ikke faller så mye av lasset når teksten består av kart, tabeller
eller diagrammer.
En generell konklusjon på denne gjennomgangen må bli at gutter er relativt flinke til å finne fram til informasjon i kart, tabeller og diagram, særlig når oppgaven bare krever avkryssing, mens de taper mer terreng til jen-
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Figur 5.8: Kjønnsforskjeller i gjennomsnittlige p-verdier for de ulike lesemåtene i de nordiske landene og i hele OECD. Positive verdier i jentenes
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Figur 5.9: Kjønnsforskjeller målt i gjennomsnittlige p-verdier for de to
tekstformatene i de nordiske landene og i hele OECD. Positive verdier i
jentenes favør
tene når de skal reflektere over og tolke lengre tekster og formulere svaret
sitt skriftlig.
I 2000 gjorde norske gutter det litt bedre enn norske jenter på 2 av til
sammen 141 oppgaver. Litt over 20 oppgaver viste ingen signifikante
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kjønnsforskjeller. De aller fleste av disse oppgavene var enten knyttet til
ikke-kontinuerlige faktatekster eller tekster med teknisk eller naturvitenskapelig innhold, og majoriteten av oppgavene krevde enten et kort svar
eller avkryssing. Oppgaver med svært store kjønnsforskjeller var knyttet
til kontinuerlige tekster og krevde et lengre svar der elevene skulle formulere en begrunnet refleksjon eller tolkning. Vi så også en generell tendens
til at oppgaver som bare forekom mot slutten av et hefte, hadde større
kjønnsforskjeller enn forventet, noe som kunne ha med både lesehastighet
og motivasjon å gjøre (Roe og Taube 2003). Resultatene fra 2003 støtter
opp om funnene fra 2000, men leseprøvens beskjedne omfang i PISA
2003 gjør det vanskelig å si noe entydig om hvorvidt alle funnene fra 2000
fremdeles kan spores.
20
15
10

Norske jenter
Finske jenter
Norske gutter
Finske gutter

5
0
-5
-10
Finne informasjon

Forstå og tolke

Reflektere og
vurdere

Figur 5.10: Profiler for hvert kjønn i Norge og Finland. Gjennomsnittlige
p-verdier er gitt som prosentpoeng over eller under OECD-gjennomsnittet

De nordiske profilene når det gjelder lesemåte, er tidligere vist i figur 5.4.
I figur 5.10 viser vi profiler fordelt på kjønn i Norge og Finland, men her
er gjennomsnittsverdiene gitt i forhold til OECD-gjennomsnittet. Figurene
viser at jente- og gutteprofilene har forskjellig utseende i Norge. Den viktigste årsaken er at jentene presterer spesielt bra på refleksjonsoppgavene,
mens guttene gjør det tilsvarende dårlig her. I Finland er både jente- og
gutteprofilene mer lik den norske gutteprofilen, og finske gutter, som ellers ligger godt over OECD-gjennomsnittet, havner litt under gjennomsnittet på refleksjonsoppgavene. Finske jenter gjør det relativt sett også litt
dårligere på refleksjonsoppgavene, og her er det faktisk slik at de norske
jentene nesten er oppe og «hilser» på sine finske medsøstre. De samme
tendensene så vi for øvrig i 2000 også (OECD 2001).
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5.3.6

Hva er de store kjønnsforskjellene uttrykk for?

PISA-resultatene viser altså at norske gutter gjennomgående leser svært
mye dårligere enn norske jenter, og at leseprestasjonene deres er blitt ytterligere svekket siden 2000. Kjønnsforskjellen i vårt land er så stor at vi
faktisk har fundert på hvorvidt disse resultatene faktisk er et reelt uttrykk
for norske gutters lesekompetanse. Vi har all grunn til å stole på at kvaliteten i PISA-instrumentene er høy, og det er lite som tyder på at PISA-prøven er spesielt jentevennlig. Likevel har vi reflektert over om det kan være
noe i selve testsituasjonen som gjør at jenter og gutter yter forskjellig. I
PISA 2000 fikk elevene spørsmål om hvilken innsats de la i en prøve de
fikk karakter på i forhold til PISA-prøven, som de verken fikk karakter på
eller fikk vite resultatet av. Når det gjaldt hvor mye innsats de ville ha lagt
i prøver de fikk karakter på, rapporterte norske jenter om en gjennomsnittlig innsats på 9,53 og norske gutter 9,33 på en skala fra 1 til 10. Innsatsen
på PISA-testen ble oppgitt til å være atskillig lavere, og ikke minst var
kjønnsforskjellene tydeligere. Jentenes gjennomsnittlige innsats var her
7,55, mens guttenes var 6,82.
Både standpunkt- og eksamenskarakterer i grunnskolen de siste årene
har vist samme tendens, nemlig at jentene, med unntak av i kroppsøving,
gjør det bedre enn guttene, selv om forskjellene varierer fra fag til fag.
Lesing er riktignok ikke noe fag i skolen, men i 2004 fikk samtlige norske
tiendeklassinger for første gang en nasjonal leseprøve. Denne prøven er
laget etter mønster av PISA, med samme omfang og omtrent samme variasjon i tekst- og oppgavetyper. Forskjellen var at elevene, i motsetning til i
PISA, visste at resultatene skulle vurderes av norsklæreren, og at de skulle
få vite hvor godt de hadde prestert. En utvalgsundersøkelse viste at
kjønnsforskjellen på denne prøven var på ca. et kvart standardavvik, mens
den altså i PISA 2003 er på omtrent det dobbelte. Det kan altså være slik
at gutter legger en større innsats i arbeid som betyr noe for dem, og der de
får vite resultatet av det de har gjort. En amerikansk studie av unge gutters
skolemotivasjon støtter opp om en slik hypotese. Her fant man blant annet
at det var spesielt viktig for gutters innsats og motivasjon å vite at de kom
til å få relativt rask tilbakemelding om hvordan de hadde prestert (Smith
og Wilhelm 2004).
Vi ser ikke spor av noen tilsvarende tendens i realfagene. Guttene skårer faktisk litt bedre enn jentene i PISA, mens eksamenskarakterene i
grunnskolen viser at det er jentene som gjør det best. Det er derfor vanskelig å konkludere entydig om hvor stor rolle testmotivasjon spiller.
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5.4

Elevenes lesevaner og holdninger
til lesing

5.4.1

Sammenheng mellom lesevaner
og lesekompetanse

I 2000 viste resultatene at norske elever var av de minst positive når det
gjaldt holdninger til leseaktiviteter, og rundt 35 prosent av dem oppga at
de aldri leste for fornøyelsens skyld. All forskning på sammenhengen mellom frivillig fritidslesing og leseprestasjoner peker på en klar positiv sammenheng mellom lesevaner i fritida og prestasjoner i lesing. Tidligere leseundersøkelser har vist at elever som har positive holdninger til lesing, og
som leser mye i fritida, generelt skårer høyere på lesetester enn elever som
ikke liker å lese (se f.eks. Tønnessen 1995, Elley 1992 og Lie mfl. 2001).
IALS-undersøkelsen for voksne i 1998 slo fast at voksne som oppga at de
leste lite eller ingenting på fritida etter at de var ferdige med utdannelsen,
gjorde det dårligere på lesetesten enn de som oppga at de hadde fortsatt å
lese i fritida etter endt utdannelse (OECD Statistics Canada 2000, s. 49).
I PISA 2003 er spørsmålene om lesevaner ikke med i det internasjonale
spørreskjemaet. Her i Norge har vi likevel valgt å ha disse spørsmålene
med, både for å kunne studere utviklingen siden 2000 og for å få et bilde
av hvilke lesevaner og -holdninger norske 15-åringer faktisk har.
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Figur 5.11: Omfang i prosent av daglig lesing for fornøyelsens skyld
blant jenter og gutter
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5.4.2

Daglig lesing for fornøyelsens skyld

Elevene fikk følgende spørsmål: «Hvor lang tid bruker du daglig på å lese
for din egen fornøyelses skyld?» Resultatene for jenter og gutter i 2000 og
2003 samt de fem svaralternativene er framstilt i figur 5.11, som for øvrig
viser at det på tre år er skjedd svært lite med elevenes lystbetonte lesevaner i fritida. I den grad det er en ørliten utvikling, går den tross alt ikke i
negativ retning. I 2000 oppga 45 prosent av guttene at de aldri leste for
fornøyelsens skyld. Dette resultatet plasserte norske gutter blant de minst
ivrige fritidsleserne i hele OECD. I 2003 gjelder dette 42 prosent, noe som
fremdeles er en betydelig andel. Det er vanskelig å vite hva elevene har
lagt i svaret sitt her. Spørsmålet lød: «Hvor lang tid bruker du daglig på å
lese for din egen fornøyelses skyld?» Det er mulig bildet hadde sett litt annerledes ut dersom spørsmålet hadde hatt følgende presisering: «for eksempel bøker, aviser, ukeblader eller tegneserier.» Når elevene senere fikk
spørsmål om avis- og tegneserielesing, rapporterte en stor andel av guttene at de leste denne typen lesestoff flere ganger i uka fordi de hadde lyst til
det (se figur 5.14 nedenfor).

5.4.3

Positive holdninger til leseaktiviteter

Elevenes holdninger til ulike typer leseaktiviteter er målt i form av ni utsagn som elevene skal si seg mer eller mindre enige i, og her er det tydelig
at det er boklesing det handler om.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Jeg leser bare hvis jeg må.
Å lese er en av mine favoritthobbyer.
Jeg liker å snakke om bøker med andre.
Jeg synes det er vanskelig å lese ut bøker.
Jeg blir glad hvis jeg får en bok i presang.
For meg er det å lese bortkastet tid.
Jeg liker å gå i en bokhandel eller et bibliotek.
Jeg leser bare for å få den informasjonen jeg trenger.
Jeg klarer ikke å sitte stille og lese i mer enn noen få minutter.

Elevene krysser av for ett av følgende fire svaralternativer for hvert utsagn
(verdien i parentes): Svært uenig (1) – Uenig (2) – Enig (3) – Svært enig (4).
Utsagn b, c, e og g er positivt formulert, mens utsagn a, d, f, h enten fokuserer på problemer knyttet til lesing eller uttrykker negative holdninger
til lesing. I 2000 ble det laget en samlevariabel (konstrukt) av disse ni
spørsmålene for å måle elevenes holdninger til leserelaterte aktiviteter. I
denne prosessen ble resultatene fra de negative utsagnene «snudd», slik at
de fikk lavere verdi jo mer enige elevene var. Resultatene fra dette konstruktet viste blant annet at norske gutter hadde minst positive holdninger
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til leseaktiviteter av samtlige elevgrupper i OECD (Lie mfl. 2001). Uten
internasjonale data er det dessverre ikke mulig å få svar på om norske gutter fremdeles er de minst positive til lesing, og det er derfor ikke laget noe
tilsvarende konstrukt denne gangen. Vi har heller valgt å se på resultatene
fra hvert av de ni utsagnene for å se om eventuelle endringer i Norge går i
positiv eller negativ retning. I det følgende presenterer vi resultatene fra de
positivt formulerte utsagnene i figur 5.12 og de mer problemfokuserte i figur 5.13. Jo høyere søylene er, jo mer enige har elevene vært i utsagnet.
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Figur 5.12: Jenters og gutters gjennomsnittlige verdier for utsagn om
lesing i 2000 og 2003 på en firedelt skala fra 1 («Svært uenig») til 4
(«Svært enig»)

Figuren viser at jenter gjennomgående er mer enige enn gutter i de positivt
formulerte utsagnene. Samtidig viser figuren at endringene fra 2000 jevnt
over går i positiv retning for begge kjønn, selv om forskjellene ikke er så store. Særlig har utsagnene «Jeg liker å snakke om bøker med andre» og «Jeg er
glad for å få en bok i presang» fått større oppslutning blant guttene i 2003.
For de negativt formulerte utsagnene har situasjonen endret seg lite,
men elevene i 2003 er tross alt litt mindre enige i «Det er vanskelig å lese
ut bøker» og «For meg er det å lese bortkastet tid» enn de var i 2000. Samlet tyder resultatene fra alle de ni utsagnene på at leseaktiviteter er noe
høyere verdsatt blant ungdom i 2003 enn i 2000, og tendensen er at guttenes holdninger har endret seg litt mer i positiv retning enn jentenes. Selv
om vi altså ikke kan si noe om tendensen i andre land enn Norge, er det
likevel en fattig trøst at dersom de norske guttene hadde svart det samme i
2000 som de gjorde i 2003, ville de ikke vært rangert som de desidert
minst positive til leseaktiviteter, slik tilfellet altså var i 2000.
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Figur 5.13: Jenters og gutters gjennomsnittlige verdier for utsagn om
lesing i 2000 og 2003 på en firedelt skala fra 1 («Svært uenig») til 4
(«Svært enig»)

5.4.4

Hva leser elevene, og hvor ofte?

Elevene fikk spørsmål om hvor ofte de leste ulike typer lesestoff. De fem
svaralternativene var:
•
•
•
•
•

Aldri
Noen få ganger i året
Omtrent en gang i måneden
Flere ganger i måneden
Flere ganger i uka

Figur 5.14 viser hvor stor andel av norske jenter og gutter som oppgir at
de leser de ulike typene lesestoff flere ganger i uka. Som figuren viser, er
guttene begge årene de ivrigste tegneserieleserne, mens jentene dominerer
ukebladene. Figuren viser også at det er relativt få 15-åringer som frivillig
leser skjønnlitteratur flere ganger i uka, og begge årene er det omtrent
dobbelt så mange jenter som gutter i denne gruppa. Fag- og hobbybøker
ser heller ikke ut til å være så populært, men samlet er det en svak økning
i antall ukentlige boklesere av begge kjønn. Noe som ikke går fram av figuren, er det faktum at andelen gutter som oppgir at de aldri leser skjønnlitteratur, er sunket fra 52 prosent 2000 til 42 prosent i 2003. Dette er kanskje en mer oppsiktsvekkende endring i positiv retning enn den svake
økningen i andelen ukentlige boklesere blant guttene. Andelen jenter som
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Figur 5.14: Prosentandel av jenter og gutter som leser ulike typer lesestoff flere ganger i uka i 2000 og 2003

aldri leser skjønnlitteratur, har for øvrig holdt seg stabil på rundt 15 prosent.
De største endringene ser vi når det gjelder digitale tekster, og forskjellen
i guttenes favør er ikke så stor i 2003 som den var tre år tidligere. Bruk av
Internett henger nok mye sammen med tilgang, og tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tilgangen til Internett har vært stigende de siste årene. I 1997
hadde 15 prosent av norske husstander Internett, i 2000 gjaldt dette over 50
prosent, mens i 2003 var andelen steget til 64 prosent (www.ssb.no). Aviser
har flest ukentlige lesere blant begge kjønn, og de siste tre årene har jentene
nådd igjen guttene her. En forklaring på at så mange leser aviser, er nok at
denne typen lesestoff er tilgjengelig i de fleste norske hjem.
I PISA 2000 ble alle tekstkategoriene slått sammen til et konstrukt som
skulle måle generell lesehyppighet. Da lå de fem nordiske landene på topp
med et gjennomsnitt fra 3,28 til 3,46 på en femdelt skala fra Aldri (1) til
Flere ganger i uka (5), mens gjennomsnittet i hele OECD var på 2,87. I
2003 er det norske gjennomsnittet steget fra 3,37 i 2000 til 3,52, og årsaken til dette er både den generelle økningen i boklesing og bruk av Internett, og at flere jenter leser aviser.

5.4.5

Hvordan henger lesevaner sammen med
prestasjoner?

Korrelasjoner viser at det gjennomgående er en positiv sammenheng mellom lesevaner og prestasjoner i alle de tre fagområdene (se tabell 5.2).
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Tabell 5.2: Korrelasjoner mellom lesevaner og skåre i lesing, matematikk,
naturfag og problemløsing
Lesing

Matematikk

Naturfag

Problemløsing

Tid til lesing

0,23

0,17

0,20

0,16

Ukeblader

0,06

-0,05

-0,06

-0,05

Tegneserier

0,06

0,12

0,12

0,06

Skjønnlitteratur

0,31

0,22

0,25

0,25

Fag- og hobby

0,08

0,10

0,14

0,09

E-post og Internett

0,18

0,17

0,15

0,17

Aviser

0,20

0,17

0,13

0,16

Tabellen viser at lesing av skjønnlitteratur korrelerer sterkest med prestasjoner i alle de tre fagområdene. En noe svakere, men likevel klart positiv
korrelasjon finner vi når det gjelder lesing av elektroniske tekster og aviser. Lesing av ukeblader derimot er så å si nullkorrelert med prestasjoner i
alle fagene. Sammenhengen mellom lesing av fagbøker og prestasjoner er
noe tydeligere i naturfag enn i de andre fagområdene. Det er ingen tydelig
sammenheng mellom tegneserielesing og prestasjoner i verken lesing eller
problemløsing, men i matematikk og naturfag ser vi en svak positiv sammenheng her.
Hva forteller så disse korrelasjonene oss? De sier i alle fall noe om at
faglig flinke elever gjennomgående leser mer i fritida enn faglig svake elever gjør. De ulike typene lesestoff er imidlertid forskjellige både når det
gjelder innhold og form og når det gjelder måten de kan leses på. Noen av
dem kan man ofte bare bla raskt gjennom, mens andre krever mer fordyping over tid. Når elever svarer at de leser aviser flere ganger i uka, vet vi
ikke hvor mye tid de bruker hver gang. Det kan for eksempel hende de
bare leser overskriftene på sportssidene eller sjekker programoversikten
for TV. Hyppig lesing av elektroniske tekster behøver heller ikke å bety lesing av store tekstmengder av gangen. Selv om elevene sitter lenge og surfer på nettet, kan lesingen ofte være svært fragmentarisk. Når elevene leser skjønnlitteratur, tegneserier eller ukeblader, er det mer sannsynlig at de
bruker noe mer tid på selve lesingen. Resultatene i tabell 5.2 viser imidlertid at skjønnlitteratur har en helt annen sammenheng med prestasjoner enn
tegneserier og ukeblader har. Ukeblader og tegneserier leses like ofte av
svake elever som av sterke elever, mens skjønnlitteratur i større grad leses
av dem som skårer høyest.
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5.4.6

Grunn til forsiktig optimisme?

Både når det gjelder lesing for fornøyelsens skyld, holdninger til leseaktiviteter og lesehyppighet av ulike typer lesestoff, viser resultatene til sammen en tendens i positiv retning. Dette kan være et uttrykk for at norske
ungdommer er i ferd med å endre sine lesevaner og sine holdninger til leseaktiviteter i positiv retning. Dette kan igjen henge sammen med den store satsingen på lesestimulerende tiltak i norsk skole de siste årene (se kap.
1). Kanskje har skolen også blitt mer oppmerksom på elevenes behov for
en litt mer variert litteratur enn man tradisjonelt har hatt å by på. Det er
heller ikke usannsynlig at populære og filmatiserte bøker som Harry Potter og Ringenes herre har satt fart i leseinteressen, særlig blant guttene.
Uansett vil det være interessant å følge utviklingen blant norske tenåringer
over enda lengre tid.
Selv om utviklingen fra 2000 til 2003 er positiv når det gjelder fritidslesing generelt, spørs det hva dette virkelig betyr for lesekompetansen. Hvis
vi går ut fra at det er boklesing som gir mest lesetrening, er økningen i andel elever som leser bøker hver uke, relativt beskjeden (jf. figur 5.14).
Men andre undersøkelser viser også en tendens til at det er en økende andel norske barn og unge som leser bøker. Ifølge en undersøkelse gjort av
Statistisk sentralbyrå har andelen barn og unge mellom 9 og 15 år som leser bøker daglig, vært jevnt stigende fra 2000 til 2003 (www.ssb.no). Som
konklusjon på denne undersøkelsen hevdes følgende: «Det ser ut til at
nedgangen i boklesing som fant sted på 90-tallet, har stoppet opp og at
boklesing tar seg opp igjen. Oppgangen gjelder begge kjønn og alle
aldersgrupper» (www.ssb.no).

5.5

Sluttkommentar

Innledningsvis i kapittel 5.4 pekte vi på at lesevaner henger positivt sammen med prestasjoner i lesing. Når resultatene viser at norske elevers lesevaner har beveget seg svakt i positiv retning, særlig blant guttene, kunne
man kanskje forventet at de norske resultatene i lesing skulle gjenspeilet
dette. Tendensen er dessverre den stikk motsatte. De norske resultatene i
lesing er gjennomgående noe svakere i 2003 enn de var tre år tidligere, og
kjønnsforskjellene i jentenes favør er noe større enn sist. Guttenes prestasjoner har gått mer tilbake enn jentenes. Når vi tolker disse funnene, er det
viktig å være klar over at det kan gå ganske fort å endre lesevaner og holdninger til lesing. Lesekompetansen, derimot, kan det ta noe lengre tid å
forbedre. Derfor er det ingen grunn til å slutte med lesestimulerende tiltak
i hjem og skole. Disse vil ganske sikkert ha positiv effekt på litt lengre
sikt.
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Kapittel 6

Problemløsing

I dette kapitlet vil vi først redegjøre kort for hva som ofte legges i begrepet problemløsing. Deretter ser vi på hvordan dette
er definert i PISA. Sentralt i denne definisjonen står elevenes
evne til analytisk resonnering. Etter en presentasjon av testen
i problemløsing vil vi gjennomgå og drøfte de norske resultatene. De norske elevenes prestasjoner blir da sett i forhold til
elever i andre land, og særlig de nordiske. Vi vil også studere
kjønnsforskjeller og se hva som kjennetegner oppgaver der
forskjellen mellom guttenes og jentenes resultat er særlig
stor.

6.1

Problemløsing generelt og i PISA

6.1.1

Hva menes med problemløsing?

Flere har framhevet evne til problemløsing som en av de mest sentrale
kompetansene som kreves i dagens og morgendagens arbeidsliv (se f.eks.
McCurry 2002). Nyere studier av utviklingen i arbeidsmarkedet har påpekt viktige endringer som har skjedd i løpet av de siste tjue årene (ILO
1998, OECD 2001b). Raske teknologiske endringer og globalisering av
næringsliv og industri har ført til større etterspørsel etter høyt kvalifiserte
arbeidstakere, med påfølgende krav om reformer innen utdanning. Dette
gjelder både det formelle skolesystemet og den opplæringen som foregår
på arbeidsplassene. Flere har forsøkt å definere hva slags type kompetanse
som vil være mest relevant. Eksempler på dette er rapporten fra Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) (U.S. Department of Labor 1991, Stern 1999) og OECDs rapporter fra DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) (Knain 2001, 2002, Rychen og
Salganik 2003). Disse rapportene skiller ut evne til problemløsing som et
eget viktig område. Evne til problemløsing blir med andre ord sett på som
viktig både for den enkelte og for samfunnet som helhet.
I norsk skolematematikk har problemløsing vært et sentralt emne de

Rett spor eller ville veier Page 163 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

6.1 PROBLEMLØSING GENERELT OG I PISA

siste par tiårene. Solvang (1988) har gitt følgende definisjon av et problem
i matematikk: En utfordring vil for en person være et problem dersom
denne personen ikke har noen algoritme som vil gi en løsning når personen konfronteres med utfordringen (s. 137). Videre defineres problemløsing som det å søke etter de handlinger som en må foreta for å løse et problem. Alseth (1994) hevder at interessen for problemløsing i matematikk
økte i løpet av 1980-årene, en interesse som i Norge kulminerte med
Mønsterplanen av 1987 (M87). M87 slo fast at problemløsing «skal være
en del av all matematikkopplæring». I M87 ble problemløsing også tatt
med som et av de ti hovedemnene. Også i L97 er problemløsing framhevet
i de felles målene for matematikkfaget, men det er ikke lenger et eget
overordnet hovedemne i matematikk. Hvis vi leter etter formuleringer i
L97 som dekker det tverrfaglige begrepet problemløsing, finner vi bare
enkelte utsagn i den generelle delen av læreplanen, som for eksempel viktigheten av «kritisk tenking» og «evnen til å finne mulige forklaringer».
Man kan tenke seg at norske elever skulle ha særlige forutsetninger for å
løse oppgaver i problemløsing, siden prosjektarbeid er en så sentral
arbeidsmåte i norsk skole. I L97 finner vi dette om prosjektarbeid:
Prosjektarbeid er ei arbeidsform der elevane med utgangspunkt i eit problemområde, ei problemstilling eller ei aktuell oppgåve definerer og gjennomfører
eit målretta arbeid frå idé til ferdig produkt, konkret resultat eller praktisk løysing (L97, s. 77).

6.1.2

Et rammeverk for PISA

Definisjon
Å utvikle et rammeverk som definerer problemløsing, er ingen enkel oppgave. Det finnes en stor mengde litteratur som diskuterer problemløsing,
men det er mangel på enighet om hva som ligger i begrepet. I PISA 2003
har man valgt følgende definisjon:
Problemløsing er den enkeltes evne til å bruke kognitive prosesser for å løse
virkelige, tverrfaglige problemstillinger hvor framgangsmåten ikke er umiddelbart innlysende. De faglige og/eller tverrfaglige områdene som inngår, hører ikke hjemme innenfor kun ett av de tre fagområdene matematikk, naturfag
eller lesing (OECD 2003, s. 156, vår oversettelse).

Med kognitive prosesser menes her det å forstå, karakterisere, representere, løse, reflektere og kommunisere. Med tverrfaglig område menes oppgaver som faller mellom og på tvers av grensene for tradisjonelle områder
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i læreplaner. Kompetanse i problemløsing innen de tre fagområdene matematikk, naturfag og lesing inngår som del av testene i disse tre områdene i
PISA. Definisjonen av problemløsing legger for øvrig vekt på det å løse
virkelighetsnære problemstillinger.
I henhold til PISAs definisjon av problemløsing står evnen til analytisk
resonnering fram som den viktigste kognitive ferdigheten i denne sammenhengen (OECD 2004b). Et kjennetegn ved analytisk resonnering er
for eksempel å bruke logikk for å finne ut hva som er årsak og virkning i
en gitt situasjon, eller å forstå forskjellen mellom nødvendige og tilstrekkelige betingelser. Når denne formen for resonnering har fått en så dominerende plass i PISA-testen, henger det åpenbart sammen med at det er
mye vanskeligere å lage oppgaver der andre problemløsende ferdigheter
spiller en stor rolle. Det er selvsagt slik at også andre viktige typer problemløsing kreves av oss i dagliglivet, for eksempel i situasjoner der sosiale relasjoner spiller en viktig rolle. Det er for øvrig verdt å nevne at i
studien Adult Literacy & Lifeskills Survey («ALL») (se www.ets.org/all)
inngikk også evne til analytisk resonnering som en viktig del når det gjaldt
kartlegging av voksnes generelle kompetanse.
Forholdet til de andre fagområdene
Mange problemer man støter på i dagliglivet, involverer lite konkret kunnskap av den typen som finnes i læreplaner for skolen. I stedet kreves evne
til å kunne resonnere og å kunne angripe problemer på en systematisk måte. Det er slike ferdigheter som i hovedsak testes i problemløsing i PISA.
De fleste oppgavene krever at elevene kan organisere og analysere informasjon og finne løsninger som tar hensyn til de betingelsene som er gitt.
På denne måten utfyller problemløsing de andre fagområdene gjennom å
teste anvendelsen av slike ferdigheter i situasjoner som ikke allerede er
dekket av de tre andre domenene.
For å unngå at problemløsingstesten i PISA skulle bli for lik en lesetest,
har man bevisst begrenset mengden lesing i oppgavene, og også vanskelighetsgraden til tekstene. Det har videre vært en forutsetning at oppgavene bare skulle kreve enkle matematiske ferdigheter og ikke forutsette
naturfaglig kunnskap. Løsing av problemer i lese-, matematikk- og naturfagtesten innebærer å demonstrere kunnskaper og forståelse i de enkelte
fagområdene, mens i problemløsingstesten fokuseres det på problemløsingsprosessene i seg selv. Problemløsing skiller seg videre fra de andre
fagområdene ved at det legges vekt på integrasjon av informasjon fra forskjellige disipliner og ikke på ett spesielt kunnskapsområde. Et viktig
poeng er altså at problemløsing i PISA ikke må oppfattes som et «fagområde». Problemløsing skiller seg også ut når det gjelder graden av kompleksitet i de logiske resonnementene som kreves. Typisk kreves det flere
ledd av slutninger fram mot en endelig løsning.
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Analyser viser at internasjonalt er de latente korrelasjonene mellom
problemløsing og hvert av de tre nevnte fagområdene i PISA nokså høye:
0,89 i matematikk, 0,80 i naturfag og 0,82 i lesing. Naturlig nok «likner»
altså problemløsing mest på matematikk, siden man langt på vei finner de
samme kravene til logisk, analytisk tenking i dette faget som i problemløsing.
Problemtyper
I PISA 2003 er tre problemtyper valgt ut for testing. Oppgavene er valgt
slik at de til sammen dekker alle disse tre problemtypene, og hver oppgave
er klassifisert i en av de tre kategoriene. De tre problemtypene er beskrevet
nedenfor, og en sammenlikning av dem er presentert i tabell 6.1 på neste
side.
1 Beslutningstaking krever at elevene forstår en situasjon som involverer
noen alternativer og begrensninger, og at de tar en beslutning som tar
hensyn til disse begrensningene. I denne typen problemer må eleven
velge et alternativ blant et antall gitte alternativer. For å kunne gjøre
dette må elevene som regel kombinere informasjon fra flere forskjellige kilder og velge den beste løsningen. Et eksempel på denne problemtypen er gitt ved oppgaveenheten «Energibehov» i vedlegg 4.
2 Systemanalyse og design krever at eleven analyserer en kompleks situasjon for å forstå logikken og/eller for å lage et system som virker og
som oppfyller visse hensikter. Oppgaveenheten «Studieopplegg» i vedlegg 4 eksemplifiserer denne problemtypen.
3 Feilsøking krever at eleven forstår hovedtrekkene i et system og kan
diagnostisere noe som er feil eller fungerer dårlig ved systemet eller
mekanismen. Oppgaveenheten «Vanningssystem» i vedlegg 4 er et eksempel på denne problemtypen.
Problemløsingstesten
Testen i problemløsing i PISA består av totalt 10 oppgaveenheter med i alt
19 oppgaver. De tre problemtypene (beslutningstaking, systemanalyse og
design og feilsøking) er representert i forholdet 2:2:1. Hver oppgaveenhet
har minst én oppgave som krever at elevene lager eller vurderer en løsingsstrategi relatert til det problemet som er i fokus i enheten. I hvor stor
grad informasjonen i oppgaven er eksplisitt eller ikke, kan variere. Noen
oppgaver inneholder strukturert informasjon med gitte begrensninger,
mens andre oppgaver kan kreve at elevene trekker ut informasjon og bygger begrensninger selv.
Tre av oppgaveenhetene i problemløsing er i sin helhet gjengitt i vedlegg 4. En oppgave fra hver av disse enhetene vil bli diskutert i detalj senere i kapitlet.
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Tabell 6.1: En sammenlikning av de tre problemtypene i problemløsing i
PISA
Beslutningstaking

Systemanalyse og
design

Mål

Å velge mellom
alternativer ut fra
gitte begrensninger

Påvise sammenhenger
mellom delene av et
system og/eller lage et
system som uttrykker
sammenhengene mellom delene

Påvise og korrigere
en feil i et system
eller i en mekanisme

Prosesser
involvert

Forstå en situasjon hvor det er
flere alternativer
og begrensninger
og hvor en spesifikk oppgave er
gitt

Forstå hva som kjennetegner et gitt system,
samt de kravene som
oppgaven inneholder

Forstå hovedtrekkene i et system
eller i en mekanisme og hva som
ikke fungerer, samt
kravene i oppgaven

Påvise relevante
begrensninger

Påvise de relevante
delene av et system

Påvise variabler
som er relatert

Lage representasjoner av mulige
alternativer

Lage representasjoner
av sammenhengene
mellom deler av et system

Lage representasjoner av funksjonen
til et system

Ta en beslutning
Analysere eller lage et
blant alternativene system som tar hensyn
til sammenhengene
mellom delene

Påvise feilen i systemet og/eller foreslå en løsning

Sjekke og vurdere
beslutningen

Sjekke og vurdere analysen eller designen til
systemet

Sjekke og evaluere
diagnosen/løsningen

Kommunisere
eller begrunne
beslutningen

Kommunisere analysen eller begrunne den
foreslåtte designen

Kommunisere og
eventuelt begrunne
diagnosen og løsningen

Antallet begrensninger

Antallet relaterte
variabler og hvordan de
henger sammen

Antallet relaterte
deler i systemet
eller mekanismen
og måten de samvirker på

Antallet og typen
representasjoner
(verbale, bilder,
numeriske)

Antallet og typen representasjoner (verbale,
bilder, numeriske)

Antallet og typen
representasjoner
(verbale, bilder,
numeriske)

Mulige årsaker til kompleksitet

Feilsøking
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6.2

Resultater

6.2.1

Internasjonale resultater

Figur 6.1 presenterer resultater i problemløsing for alle landene som deltok i PISA. For hvert land er det gitt gjennomsnittlig skåre, med standardfeil (SE) i parentes. Spredningen er gitt som standardavvik. Skåreverdiene
er standardisert slik at gjennomsnittet i OECD er 500 poeng og standardavviket 100 poeng. I tillegg er 5-, 25-, 75- og 95-prosentilene vist,
samt konfidensintervallene for gjennomsnittene.
Den øvre delen av lista domineres av østasiatiske og engelskspråklige
land samt Finland. Norge skårer 10 poeng under OECD-gjennomsnittet og
klart lavere enn alle de andre nordiske landene. Spranget opp til neste nordiske land, Island, er 15 poeng, mens forskjellen til Finland er godt over
50 poeng. Norske elever skårer bedre enn elevene i bare 8 av totalt 29
OECD-land. Spredningen (standardavviket) blant norske elever er imidlertid omtrent som gjennomsnittet i OECD.
I figur 6.2 på side 169 har vi illustrert hvor godt norske elever svarer på
hver av oppgavene. Oppgavene er vist etter fallende p-verdi i OECD, og
figuren illustrerer norske data (helt opptrukket linje) i forhold til maksimum, gjennomsnitt og minimum for OECD (stiplede linjer). Figuren viser
også en «elv» som inneholder de andre nordiske landenes data – bortsett
fra Finland, som gjennomgående ligger langt over de andre. Hver enkelt
oppgave er gitt ved sin offisielle kode. Det framgår tydelig av figuren at de
norske elevene skårer gjennomgående lavere enn elever i de andre nordiske landene på de aller fleste oppgavene. At norske elever skårer lavest i
Norden, er altså en konsistent tendens som ikke ser ut til å påvirkes sterkt
av noen få oppgaver.

6.2.2

Hva kreves for å skåre høyt?

Den internasjonale rapporten om problemløsing i PISA opererer med tre
såkalte proficiency levels (OECD 2004b). Det er laget beskrivelser av hva
elevene på de ulike nivåene typisk mestrer, og disse beskrivelsene er basert på hvilke konkrete utfordringer i oppgavene som særlig skiller elever
på ett nivå fra de på lavere nivåer. Vi vil her gjengi beskrivelsen for det
høyeste nivået, nivå 3, fordi dette gir en ytterligere illustrasjon av hva problemløsing i PISA måler. Elever på nivå 3 skårer høyere enn 592 poeng på
skalaen, og disse elevene betegnes som Reflekterte og kommuniserende
problemløsere. Av norske elever befinner 15 prosent seg på nivå 3, mens
gjennomsnittet i OECD er 18 prosent.
Utfordringer som elever på nivå 3, men ikke de på lavere nivå, stort sett
mestrer bra, dreier seg ifølge PISA om å:
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Land

Gj.snitt

St.
avvik

Korea

550

(3,1)

86

Hongkong *

548

(4,2)

97

Finland

548

(1,9)

82

Japan

547

(4,1)

105

New Zealand

533

(2,2)

96

Macao *

532

(2,5)

81

Australia

530

(2,0)

91

Canada

529

(1,7)

88

Belgia

525

(2,2)

104

Sveits

521

(3,0)

94

Nederland

520

(3,0)

89

Frankrike

519

(2,7)

93

Danmark

517

(2,5)

87

Tsjekkia

516

(3,4)

93

Tyskland

513

(3,2)

95

Sverige

509

(2,4)

88

Østerrike

506

(3,2)

90

Island

505

(1,4)

85

Ungarn

501

(2,9)

94

Irland

498

(2,3)

80

Luxembourg

494

(1,4)

92

Slovakia

492

(3,4)

93

Norge

490

(2,6)

99

Polen

487

(2,8)

90

Latvia *

483

(3,9)

92

Spania

482

(2,7)

94

Russland *

479

(4,6)

99
98

USA

477

(3,1)

Portugal

470

(3,9)

92

Italia

469

(3,1)

102

Hellas

448

(4,0)

99

Thailand *

425

(2,7)

82

Serbia *

420

(3,3)

86

Uruguay *

411

(3,7)

112

Tyrkia

408

(6,0)

97

Mexico

384

(4,3)

96

Indonesia *

361

(3,3)

73

Tunisia *

345

(2,1)

80

* Ikke-OECD-land

( ) Standardfeil i parentes

Problemløsing

300

400

500

600

700

Prosentiler
5

25

75

95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Figur 6.1: Internasjonale resultater i problemløsing. Ikke-OECD-land
merket med *. Se teksten for forklaring
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100
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40
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Figur 6.2: Prosent riktige svar på hver av de 19 oppgavene i problemløsing. Se forklaring i teksten

• analysere en situasjon, ta en beslutning, tenke gjennom de underliggende sammenhengene og se disse i forhold til løsningen
• angripe problemer på en systematisk måte og lage gode figurer eller
symboler (representasjoner) til hjelp for løsingen
• kontrollere at en løsning tilfredsstiller alle kravene som er gitt i problemstillingen
• kommunisere løsningen til andre, blant annet ved bruk av skriftlige
forklaringer
• håndtere et stort antall betingelser, blant annet ved å kontrollere variabler
Problemer på dette nivået krever en høy grad av mental bevissthet og selvregulering. Det kreves at elevene kan arbeide fram og tilbake mellom løsningen og betingelsene gitt i problemet, og at de kan organisere og overvåke egen tenking mens de arbeider fram mot en løsning. I tillegg til evne
til å kunne kommunisere framgår det at beskrivelsen fokuserer på to aspekter som er viktige for å skåre høyt i problemløsing:
• gode resonneringsferdigheter, spesielt når det gjelder analytisk resonnering
• organisering og overvåking av egen tenking, det vi ofte kaller metakognisjon
Dette gir en mulig oppsummering av hva problemløsing i PISA måler.
Den store vektleggingen av metakognisjon er spesielt interessant i PISA-
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sammenheng. Metakognisjon er et viktig aspekt ved selvregulering, et begrep vi vil vi komme nærmere tilbake til i kapittel 7. Betydningen av metakognisjon vil også være stor i de andre fagområdene, men kanskje spesielt stor i problemløsing. Mange av oppgavene har flere trinn fram mot
riktig løsning, noe som krever spesielt høy grad av kognitiv kontroll. I kapittel 7 skal vi se at norske elever rapporterer om mindre vektlegging av
kontrollstrategier enn gjennomsnittet i OECD. Dette kan være en av flere
forklaringer på hvorfor norske elever skårer relativt lavt i problemløsing,
noe vi vil komme nærmere tilbake til i kapittel 11.

6.2.3

Kjønnsforskjeller

Figur 6.3 viser kjønnsforskjellene i problemløsing i hvert av deltakerlandene, og det framgår at kjønnsforskjellene gjennomgående er små. Gjennomsnittlig i OECD er det ingen betydelig forskjell mellom jenters og
gutters prestasjoner, og det varierer hvorvidt forskjellene er i guttenes eller
jentenes favør i de enkelte landene. For å være signifikante må forskjellene være av størrelsesorden 5–10 poeng, men den nøyaktige verdien varierer litt fra land til land. I Norge skårer jentene 8 poeng høyere enn guttene
i gjennomsnitt. Forskjellen er med andre ord ikke spesielt stor, men like
fullt statistisk signifikant. Kjønnsforskjellene i Norge, Sverige og Finland
er i samme størrelsesorden, og de går alle i jentenes favør. Danmark har
derimot en liten forskjell i guttenes favør. Island skiller seg kraftig ut og
utmerker seg med mye større kjønnsforskjeller i jentenes favør enn i samtlige andre land. Både her og i de tre andre fagområdene kan man undre
seg over de store forskjellene mellom landene i Norden når det gjelder
størrelsen og retningen på kjønnsforskjellene. Det er imidlertid påfallende
likhetstrekk mellom fagområdene, noe vi kommer tilbake til i kapittel 11.

6.2.4

Gutteoppgaver og jenteoppgaver

Selv om det i vårt land bare er en relativt liten kjønnsforskjell i problemløsing som helhet, varierer kjønnsforskjellene betydelig fra oppgave til oppgave. I tabell 6.2 gir vi en oversikt over de oppgavene som viser størst forskjeller i henholdsvis guttenes og jentenes favør, her kaller vi dem
«gutteoppgaver» og «jenteoppgaver». De offisielle oppgavekodene er gitt
for hver oppgave. Oppgavene kan dermed også identifiseres i figur 6.2.
Tabell 6.2 inneholder alle oppgavene hvor forskjellen mellom gutter og
jenter er mer enn 5 prosentpoeng når det gjelder prosentandel som svarer
riktig, dette er oppgaver der kjønnsforskjellene er signifikante. Det er interessant å observere at de fire gutteoppgavene alle er rent tekniske eller matematiske, mens de fem jenteoppgavene dreier seg om mennesker. Slik sett
kan resultatene sies å stemme godt med vel etablerte kjønnsstereotypier.
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Figur 6.3: Kjønnsforskjeller i problemløsing målt i poeng for alle deltakerlandene. Positive verdier betyr i guttenes favør. Ikke-OECD-land markert med *
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Tabell 6.2: «Gutteoppgaver» og «jenteoppgaver» i problemløsing i
Norge. Positive differanser i guttenes favør

Oppgave

Beskrivelse

Problemtype

Differanse målt i
prosentpoeng (gutter
minus jenter)

«Gutteoppgaver»
X412Q03: Design
med tall

Formulere en kommando som lager et gitt
bilde i et tegneprogram
på datamaskin

Systemanalyse og
design

8

X603Q03: Vanningssystem

Finne en måte å undersøke om en port i et
vanningssystem har
gått i vranglås på

Feilsøking

7

X603Q02: Vanningssystem

Bestemme om vann vil
strømme gjennom et
vanningssystem ved
ulike innstillinger

Feilsøking

5

X602Q01: Ferie

Regne ut korteste
avstand mellom to byer
på et kart

Beslutningstaking

5

X601Q02: Kinotur Finne hvilken dato som
passer for tre gutter å
gå sammen på kino for
å se en film

Beslutningstaking

-12

X601Q01: Kinotur Finne hvilken av seks fil- Beslutmer tre gutter kan vurningsdere å se sammen
taking

-10

X417Q01: Sommerleir

Fordele 46 barn og 8
voksne på soverom ut
fra noen gitte regler

Systemanalyse og
design

-9

X430Q01: Energibehov

Finne daglig anbefalt
energibehov i en tabell

Beslutningstaking

-7

X430Q02: Energibehov

Bestemme om en gitt
meny gjør at en jente
holder seg innenfor
anbefalt energibehov

Beslutningstaking

-7

«Jenteoppgaver»

Rett spor eller ville veier Page 173 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

6.2 RESULTATER

6.2.5

Resultater for utvalgte enkeltoppgaver

Vi vil nå studere resultatene for tre utvalgte oppgaver i problemløsing i
større detalj. Oppgavene er valgt slik at de hver eksemplifiserer en av de
tre problemtypene i rammeverket for problemløsing. De tre oppgavene er
hentet fra oppgaveenhetene «Energibehov», «Studieopplegg» og «Vanningssystem» (disse tre enhetene er i sin helhet gjengitt i vedlegg 4). Enhetene konkretiserer til sammen hvordan problemløsing er målt i PISA.
Tabell 6.3 viser prosentandel riktige svar i de nordiske landene samt gjennomsnittet i OECD. For oppgaver hvor det er mulig å oppnå flere enn
1 skårepoeng, angir prosenttallene andel av «fullt hus». Feilmarginene til
prosenttallene er omtrent 3 prosentpoeng i hvert av landene.
Tabell 6.3: Resultater for oppgavene «Energibehov», «Studieopplegg» og
«Vanningssystem». Prosentandel riktige svar i de nordiske land samt gjennomsnitt for OECD
Land

Energibehov

Studieopplegg

Vanningssystem

Danmark

34

39

71

Finland

51

28

77

Island

34

29

61

Norge

29

24

53

Sverige

34

27

70

OECD gj.snitt

32

32

63

I oppgaven «Energibehov» (spørsmål 2 i enheten) får elevene oppgitt hvor
stor energimengde en jente har inntatt før middag. De skal så bestemme
om en gitt fastprismeny gjør at hun holder seg innenfor +/– 500 kJ av anbefalt energiinntak. Fastprismenyen består av tre retter, og energiinnholdet
i alle rettene som tilbys ved restauranten, er oppgitt i en tabell. Innledningsvis i oppgaveenheten står en tabell over anbefalt energibehov for
voksne, med utgangspunkt i kjønn, alder og aktivitetsnivå. Oppgaven består med andre ord av flere utfordringer. For det første må elevene identifisere jentas anbefalte energibehov ut fra kjønn (kvinne), alder (19 år, jentas
alder er gitt i oppgaven) og aktivitetsnivå (høyt, det er oppgitt at jenta er
høydehopper). Deretter må de beregne energiinnholdet i fastprismenyen
ved å hente riktige verdier ut fra tabellen som er oppgitt. Energiinnholdet i
middagen må så legges til det energiinntaket jenta allerede har hatt tidligere på dagen. Endelig må elevene avgjøre om den verdien de kommer fram
til, ligger innenfor +/– 500 kJ av anbefalt energibehov.
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Oppgaven er klassifisert i kategorien «Beslutningstaking». Som allerede vist i tabell 6.2, er dette en av de oppgavene med størst kjønnsforskjell
i jentenes favør i Norge. Det framgår av tabell 6.3 at norske elever skårer
noe lavere enn OECD-gjennomsnittet og lavest av nordiske elever. Forskjellen til Finland er på hele 22 prosentpoeng.
I oppgaven «Studieopplegg» får elevene oppgitt 12 fag som inngår i en
treårig utdannelse. Hver student skal ta 4 fag per år og dermed fullføre 12
fag på 3 år. Studenter kan bare ta et fag på et høyere nivå dersom de har
fullført lavere nivåer for det samme faget et tidligere år. I tillegg kan
Elektronikk nivå 1 først tas etter at man har fullført Mekanikk nivå 1, og
Elektronikk nivå 2 kan bare tas etter at man har fullført Mekanikk nivå 2.
Oppgaven består i at elevene skal bestemme hvilke fag som bør tilbys
hvilket år ved å skrive fagkodene inn i en tabell ut fra de opplysningene
som er gitt. Oppgaven er klassifisert som «Systemanalyse og design». Resultatene i tabell 6.3 viser at Norge skårer lavere enn gjennomsnittet i
OECD. Danmark skårer best blant de nordiske landene på denne oppgaven, 15 prosentpoeng bedre enn Norge.
I oppgaven «Vanningssystem» (spørsmål 1 i enheten) er det gitt en tegning av et system der det inngår et nettverk av mulige veier som vannet
kan ta, samt noen porter som kan åpnes og lukkes. Elevene skal tegne inn
i diagrammet mulige strømningsmønstre for vannet ved en gitt innstilling
av portene i systemet. Utfordringen i oppgaven består i at elevene må omsette den informasjonen som er gitt i tabellform om innstillingene av portene, til tegningen, og så finne ut hvilke veier vannet kan strømme når
noen av portene er stengt, mens andre er åpne. Hele oppgaveenheten er
klassifisert i kategorien «Feilsøking». Som vist i tabell 6.3, skårer de norske elevene 10 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i OECD, og også
klart lavere enn elevene i alle de andre nordiske landene. Finland ligger så
mye som 24 prosentpoeng høyere enn Norge her.

6.3

Avsluttende kommentarer

Det eksisterer som nevnt mange ulike definisjoner av problemløsing, og
rammeverket i PISA inneholder en bestemt definisjon. Testen i problemløsing konkretiserer denne definisjonen ytterligere, og evne til analytisk
resonnering kan sies å være den kompetansen som i all hovedsak måles.
Selv om denne kompetansen langt fra er tilstrekkelig for å løse alle problemstillinger som oppstår i privatliv og yrkesliv, er den utvilsomt svært
viktig i en rekke sammenhenger. I lys av dette kan de norske resultatene
sies å være betenkelige. Norske elever skårer klart lavere enn elever i
alle de andre nordiske landene og også lavere enn i de fleste landene vi
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gjerne liker å sammenlikne oss med. Dette resultatet ser vi altså på tross
av at problemløsing har vært i fokus i norske læreplaner i matematikk
helt siden M87. Det er heller ikke noe som tyder på at vektlegging av
prosjektarbeid har gitt norske elever særlige forutsetninger på dette området.
Bevissthet om og regulering av egen løsingsprosess er opplagt viktig
for å skåre høyt i hvert av fagområdene i PISA. Kanskje er dette spesielt
viktig i problemløsing, i og med at disse oppgavene gjerne krever at elevene kan styre sin egen problemløsende aktivitet ved å gjennomføre mange
enkelttrinn fram mot en endelig løsning av problemet. Nettopp slik kognitiv bevissthet danner kjernen i det som i PISA er kalt kontrollstrategier. I
PISA 2000 fant vi at norske elever rapporterer om liten anvendelse av
kontrollstrategier når de arbeider med skolefag. Tilsvarende funn fra PISA
2003 vil bli lagt fram i kapittel 7.
Evne til analytisk resonnering er en generell kompetanse som ikke er
knyttet spesielt til ett skolefag. I kapittel 11 vil de resultatene vi har presentert her i kapittel 6, inngå i en helhetlig diskusjon av utfordringer for
norsk skole i lys av PISA-resultatene. Vi vil da se resultatene i problemløsing i sammenheng med resultatene i lesing, matematikk og naturfag.
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Kapittel 7

Selvregulert læring

Vi vil i dette kapitlet ta for oss læringsstrategier, motivasjon
og selvoppfatning i matematikk. Resultatene som blir gjennomgått, er basert på spørreskjemaet til elevene. Først presenteres gjennomsnittsverdier og spredning for de enkelte
konstruktene i de nordiske landene. Deretter vil vi se nærmere på hvordan disse faktorene henger sammen med prestasjoner i matematikk. I andre del av kapitlet vil vi studere hvor
stor del av variansen i prestasjoner som kan forklares av disse konstruktene til sammen.

7.1

Bakgrunnen for måleinstrumentene

I PISA 2000 inngikk en rekke konstrukter knyttet til læringsstrategier,
motivasjon og selvoppfatning. De var en del av den såkalte CCC-undersøkelsen, «Cross-Curricular Competencies», som ble oversatt til «Kompetanser på tvers av fag» i rapporten fra PISA 2000 (Lie mfl. 2001). 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». De kan læres
og utøves i skolesammenheng (i skolefag), men også i mange situasjoner
utenom skolen. Begrepet «selvregulert læring» er tett knyttet til CCC i
PISA (se f.eks. Boekaerts 1999, Knain og Turmo 2003). Vi vil ikke her gå
inn i noen grundig drøfting av dette begrepet, men nøyer oss med å gjengi
Pintrichs (2000) forslag til en definisjon:
Self-regulated learning (is) an active, constructive process whereby learners
set goals for their learning and then attempt to monitor, regulate and control
their cognition, motivation, and behaviour, guided and constrained by their
goals and the contextual features in the environment (s. 453).

Denne definisjonen av selvregulert læring kan sies å integrere både læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning, med særlig vekt på de to
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første faktorene. Selvregulert læring er spesielt viktig i en skole som legger stor vekt på elevenes ansvar for egen læring og på friere arbeidsformer
som for eksempel prosjektarbeid.
CCC-konstruktene som inngikk i PISA 2000, ble delt i tre grupper:
«Læringsstrategier», «Motivasjon» og «Selvoppfatning». I PISA 2003
inngår det fortsatt konstrukter som kan klassifiseres i disse tre kategoriene,
og vi vil beholde denne tredelingen her. I PISA 2000 ble ikke elevene
spurt om hvilke læringsstrategier de benyttet i noe spesielt fag, men i skolefag generelt. Flere har hevdet, blant andre Baumert mfl. (2000), at det er
både begrepsmessige og empiriske grunner til at mer fagspesifikke spørsmål vil ha en klarere sammenheng med prestasjoner enn mer generelle
overordnede spørsmål. Med utgangspunkt i dette synet ble det vedtatt at
læringsstrategier, motivasjon og selvoppfatning i PISA 2003 skulle knyttes spesifikt til matematikk, som har størst vekt denne gangen. Følgelig vil
vi her se disse konstruktene i sammenheng med prestasjoner i matematikk.

7.1.1

Viktige utgangspunkter for analysene

Siden innholdet i spørsmålene er substansielt endret fra PISA 2000 til
PISA 2003, vil det ikke være relevant å sammenlikne resultatene direkte.
Det er i prinsippet umulig å avgjøre om eventuelle endringer i resultatene
skyldes reelle endringer blant elevene eller endringer i måleinstrumentene.
I enkelte tilfeller vil vi imidlertid trekke linja tilbake til PISA 2000, fordi
vi mener at forskjellene i resultatene indikerer noe viktig i et fagdidaktisk
perspektiv. Dette gjelder ikke minst for læringsstrategiene.
Det er et hovedanliggende å finne gode norske oversettelser av de engelske begrepene, men dette er ikke noen likefram oppgave. De må både
være dekkende for det underliggende konstruktet og samtidig gi meningsfulle assosiasjoner og ha såkalt face value. Dette betyr at det norske begrepet vanskelig kan bli en direkte oversettelse av det engelske. Oversettingsprosessen har medført grundig diskusjon, med fokusering på fine nyanser.
Konstruktene vi tar for oss i dette kapitlet, er alle målt ved hjelp av ulike sett av enkeltspørsmål i elevspørreskjemaet. I de fleste av spørsmålene
skal elevene si hvor enige de er i den påstanden som framsettes. Fire svaralternativer er gitt: «Svært enig», «Enig», «Uenig» og «Svært uenig». For
noen spørsmål skal elevene angi hvor sikre de vil føle seg hvis de må gjøre
et utvalg av ulike matematikkoppgaver. Disse spørsmålene har følgende
svaralternativer: «Helt sikker», «Sikker», «Ikke så sikker» og «Ikke sikker
i det hele tatt». Alle konstruktene er standardisert slik at gjennomsnittet er
0,00 og standardavviket 1,00 for alle elevene i OECD-landene. Verdiene
for de enkelte konstruktene har framkommet ved bruk av Rasch-modell
(Adams og Wu 2002). Dette har blant annet den fordelen at det ellers had-
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de vært vanskelig å håndtere elever som ikke har svart på alle spørsmålene
som inngår i et konstrukt.
Resultatene vil bli presentert i form av nivå og spredning for det enkelte
konstruktet, samt korrelasjoner med prestasjoner i matematikk for alle de
nordiske land. Når man sammenlikner gjennomsnittsverdier for land, er
det viktig å være klar over at eventuelle 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
om egne egenskaper og kvalifikasjoner, enn hva tilfellet er i andre kulturer. Utfordringen er imidlertid at vi ikke vet om det er dette som er årsaken, og at det er vanskelig å kvantifisere betydningen av slike effekter.
Artelt mfl. (2003) har forsøkt å studere mulige kulturelle effekter ved å
se på korrelasjonen mellom faglige prestasjoner og gjennomsnittsverdier
for konstrukter knyttet til CCC i PISA 2000 på landsnivå. Basert på denne
analysen konkluderer de med at for noen av konstruktene er det tvilsomt å
sammenlikne gjennomsnittsverdier mellom land. Dette gjelder for eksempel instrumentell motivasjon og interesse for matematikk. For andre konstrukter, som læring gjennom samarbeid, er det sterkere empirisk støtte for
å kunne gjøre slike sammenlikninger. Når det gjelder sammenhenger mellom konstrukter og prestasjoner, er det stor grunn til å anta at styrken på
sammenhengene innen hvert land kan sammenliknes mellom land. Hovedargumentet for dette er at alle elevene i hvert land er fra samme kultur og
følgelig vil svare tilnærmet på samme måte på denne typen spørsmål.
I dette kapitlet vil vi sammenlikne gjennomsnittsverdier for konstrukter
for de nordiske land, en type sammenlikning som altså Artelt mfl. delvis
advarer mot. Når vi likevel velger å gjøre dette, er det fordi vi antar at de
kulturelle likhetene mellom de nordiske land også vil gjenspeile seg i måter å svare på. Vi har i hovedsak valgt å fokusere på hele den norske elevgruppa sett i et internasjonalt perspektiv, men i tilfeller der det er betydelige forskjeller mellom kjønnene, vil dette bli påpekt spesielt. Når det
gjelder feilmarginer for konstruktene for enkeltland, nøyer vi oss her med
å angi at disse ligger i størrelsesorden 0,02–0,05.

7.2

Læringsstrategier

Forskning på læringsstrategier har bidratt til omfattende kunnskaper om
hvilke læringsstrategier elever bruker når de lærer, og om hvordan strategiene anvendes (se Artelt 2000). Ifølge Chamot mfl. (1999) har over hundre strategier blitt identifisert av forskjellige forskere innen feltet. I litteraturen finnes også en lang rekke ulike kategoriseringer av læringsstrategier
(se f.eks. Nisbet og Shucksmith 1986, Weinstein og Mayer 1986). Tre læ-
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ringsstrategier er kartlagt i PISA 2003. Det er viktig å merke seg at alle tre
måleinstrumentene er relatert til generelle læringssituasjoner i matematikk. Instrumentene måler derfor ikke hvor fleksible elevene er når det
gjelder å tilpasse bruken av strategiene i forskjellige læringssituasjoner.
Evne til slik tilpasning er noe flere forskere framhever som særlig viktig
(se f.eks. Nisbet og Shucksmith 1986). Måleinstrumentenes generelle natur kan føre til at sammenhengen mellom læringsstrategiene og faglige
prestasjoner blir svakere enn vi kanskje skulle forvente (Knain og Turmo
2003).
I resultatene fra PISA 2000 framsto norske elever med et påfallende
svakt repertoar av gode læringsstrategier. Dette ble i diskusjonen løftet
fram som et viktig område for forbedring.

7.2.1

Ferdighetstrening i matematikk

Den første læringsstrategien som er kartlagt i PISA, dreier seg om ferdighetstrening i matematikk. Dette konstruktet er målt gjennom følgende
spørsmål til elevene:
Det er forskjellige måter å arbeide med matematikk på: Hvor enig er du i
disse utsagnene?
• Jeg løser noen typer matematikkoppgaver så ofte at jeg føler at jeg kan
løse dem i søvne.
• Når jeg arbeider med matematikk, lærer jeg så mye jeg kan utenat.
• For å huske hvordan jeg løser matematikkoppgaver, går jeg gjennom
eksempler mange ganger.
• For å lære matematikk prøver jeg å huske alle trinnene i framgangsmåten.
Tabell 7.1: Resultater for konstruktet «Ferdighetstrening i matematikk»
Land

Gj.snitt

Spredning

Korrelasjon med skåre i
matematikk

Norge

-0,12

1,06

0,26

Sverige

-0,08

0,98

0,14

Danmark

-0,27

0,93

0,10

Finland

-0,19

0,96

0,08

Island

-0,03

1,11

0,00
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Tabell 7.1 viser gjennomsnittsverdier, spredning og sammenheng med skåre i form av korrelasjonsmål for alle de nordiske landene. Vi minner om at
gjennomsnittet for alle OECD-landene er 0,00, mens spredningen for alle
elevene i OECD er 1,00. Tabellen viser at i alle de nordiske landene rapporterer elevene om mindre vektlegging av ferdighetstrening i matematikk enn
gjennomsnittlig i OECD. Det laveste gjennomsnittet finner vi i Danmark.
Norge har klart den sterkeste korrelasjonen med skåre blant de nordiske
landene. De norske resultatene er interessante i lys av det vi fant i PISA
2000 (Lie mfl. 2001, s. 234–235). Den gangen var måleinstrumentet knyttet til skolefag generelt, og vi fant ingen sammenheng med prestasjoner
verken i lesing, matematikk eller naturfag. I PISA 2000 kalte vi konstruktet «Lære utenat». I PISA 2003 er det snakk om ferdighetstrening i matematikk, og da ser vi altså en klar positiv sammenheng mellom konstruktet
og prestasjoner i matematikk. Dette indikerer tydelig at ferdighetstrening,
vi kan gjerne kalle det «drilling» av ferdigheter og kunnskaper, er spesielt
viktig i matematikk. Norske elever gjør dette i mindre grad enn gjennomsnittet i OECD, men det er relativt stor spredning blant norske elever når
det gjelder anvendelsen av denne strategien. Matematikkprøven i PISA er
basert på matematiske problemer i virkelighetsnære kontekster (se kapittel
2), den er med andre ord langt fra en ren ferdighetsprøve i matematikk. Likevel ser vi altså at elementær ferdighetstrening synes å være en viktig
forutsetning for et godt resultat.

7.2.2

Utdypning i matematikk

Utdypning i matematikk er den andre læringsstrategien som er kartlagt i
PISA. Utdypning oppfattes gjerne som en nødvendig strategi for å oppnå
dypere forståelse av fagstoff (Knain og Turmo 2003). Følgende spørsmål
ble stilt til elevene for å måle dette konstruktet:
Det er forskjellige måter å arbeide med matematikk på: Hvor enig er du i
disse utsagnene?
• Når jeg løser matematikkoppgaver, leter jeg ofte etter nye måter å finne
svaret på.
• Jeg tenker på hvordan den matematikken jeg har lært, kan brukes i
dagliglivet.
• Jeg prøver å forstå nye begreper i matematikk ved å knytte dem til noe
jeg kan fra før.
• Når jeg løser matematikkoppgaver, prøver jeg ofte å tenke meg hvordan løsningen kan brukes på andre interessante spørsmål.
• Når jeg lærer matematikk, prøver jeg å knytte det til noe jeg har lært i
andre fag.
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Resultatene for konstruktet «Utdypning i matematikk» er gitt i tabell 7.2.
Tabell 7.2: Resultater for konstruktet «Utdypning i matematikk»
Land

Gj.snitt

Spredning

Korrelasjon med skåre i
matematikk

Norge

-0,16

1,00

0,10

Sverige

-0,02

0,89

0,09

Danmark

0,07

0,86

0,09

Finland

-0,14

0,87

0,18

Island

-0,06

1,03

0,00

Resultatene i tabell 7.2 viser at alle de nordiske landene, bortsett fra Danmark, ligger under OECD-gjennomsnittet når det gjelder vektlegging av
denne læringsstrategien. Spredningen er relativt stor i Norge sammenliknet med de fleste andre nordiske landene. Korrelasjonen med matematikkprestasjoner er sterkest i Finland. Disse funnene harmonerer i stor grad
med det vi fant i PISA 2000, til tross for at «Utdypning» ikke var rettet
spesifikt mot matematikk den gangen. Korrelasjonen med prestasjoner i
matematikk var 0,16, mens norske elever lå om lag et femdels standardavvik under gjennomsnittet i OECD (Lie mfl. 2001, s. 236). Det er interessant å merke seg at utdypning synes å være viktig i alle skolefag, inkludert matematikk, og at norske elever legger mindre vekt på denne typen
strategier enn gjennomsnittet i OECD.

7.2.3

Kontrollstrategier i matematikk

Den tredje og siste læringsstrategien er Kontrollstrategier i matematikk.
Denne strategien er tett knyttet til begrepet metakognisjon (Flavell 1976).
Metakognisjon defineres ofte i litteraturen som det å ha kunnskaper om
egen kunnskap, og det å tenke og reflektere over hvordan man har angrepet eller vil angripe et spesielt problem eller oppgave. Begrepet har stått
sentralt også i matematikkdidaktisk litteratur de siste tiårene (se f.eks.
Schoenfeld 1987). I PISA 2003 er følgende spørsmål stilt til elevene for å
måle konstruktet «Kontrollstrategier i matematikk»:
Det er forskjellige måter å arbeide med matematikk på: Hvor enig er du i
disse utsagnene?
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• Når jeg leser til en matematikkprøve, prøver jeg å finne ut hva som er
mest viktig å lære.
• Når jeg arbeider med matematikk, kontrollerer jeg meg selv for å se om
jeg husker det jeg allerede har gjort.
• Når jeg arbeider med matematikk, prøver jeg å finne ut hvilke begreper
jeg ikke har forstått ordentlig.
• Når det er noe jeg ikke forstår i matematikk, prøver jeg alltid å finne
mer informasjon som kan gjøre det klarere.
• Når jeg arbeider med matematikk, starter jeg med å finne ut nøyaktig
hva jeg må lære.
Resultatene for «Kontrollstrategier i matematikk» er gitt i tabell 7.3.
Tabell 7.3: Resultater for konstruktet «Kontrollstrategier i matematikk»
Land

Gj.snitt

Spredning

Korrelasjon med skåre i
matematikk

Norge

-0,26

0,96

0,17

Sverige

-0,40

0,85

-0,01

Danmark

-0,19

0,82

0,04

Finland

-0,48

0,81

0,11

Island

0,00

1,03

0,05

Tabell 7.3 viser at alle de nordiske landene, bortsett fra Island, ligger under OECD-gjennomsnittet når det gjelder vektlegging av «Kontrollstrategier i matematikk». De laveste verdiene finner vi i Sverige og Finland,
mens Island har den klart høyeste verdien blant de nordiske landene. Norge har den sterkeste korrelasjonen med prestasjoner i matematikk. En
sammenlikning av resultatene for denne strategien med PISA 2000 (Lie
mfl. 2001, s. 237) viser en klar positiv sammenheng mellom strategien og
prestasjoner i matematikk begge årene, selv om denne strategien var rettet
mot skolefag generelt i PISA 2000. I begge fasene ligger den norske gjennomsnittsverdien betydelig under gjennomsnittet i OECD.

7.2.4

Sammenhenger mellom læringsstrategiene

I alle de nordiske landene er det sterke tendenser til at de samme elevene
rapporterer om vektlegging av de tre læringsstrategiene. De innbyrdes
korrelasjonene mellom vektlegging av strategiene varierer fra 0,51 til
0,65. Det er med andre ord sterke tendenser til at noen elever har et reper-
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toar av strategier, mens andre elever mangler et slikt repertoar. Strategiene
synes å utfylle hverandre i læringsprosessen. Det samme så vi for øvrig i
resultatene fra PISA 2000 (Turmo 2003). Det må imidlertid påpekes at de
observerte korrelasjonene også delvis kan være en konsekvens av formatlikhet i elevspørreskjemaet, og at enkelte elever har en tendens til å svare
det samme på spørsmål med samme format.

7.2.5

Kjønnsforskjeller

Figur 7.1 viser kjønnsforskjeller i egenrapportert vektlegging av de tre læringsstrategiene i matematikk i Norge. Norske gutter rapporterer at de legger betydelig større vekt på ferdighetstrening og utdypning i matematikk.
Kjønnsforskjellene er derimot ubetydelige når det gjelder kontrollstrategier i matematikk. Det må i denne forbindelsen igjen understrekes at målene
vi har for læringsstrategiene, er basert på elevenes egenrapportering, og vi
vet ikke om gutter overrapporterer eller om kanskje jenter underrapporterer bruk av læringsstrategier.
0
-0,05
-0,1

Gutter
Jenter

-0,15
-0,2
-0,25
-0,3

Ferdighetstrening
i matematikk

Utdypning
i matematikk

Kontrollstrategier
i matematikk

Figur 7.1: Kjønnsforskjeller i egenrapportert vektlegging av de tre
læringsstrategiene

7.3

Motivasjon

Motivasjon er et mangesidig begrep som defineres på ulike måter av ulike
forskere. Uansett hvilke sider ved motivasjon en legger vekt på, er det
enighet om at motivasjon og selvoppfatning er nært knyttet til hverandre
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(Skaalvik 1999). Spørsmålet om motivasjon står sentralt i alle skolefag,
ikke minst i matematikk i lys av den store diskusjonen som pågår om
hvordan man skal få flere elever interessert og involvert i matematikk.
Problemstillinger knyttet til motivasjon står følgelig også sentralt i den
matematikkdidaktiske litteraturen (f.eks. Middleton 1995, Ewen 2004).
Forskjeller i motivasjon mellom jenter og gutter er også blitt viet betydelig
oppmerksomhet (f.eks. Kjærnsli og Lie 1999, Hag mfl. 2000). Motivasjon
kan både oppfattes som en forklaringsvariabel for prestasjoner og som et
utbytte av utdanningen i seg selv. I PISA 2000 presterte norske jenter og
gutter omtrent likt på matematikkprøven, men når det derimot gjaldt motivasjon for faget, var det betydelige kjønnsforskjeller. Gutter var klart mer
motivert enn jenter, noe man også fant i TIMSS 1995 (Lie mfl. 1997,
Kjærnsli og Lie 1999). Selv om gutter og jenter har tilnærmet samme faglige kompetanse ved utgangen av obligatorisk skolegang, vil store forskjeller i motivasjon kunne få avgjørende betydning for videre valg av matematikk i videregående skole og i videre studier. Et fokus på motivasjon
for faget blir derfor viktig.
I PISA 2003 er motivasjon målt ved hjelp av fire konstrukter, «Interesse
for matematikk», «Instrumentell motivasjon for matematikk», «Læring
gjennom konkurranse i matematikk» og «Læring gjennom samarbeid i
matematikk». Innholdet i hvert av disse vil bli presentert sammen med resultatene i det følgende.

7.3.1

Interesse for matematikk

Følgende spørsmål ble stilt i elevspørreskjemaet for å kartlegge elevenes
interesse for matematikk:
Tenk på ditt forhold til matematikk: Hvor enig er du i disse utsagnene?
•
•
•
•

Jeg liker bøker om matematikk.
Jeg ser fram til matematikktimene.
Jeg arbeider med matematikk fordi jeg liker det.
Jeg er interessert i det jeg lærer i matematikk.

Resultatene i tabell 7.4 viser oppsiktsvekkende store forskjeller mellom de
nordiske land. De danske elevene rapporterer om størst interesse for matematikk, mens finske og norske elever har lavest interesse. Sammenhengen
med prestasjoner er sterkest i Norge. Det kan virke påfallende at danske
og finske elever rapporterer om så forskjellig nivå av interesse, sett i lys av
at finske elever har prestert langt bedre på matematikkprøven enn danske
elever. Hvorvidt dette reflekterer «reelle» eller kulturbetingede forskjeller,
vet vi ikke (jf. Artelt mfl. 2003).

Rett spor eller ville veier Page 185 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

7.3 MOTIVASJON

Tabell 7.4: Resultater for konstruktet «Interesse for matematikk»
Land

Gj.snitt

Spredning

Korrelasjon med skåre i
matematikk

Norge

-0,17

1,07

0,40

Sverige

0,09

1,01

0,29

Danmark

0,41

0,97

0,29

Finland

-0,24

0,91

0,34

Island

-0,11

1,08

0,29

I figur 7.2 har vi framstilt gjennomsnittsverdier for konstruktet «Interesse
for matematikk» for alle landene i PISA. Korrelasjonen mellom interesse
for matematikk og landenes skåre i matematikk er -0,76, det er med andre
ord en sterk tendens til at høyere kompetansenivå ledsages av lavere interesse på landsnivå. Også sammenhengen mellom interesse for matematikk
og landenes utviklingsgrad målt ved FNs «Human Development Index»
(UNDP 2004) er sterkt negativ, -0,73. Det er altså en påfallende sterk tendens til at interessen blir mindre med økende utviklingsgrad.

7.3.2

Instrumentell motivasjon for matematikk

Følgende spørsmål ble stilt for å måle instrumentell motivasjon for matematikk:
Tenk på ditt forhold til matematikk: Hvor enig er du i disse utsagnene?
• Å gjøre en innsats i matematikk er vel verdt fordi det vil hjelpe meg i
det arbeidet jeg vil gjøre senere.
• Å lære matematikk er viktig for meg fordi det vil bedre mine yrkesmuligheter.
• Matematikk er et viktig fag for meg fordi jeg trenger det når jeg skal
studere videre.
• Mye av det jeg lærer i matematikk, vil hjelpe meg til å få jobb.
Dette konstruktet dreier seg altså om en motivasjon for matematikk som
ligger utenfor faget selv, med andre ord det vi ofte kaller ytre motivasjon.
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Tunisia*
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Mexico
Tyrkia
Danmark
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Hongkong*
Portugal
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Sveits
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Polen
Hellas
Sverige
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USA
Tyskland
Frankrike
Slovakia
Australia
Canada
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Korea
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Figur 7.2: Resultater for «Interesse for matematikk» i alle landene. Gjennomsnittet er 0,00 og standardavviket 1,00 i OECD.
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Tabell 7.5: Resultater for konstruktet «Instrumentell motivasjon for matematikk»
Land

Gj.snitt

Spredning

Korrelasjon med skåre i
matematikk

Norge

0,15

1,02

0,32

Sverige

0,02

0,94

0,23

Danmark

0,37

0,90

0,21

Finland

0,06

0,91

0,30

Island

0,31

1,01

0,19

Resultatene i tabell 7.5 viser at de norske elevene har en gjennomsnittsverdi over OECD-gjennomsnittet for instrumentell motivasjon for matematikk, og at det er påfallende store forskjeller mellom de nordiske land. De
danske og islandske elevene ligger klart høyest blant de nordiske land.
Sammenhengen med prestasjoner er også klart positiv i alle de nordiske
landene.

7.3.3

Læring gjennom konkurranse i matematikk

Motivasjon for læring gjennom konkurranse i matematikk er også kartlagt
i PISA. Følgende spørsmål ble stilt til elevene:
Tenk på matematikktimene dine. Hvor enig er du i disse utsagnene?
• Jeg vil gjerne være den beste i klassen i matematikk.
• Jeg arbeider veldig hardt i matematikk fordi jeg vil gjøre det bedre enn
de andre til eksamen.
• I matematikk prøver jeg alltid å gjøre det bedre enn de andre elevene i
klassen.
• Jeg arbeider best i matematikk når jeg prøver å gjøre det bedre enn
andre.
Fra tabell 7.6 ser vi at de norske elevene rapporterer om en motivasjon for
læring gjennom konkurranse som ligger under OECD-gjennomsnittet.
Finland har en temmelig lik verdi som Norge. Island utmerker seg med
den klart høyeste verdien blant de nordiske landene. I alle de nordiske landene er det en klar positiv sammenheng mellom denne typen motivasjon
og prestasjoner i matematikk.
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Tabell 7.6: Resultater for konstruktet «Læring gjennom konkurranse i
matematikk»
Land

Gj.snitt

Spredning

Korrelasjon med skåre i
matematikk

Norge

-0,31

1,04

0,21

Sverige

-0,06

0,97

0,16

Danmark

-0,04

0,99

0,22

Finland

-0,32

0,95

0,23

Island

0,26

0,97

0,15

7.3.4

Læring gjennom samarbeid i matematikk

Motivasjon for læring gjennom samarbeid i matematikk ble også målt.
Følgende spørsmål ble stilt til elevene:
Tenk på matematikktimene dine: Hvor enig er du i disse utsagnene?
• Jeg liker å arbeide i grupper med andre elever i matematikk.
• Når vi arbeider med et prosjekt i matematikk, mener jeg at det er bra å
samle ideene fra alle elevene i gruppa.
• Jeg arbeider best i matematikk når jeg arbeider sammen med andre
elever.
• Jeg liker å hjelpe andre i gruppa til å gjøre det bra i matematikk.
• Jeg lærer matematikk best når jeg arbeider sammen med andre elever i
klassen.
Resultater for «Læring gjennom samarbeid i matematikk» er gitt i tabell 7.7.
Tabell 7.7: Resultater for konstruktet «Læring gjennom samarbeid i matematikk»
Land

Gj.snitt

Spredning

Korrelasjon med skåre i
matematikk

Norge

0,01

1,02

0,02

Sverige

-0,22

0,94

0,03

Danmark

0,23

0,88

-0,03

Finland

-0,15

0,84

0,03

Island

-0,30

1,04

-0,01
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Resultatene i tabell 7.7 viser at de norske elevene rapporterer om en gjennomsnittlig motivasjon for læring gjennom samarbeid, sett i et OECDperspektiv, og at det kun er ubetydelige sammenhenger med prestasjoner i
alle de nordiske landene. Det bør nevnes at læring gjennom konkurranse
og læring gjennom samarbeid i enkelte sammenhenger er blitt klassifisert i
kategorien «Læringsstil» i publikasjoner om PISA (Schulz 2002, Knain
og Turmo 2003). Vi har imidlertid her valgt å behandle de to konstruktene
under overskriften «Motivasjon», noe vi også gjorde i hovedrapporten fra
PISA 2000 (Lie mfl. 2001). Den teoretiske bakgrunnen for disse to konstruktene i PISA er for øvrig gitt av Owens og Barnes (1992).

7.3.5

Sammenhenger mellom konstruktene

Alle de fire konstruktene knyttet til motivasjon har positive innbyrdes korrelasjoner i Norge, men styrken på korrelasjonene varierer betydelig. Den
sterkeste relasjonen finner vi mellom «Instrumentell motivasjon for matematikk» og «Interesse for matematikk». Korrelasjonen er her 0,60. Disse
to konstruktene har begge en relativt svak relasjon til «Læring gjennom
samarbeid i matematikk». Korrelasjonene er her henholdsvis 0,16 og 0,13.
Også relasjonen mellom «Læring gjennom samarbeid i matematikk» og
«Læring gjennom konkurranse i matematikk» er relativt svak, men den er
positiv (0,24). Det er med andre ord en tendens til at det er de samme elevene som er motivert av læring gjennom samarbeid som er motivert av læring gjennom konkurranse. Tendensen er at de to typene motivasjon utfyller hverandre heller enn å være motsetninger, men også her må det
understrekes at de positive korrelasjonene mellom de ulike typene motivasjon delvis kan skyldes formatlikhet i elevspørreskjemaet, og at en del elever kan ha en tendens til å svare det samme på spørsmål med samme format. Det kan også skyldes at begge konstruktene delvis også måler
generell motivasjon for matematikk.

7.3.6

Kjønnsforskjeller

Figur 7.3 illustrerer kjønnsforskjeller i motivasjon for matematikk i Norge.
Figuren viser at norske gutter har betydelig større interesse for matematikk
enn jenter har, og de er mer motivert av konkurranse og de instrumentelle
sidene ved faget. Jentene er noe mer motivert av læring gjennom samarbeid.
Tidligere i kapitlet så vi elevenes interesse for matematikk i sammenheng med både faglig nivå i matematikk og landenes utviklingsgrad, og vi
fant sterke negative sammenhenger i begge tilfeller. Figur 7.4 viser
kjønnsforskjeller i interesse for matematikk for alle landene som deltok i
PISA. Vi finner her en klar positiv korrelasjon (0,40) på landsnivå mellom
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kjønnsforskjeller i favør av guttene og faglig nivå i matematikk. Tendensen er altså at i de landene som skårer høyt, er kjønnsforskjellene i interesse størst. En tilsvarende sterk korrelasjon (0,36) finner vi mellom FNs Human Development Index og kjønnsforskjeller i interesse. Denne tendensen
er altså at i de mest utviklede landene er denne kjønnsforskjellen størst.
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Gutter
Jenter

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
Interesse

Instrumentell
motivasjon

Læring
gjennom
konkurranse

Læring
gjennom
samarbeid

Figur 7.3: Kjønnsforskjeller i motivasjon for matematikk i Norge

7.4

Selvoppfatning

Med selvoppfatning menes enhver oppfatning, følelse, tro eller viten som
en person har om seg selv (Skaalvik og Skaalvik 1988, 1996). Bandura
definerer selvoppfatning («self-efficacy») slik:
People’s judgements of their capabilities to organize and execute courses of
action required to attain designated types of performances (Bandura 1986,
s. 391).

Begrepet selvoppfatning har mange aspekter og kan brukes i mange betydninger. Det er blitt hevdet at begrepet derfor best kan forstås som en
fellesbetegnelse på ulike aspekter ved en persons oppfatning eller følelse i
forhold til seg selv. Uttrykt på en annen måte betyr det at vi har mange
oppfatninger av oss selv (Skaalvik 1999). I PISA 2003 har vi data om
elevers selvoppfatning i matematikk, og man har kartlagt to typer selvoppfatning, den ene knyttet til konkrete oppgavetyper og den andre til generell
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Figur 7.4: Kjønnsforskjeller for «Interesse for matematikk» i alle landene:
Gutter–Jenter

selvoppfatning i matematikk. Selvoppfatning er tett knyttet til faglig kompetanse, og det er derfor rimelig å forvente en sterk sammenheng med faglige prestasjoner.
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7.4.1

Selvoppfatning i matematikk knyttet til
konkrete oppgavetyper

Følgende spørsmål ble stilt til elevene om selvoppfatning i matematikk
knyttet til konkrete oppgavetyper:
Hvor sikker vil du føle deg hvis du må gjøre disse matematikkoppgavene?
• Ut fra en togtabell finne ut hvor lang tid det vil ta å komme seg fra et
sted til et annet
• Regne ut hvor mye billigere en TV vil bli med 30 % rabatt
• Regne ut hvor mange kvadratmeter med fliser du trenger for å dekke et
gulv
• Forstå grafer som presenteres i aviser
• Finne x i en slik likning: 3x + 5 = 17
• Finne den virkelige avstanden mellom to steder på et kart med målestokken 1 : 10 000
• Finne x i en slik likning: 2(x+3)= (x + 3)(x - 3)
• Beregne hvor mye bensin en bil bruker pr. mil
Det er interessant å påpeke at selv om spørsmålene som inngår i konstruktet, dreier seg om veldig forskjellige matematiske temaer, er den indre
konsistensen i spørsmålene høy nok, og det er mange nok spørsmål, til at
man kan lage en skala basert på dem. Relativt sett er det med andre ord en
sterk tendens til at de samme elevene rapporterer at de føler seg sikre,
eventuelt usikre, i forhold til alle oppgavetypene. Blant de norske elevene
er det færrest som føler seg kompetente på de to siste emnene. Bare om
lag tjue prosent av de norske elevene føler seg her «helt sikker». For det
første, andre og femte spørsmålet føler om lag halvparten av elevene seg
«helt sikker».
Tabell 7.8: Resultater for konstruktet «Selvoppfatning i matematikk knyttet til konkrete oppgavetyper»
Land

Gj.snitt

Spredning

Korrelasjon med skåre i
matematikk

Norge

-0,04

1,08

0,56

Sverige

0,03

1,01

0,55

Danmark

-0,07

0,93

0,53

Finland

-0,15

0,95

0,53

Island

0,04

1,12

0,50
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Resultater for det aktuelle konstruktet er gitt i tabell 7.8. Der framgår det
at det er en sterk positiv sammenheng mellom selvoppfatning og prestasjoner i matematikk i alle de nordiske landene, noe som ikke er overraskende. Norske elever rapporterer om en gjennomsnittlig selvoppfatning i
et OECD-perspektiv, noe som harmonerer godt med de gjennomsnittlige
faglige prestasjonene i matematikk.

7.4.2

Generell selvoppfatning i matematikk

PISA har som nevnt også kartlagt en generell selvoppfatning i matematikk
ved hjelp av følgende spørsmål til elevene:
Tenk på når du arbeider med matematikk. Hvor enig er du i disse utsagnene?
•
•
•
•
•

Jeg er rett og slett ikke flink i matematikk.
Jeg får gode karakterer i matematikk.
Jeg lærer matematikk raskt.
Jeg har alltid ment at matematikk er et av mine beste fag.
Jeg forstår selv det vanskeligste i matematikktimene.

Tabell 7.9: Resultater for konstruktet «Generell selvoppfatning i matematikk»
Land

Gj.snitt

Spredning

Korrelasjon med skåre i
matematikk

Norge

-0,18

1,11

0,56

Sverige

0,13

0,99

0,49

Danmark

0,24

1,02

0,52

Finland

0,01

1,06

0,58

Island

0,03

1,16

0,51

Resultatene for generell selvoppfatning i matematikk er gitt i tabell 7.9.
Tabellen viser at de norske elevenes generelle selvoppfatning i matematikk ligger noe under OECD-gjennomsnittet. Korrelasjonen med selvoppfatning i matematikk knyttet til konkrete oppgavetyper er 0,68 i Norge.
Korrelasjonene med prestasjoner i matematikk er imidlertid påfallende
like for de to måtene å måle selvoppfatning på i matematikk. Spredningen
blant de norske elevene er klart større enn gjennomsnittlig i OECD. Det
bør påpekes at forskjeller i resultatene for oppgavespesifikk selvoppfat-
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ning og generell selvoppfatning kan skyldes læreplaneffekter. Når det er
snakk om generell selvoppfatning i matematikk, er det naturlig at elevene
relaterer selvoppfatningen til det som faktisk blir undervist i faget i landet.
Den oppgavespesifikke selvoppfatningen relaterer seg derimot til akkurat
de temaene som er nevnt, og vektleggingen av disse kan variere mellom
land.

7.4.3

Kjønnsforskjeller

Figur 7.5 viser kjønnsforskjeller i selvoppfatning i matematikk i Norge. I
Norge finner vi stor forskjell mellom jenter og gutter når det gjelder gjennomsnittsverdi for selvoppfatning knyttet til konkrete oppgavetyper (verdiene -0,24 mot 0,15). Dette er et påfallende funn sett i lys av at jenter og
gutter skårer omtrent like høyt faglig. Spørsmålet om det er forskjell på
gutters og jenters selvoppfatning, har for øvrig opptatt mange forskere.
Skaalvik (1999) hevder at det ofte blir tatt for gitt at gutter har en mer positiv selvoppfatning og er mer selvsikre enn jenter, mens jenter i større
grad undervurderer sine evner og ferdigheter. Han hevder imidlertid at slike synspunkter representerer grove generaliseringer, og at spørsmålet om
kjønnsforskjeller må analyseres innenfor ulike områder av selvoppfatning,
slik vi gjør i dette kapitlet når det gjelder spesifikk selvoppfatning i matematikk. Skaalvik (1999) fant i sin empiriske undersøkelse at gutter hadde
høyere selvoppfatning enn jenter i matematikk, og at forskjellen økte jo
eldre elevene ble.
Lødding (2004) viser hvordan jenter og gutter i 10. klasse har ulik tillit
til egne anlegg for matematikk selv om de har samme standpunktkarakter
i faget. Guttene er gjennomgående mer positive i sine vurderinger av egne
anlegg for matematikk enn jentene. Jentene må prestere om lag en halv
karakter bedre enn guttene før også de begynner å uttrykke tiltro til at de
har gode anlegg for faget. Det er interessant at tendensen er motsatt for
standpunktkarakter i engelsk og egenvurdering av egne anlegg for språk.
For alle karakternivåer vurderer her jentene egne anlegg mer positivt enn
guttene. Disse resultatene aktualiserer Skaalviks poeng om at kjønnsforskjeller må analyseres innenfor ulike områder av selvoppfatning, og at
man ikke generelt kan si at jenter undervurderer sine evner og ferdigheter.
Også for generell selvoppfatning i matematikk er det stor forskjell i
gjennomsnittsnivå for jenter og gutter (verdiene -0,41 mot 0,06) i PISA.
Et interessant spørsmål er om det er jentene eller guttene som har «den
mest realistiske» selvoppfatningen. Det er nærliggende å slutte at siden
både norske jenter og gutter skårer gjennomsnittlig i en OECD-sammenheng i matematikk, er det de norske guttene som har den mest realistiske
selvoppfatningen i matematikk.
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Figur 7.5: Kjønnsforskjeller i selvoppfatning i matematikk i Norge: Selvoppfatning knyttet til konkrete oppgavetyper og generell selvoppfatning

7.5

Hvor mye av variasjonen i prestasjoner
kan forklares av gruppene av
konstrukter?

Hvor mye av variasjonen i prestasjoner kan forklares av hver av gruppene
av konstrukter til sammen? For å studere dette har vi først beregnet multippel korrelasjonskoeffisient mellom skåre i matematikk og de tre læringsstrategiene. Resultatene er gitt i tabell 7.10 for alle de nordiske land.
Tallene i tabellen kan tolkes som andel felles varians mellom elevenes
vektlegging av læringsstrategiene og prestasjoner i matematikk.
Resultatene viser at Norge skiller seg ut som det nordiske landet hvor
læringsstrategiene kan forklare klart mest av variansen i prestasjoner i matematikk. Dette er som forventet ut fra de relativt sterke korrelasjonene
med prestasjoner vi har observert ved gjennomgangen av resultater for de
enkelte strategiene. Forskjellen i resultatene mellom Norge og Island er
påfallende. Disse resultatene betyr altså at i Norge er det en sterkere tendens til at de elevene som skårer høyt i matematikk, også er de som har et
godt repertoar av læringsstrategier. Men som vi har sett tidligere i kapitlet,
har norske elever gjennomsnittlig et mindre utviklet repertoar av læringsstrategier sammenliknet med gjennomsnittet i OECD. I kapittel 8 skal vi
se at vektlegging av læringsstrategier i svært liten grad henger sammen
med elevenes hjemmebakgrunn i Norge, mens vi i kapittel 10 skal se at de
skolene som skårer høyt i matematikk, er kjennetegnet av at elevene legger stor vekt på læringsstrategiene.
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Tabell 7.10: Forklart varians i matematikkprestasjoner (R2)

Land

Læringsstrate- Motivasjon:
gier: forklart
forklart
varians (R2) varians (R2)

Selvoppfatning:
forklart varians
(R2)

Alle konstruktene:
forklart varians
(R2)

Norge

0,08

0,17

0,39

0,41

Sverige

0,03

0,10

0,34

0,37

Danmark

0,01

0,10

0,35

0,40

Finland

0,03

0,14

0,37

0,40

Island

0,00

0,10

0,30

0,35

Tabell 7.10 presenterer også tilsvarende resultater for konstruktene knyttet
til motivasjon: «Interesse for matematikk», «Instrumentell motivasjon for
matematikk», «Læring gjennom konkurranse i matematikk» og «Læring
gjennom samarbeid i matematikk». Resultatene viser at motivasjon kan
forklare mer av variasjonen i matematikkprestasjoner i Norge enn i de
andre nordiske land. Motivasjon framstår generelt som en sterkere forklaringsfaktor enn læringsstrategiene. Men motivasjon er i større grad noe
som skiller elever som skårer høyt og lavt i matematikk i Norge enn i de
andre landene. I kapittel 8 skal vi se at motivasjon for å lære matematikk i
liten grad henger sammen med elevens hjemmebakgrunn, mens vi i kapittel 10 skal se at de skolene som skårer høyt, i større grad har elever som er
motivert for matematikk.
Tabell 7.10 viser også hvor mye av variasjonen i matematikkprestasjoner som kan forklares av elevenes selvoppfatning. Det er altså her snakk
om «Selvoppfatning i matematikk knyttet til konkrete oppgavetyper» og
«Generell selvoppfatning i matematikk». Resultatene viser at selvoppfatning i matematikk kan forklare over en tredel av variasjonen i matematikkprestasjoner i de nordiske land.
Endelig viser tabell 7.10 hvor stor andel av variasjonen i matematikkskåre som kan forklares av alle konstruktene knyttet til læringsstrategier,
motivasjon og selvoppfatning i PISA 2003 til sammen. Resultatene viser
at om lag 40 prosent av variasjonen i matematikkprestasjoner kan forklares av disse konstruktene i de nordiske land. Dette er noe høyere enn det vi
fant i PISA 2000 (Lie mfl. 2001, s. 253). Innledningsvis nevnte vi at det
både er begrepsmessige og empiriske grunner til at mer fagspesifikke konstrukter vil være tettere relatert til prestasjoner i det aktuelle faget enn mer
globale, overordnede konstrukter, slik tilfellet var i PISA 2000. De empiriske resultatene fra PISA 2003 bekrefter nettopp dette.
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7.6

Avslutning

Norske elever rapporterer at de legger mindre vekt på alle de tre læringsstrategiene enn gjennomsnittet i OECD, noe vi også fant i PISA 2000, da
strategiene var rettet mot skolefag generelt. Norske elevers svake strategier for læring er for øvrig også blitt framhevet i evalueringen av Reform 97
(Haug 2004). Når det gjelder betydningen av de tre strategiene, får vi et
noe annet bilde i PISA 2003 enn vi fikk i PISA 2000. Ferdighetstrening i
matematikk framstår som den viktigste strategien, men også utdypning og
kontrollstrategier henger klart positivt sammen med skåre. Dette står i
kontrast til funnene i PISA 2000, hvor det å lære utenat framsto som den
minst viktige strategien. Vi oppfatter disse forskjellene som særlig interessante i et fagdidaktisk perspektiv.
Noen vil hevde at drilling av kunnskaper og ferdigheter er lite vektlagt i
norsk skolematematikk, noe som harmonerer med det relativt lave gjennomsnittsnivået for dette konstruktet i PISA 2003. Resultatene viser at det
er relativt stor variasjon mellom norske elever når det gjelder vektlegging
av denne strategien, og at elever som legger stor vekt på ferdighetstrening,
gjennomgående skårer høyt i matematikk. Vi skal senere, i kapittel 10, se
at skoler som skårer høyt, også er kjennetegnet av større vekt på ferdighetstrening i matematikk. De empiriske resultatene kan sies å peke i
retning av følgende budskap: Norsk skolematematikk bør legge større
vekt på drilling av kunnskaper og ferdigheter i matematikk enn hva tilfellet er i dag. Det samme gjelder for øvrig også for de to andre læringsstrategiene vi har studert i dette kapitlet. Vi vil komme nærmere tilbake til
dette i kapittel 10.
Gjennomgående viser resultatene at norske jenter er mindre motivert
for å lære matematikk enn gutter. Dette finner vi på tross av at jenter og
gutter skårer omtrent like godt faglig i matematikk. Guttene har både
større interesse for matematikk, de er mer motivert for å lære gjennom
konkurranse, og de har høyere instrumentell motivasjon enn jenter. Det er
imidlertid interessant at jentene er noe mer motivert for læring gjennom
samarbeid enn gutter er. Hvis vi ønsker et mer «jentevennlig» matematikkfag i skolen, kan vi her finne empirisk belegg for betydningen av å
legge større vekt på samarbeid i matematikktimene.
Skaalvik (1999) påpeker at de fleste forskere er enige om at selvoppfatning og motivasjon er nært knyttet til hverandre. Pintrichs (2000)
definisjon av selvregulert læring, som vi refererte innledningsvis i dette
kapitlet, integrerer også disse begrepene. Der en forventer å finne forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder motivasjon, vil en derfor også
forvente å finne forskjeller i selvoppfatning. Dette bekreftes av PISAdataene. Gutter rapporterer om høyere selvoppfatning i matematikk enn
jenter, til tross for at jenter og gutter dokumenterer omtrent tilsvarende
faglig kompetanse i matematikk i PISA. Dataene tyder på at de norske
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guttene har den mest realistiske selvoppfatningen i matematikk. Sammenhengen mellom selvoppfatning og videre læring i faget er imidlertid komplisert. Hvis vi antar at en realistisk selvoppfatning er det beste utgangspunktet for videre læring i matematikk, kan det i norsk skole være grunn
til å arbeide aktivt for at også jentene skal oppnå en mer realistisk selvoppfatning i faget. Dette betyr altså en høyere selvoppfatning.
De multiple korrelasjonskoeffisientene som er presentert i siste del av
kapitlet, viser tydelig at Norge er det nordiske landet hvor vektlegging av
læringsstrategier og motivasjon for matematikk henger sterkest sammen
med skåre i matematikk. I lys av at norsk skole legger relativt stor vekt på
ansvar for egen læring og friere arbeidsformer, særlig prosjektarbeid, er
disse relativt sterke sammenhengene interessante og viktige. Haug (2004)
framhever at en del lærere i norsk skole er tilbaketrukne og lite intervenerende. De overlater arenaen til elevene, og til elevenes initiativer. Det er
nærliggende å stille seg spørsmålet om hvorvidt sterk elevstyring bidrar til
at sammenhengen mellom elevenes grad av selvregulering og læring i matematikk blir sterkere.
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Kapittel 8

Hvilken rolle spiller
hjemmebakgrunn?

I dette kapitlet vil vi studere sammenhengen mellom elevenes
læringsutbytte og deres hjemmebakgrunn. Med læringsutbytte mener vi her både matematikk-kompetanse, motivasjon for
læring av matematikk, og læringsstrategier i matematikk. De
norske resultatene vil bli sammenliknet med tilsvarende resultater for de andre nordiske landene. I kapitlet studerer vi også
sammenhengen mellom elevenes framtidige utdanningsambisjoner og deres hjemmebakgrunn. Vi undersøker videre om
det er forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder sammenhengen mellom hjemmebakgrunn og læringsutbytte i matematikk i Norge. Endelig studerer vi om betydningen av hjemmebakgrunn har økt fra 2000 til 2003. Sosioøkonomisk
status er det sentrale begrepet når det gjelder elevenes hjemmebakgrunn i PISA-studien, og kapitlet vil derfor bli innledet
med en kort gjennomgang av den teoretiske bakgrunnen for
dette begrepet.

8.1

Sosioøkonomisk status:
tre typer kapital

Sammenhengen mellom hjemmebakgrunn og skoleprestasjoner er blitt
grundig belyst i mange tidligere publikasjoner. Internasjonalt nevnes ofte
Coleman mfl. (1966) som spesielt banebrytende, og temaet har også vært
omtalt i flere norske publikasjoner (f.eks. Hernes og Knudsen 1976,
Aamodt 1982). Det sentrale begrepet når det gjelder hjemmebakgrunn i
PISA-studien, er sosioøkonomisk status (på engelsk sosioeconomic status,
i det følgende ofte 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. SES
er også blitt tillagt stor vekt i tidligere internasjonale komparative studier,
og denne typen studier kan sies å ha bidratt betydelig til forståelsen av
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sammenhengen mellom hjemmebakgrunn og skoleprestasjoner. Over tid
har internasjonale komparative studier utviklet seg i retning av å inkludere
stadig bredere og mer komplekse mål for hjemmebakgrunn (Porter og
Gamoran 2002). Tre ulike typer «kapital» omtales ofte i forbindelse med
begrepet sosioøkonomisk status: økonomisk, kulturell og sosial kapital
(Buchmann 2002). Disse tre begrepene kan sammen sies å konstituere en
definisjon av hva vi mener med SES (se også Lie mfl. 2001).
Med økonomisk kapital menes det man i dagligtalen som oftest forbinder med begrepet kapital, nemlig finansielle ressurser. Med kulturell kapital menes i hvilken grad man er kjent med eller deltar i det som kan karakteriseres som kulturelle uttrykk med høy status. Typiske eksempler på
dette er klassisk musikk og skjønnlitteratur, teater osv. Sosial kapital innebærer å ha et sosialt 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 samtidig 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 informasjon ikke kan leses ut av elevspørreskjemaet. Men man
kan i noen grad få informasjon om inntektsnivå ut fra hvilket yrke elevene
oppgir at foreldrene har. Tidligere forskning har imidlertid vist at økonomiske ressurser ikke er blant de viktigste årsakene til forskjeller i skoleprestasjoner i moderne velferdsstater som Norge og de fleste av OECDlandene (se f.eks. Lie mfl. 1997, Lie mfl. 2001), ikke minst fordi utgifter
til barnas skolegang er begrenset på grunn av god offentlig finansiering.
Med utgangspunkt i Bourdieus (1984) kulturelle reproduksjonsteori vil
man forvente at det i mange land er sterke direkte sammenhenger mellom
foreldres kulturelle bakgrunn og barnas skoleprestasjoner. I en moderat
form ligger kulturell reproduksjonsteori tett opp til teorier om humankapital (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.
Sosial kapital refererer til ressurser i form av sosiale bånd som man kan
dra veksler på i ulike sammenhenger, for eksempel i forhold til barnas
skolegang (Coleman 1990). Jo større tilgang foreldrene har på denne
typen ressurser gjennom sitt sosiale nettverk, desto mer vellykket vil barnas skolekarriere kunne bli. I mange studier forstår man sosial kapital som
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de spesifikke bånd som eksisterer mellom foreldre og skolen, mellom foreldre og andre foreldre og mellom foreldre og lærere. Den tradisjonelle
hypotesen om sosial kapital er at elever gjør det bedre på skolen hvis de
har et tettere sosialt nettverk rundt seg, der foreldre, barn og lærere samarbeider og kjenner hverandre godt. Det har vært hevdet at Coleman og
Bourdieu representerer et henholdsvis optimistisk og pessimistisk syn på
sosial kapital. Mens Coleman fokuserer på de mulighetene sosial kapital
gir, ser Bourdieu sosial kapital som en basis for sosial reproduksjon
(Ecclestone 2004).
Ganzeboom og Marks (2001) påpeker at det innenfor forskning på sosial bakgrunn ikke alltid er slik at ulike teoretiske tilnærminger er tett knyttet til empiriske resultater. Samtidig blir empiriske studier ofte kritisert for
ikke å være sterkt nok knyttet til relevante teorier. Ganzeboom og Marks
hevder at teorier innen feltet nettopp bør kunne testes ut på empiriske data.
Siden resultatene i PISA er blitt framskaffet innenfor rammene av den teoretiske overbygning som vi her har redegjort for, er det mulig å foreta
teoribaserte drøftinger av PISA-dataene.
Flere analyser av data fra PISA 2000 har fokusert på sammenhengen
mellom læringsutbytte og hjemmebakgrunn (se f.eks. Lie mfl. 2001,
Turmo 2004). Sammenlikninger med funn fra PISA 2000 vil bli foretatt i
dette kapitlet der det er naturlig.

8.2

Et helhetlig læringsutbytte
i matematikk

I dette kapitlet vil vi for det første studere sammenhengen mellom elevenes matematikk-kompetanse og deres hjemmebakgrunn. Dernest vil vi
analysere sammenhengen mellom elevenes hjemmebakgrunn og deres
motivasjon for å lære matematikk, og hvor stor vekt de legger på ulike læringsstrategier når de lærer matematikk. På denne måten fokuserer vi på
det som ofte blir betegnet som et helhetlig læringsutbytte (NOU 2002). Å
utvikle gode læringsstrategier og motivasjon for læring er også viktige
mål for skolenes virksomhet. Dette er tydelig nedfelt i den gjeldende læreplanen for norsk grunnskole, L97, og ikke minst er disse aspektene viktige
i et perspektiv av livslang læring (se Skule 2004, Skule og Ure 2004). Vi
kan for eksempel tenke oss at forskjeller i fagkompetanse mellom elever
med ulik hjemmebakgrunn vil forsterkes gjennom livet som en konsekvens av blant annet forskjeller i motivasjon for læring og forskjellig
repertoar av læringsstrategier. Flere studier har påvist at valg av videre utdannelse henger sammen med hjemmebakgrunn (se f.eks. Hansen 1999),
og at faktisk også nyutdannede akademikeres posisjon i arbeidsmarkedet i
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noen grad henger sammen med deres hjemmebakgrunn (Opheim 2004). I
PISA har vi data om elevenes selvuttalte utdanningsambisjoner, og vi vil
senere i kapitlet studere empirisk hvordan disse ambisjonene henger sammen med hjemmebakgrunnen.
Som allerede presentert i kapittel 7, har vi i PISA 2003 målt tre læringsstrategier og fire aspekter ved motivasjon i matematikk. Disse konstruktene er gjengitt i tabell 8.1, mens innholdet i de enkelte konstruktene ble det
redegjort for i kapittel 7.
Tabell 8.1: Konstrukter knyttet til læringsstrategier og motivasjon
Læringsstrategier

Motivasjon

Ferdighetstrening i matematikk

Interesse for matematikk

Utdypning i matematikk

Instrumentell motivasjon for matematikk

Kontrollstrategier i matematikk

Læring gjennom konkurranse i matematikk
Læring gjennom samarbeid i matematikk

8.3

Hvordan er SES målt i PISA 2003?

Innledningsvis i dette kapitlet redegjorde vi for tre ulike aspekter ved begrepet sosioøkonomisk status, nemlig økonomisk, kulturell og sosial kapital. I PISA 2000 inngikk det eksplisitte mål for både økonomisk og sosial
kapital, men disse inngår ikke lenger i PISA 2003. Økonomisk kapital
inngår imidlertid fortsatt i form av konstruktet «Familiens høyeste sosioøkonomiske indeks», som både inneholder en komponent av økonomisk
kapital og en komponent av kulturell kapital, noe vi vil komme nærmere
tilbake til. Siden PISA ikke lenger inneholder «rene» mål for verken økonomisk eller sosial kapital, vil fokuset i analysene i dette kapitlet være på
total SES. Total SES inkluderer her med andre ord både økonomisk og
kulturell kapital. Konstruktene relatert til SES i PISA 2003 er:
•
•
•
•
•
•
•

Kulturgjenstander i hjemmet
Pedagogiske ressurser i hjemmet
IKT i hjemmet
Bøker i hjemmet
Mors utdanningsnivå
Fars utdanningsnivå
Familiens høyeste sosioøkonomiske indeks
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Alle er målt ved hjelp av spørsmål til elevene i elevspørreskjemaet. Verdiene for de enkelte konstruktene er framkommet ved bruk av Rasch-modell
(Adams og Wu 2002). Dette har blant annet den fordelen at det ellers ville
vært vanskelig å håndtere elever som ikke har svart på alle spørsmålene
som inngår i de enkelte konstruktene. En kort omtale av Rasch-skalaer for
holdninger og bakgrunnsdata er gitt i Lie mfl. (2001, s. 87). Vi vil i det følgende ta for oss hvilke konkrete spørsmål som inngår i de enkelte konstruktene. En detaljert omtale av konstruksjon og validering av konstruktene knyttet til hjemmebakgrunn i PISA 2000 er for øvrig gitt av Schulz
(2002).
Konstruktet «Kulturgjenstander i hjemmet» er målt ved hjelp av følgende
spørsmål:
Hjemme hos deg er det/har du
• klassisk litteratur (f.eks. Ibsen)?
• diktsamlinger?
• kunstverk (f.eks. malerier)?
«Pedagogiske ressurser i hjemmet» består av følgende spørsmål:
Hjemme hos deg er det/har du
•
•
•
•
•

ditt eget rom?
et stille sted å lese lekser?
din egen lommeregner?
bøker som kan være til hjelp i skolearbeidet?
ordbok?

Konstruktet «IKT i hjemmet» er målt ved hjelp av følgende spørsmål i
elevspørreskjemaet:
Hjemme hos er deg er det/har du
• datamaskin du kan bruke i skolearbeidet?
• pedagogisk programvare, for eksempel dataspill som du lærer noe av?
• tilgang til Internett?
Følgende spørsmål ble stilt for å kartlegge antallet bøker i elevenes hjem:
Hvor mange bøker er det hjemme hos deg?
Seks svaralternativer ble gitt, fra «0–10 bøker» til «Mer enn 500 bøker».
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To spørsmål ble stilt for å kartlegge mors utdanningsnivå. Tilsvarende
spørsmål ble også stilt om elevens far.
Hva av dette har moren din fullført?
• Videregående skole med allmennfag/gymnas
• Videregående skole på yrkesfaglig studieretning/yrkesskole/handelsskole
• Ungdomsskolen/realskolen/framhaldsskolen (9 eller 10 år)
• Barneskolen/folkeskolen (6 eller 7 år)
• Ikke noe av dette
Har moren din fullført noen av disse utdanningene?
• En utdanning på universitet/høgskole som varte i minst 5 år (f.eks. studium med hovedfag, medisinstudiet, jusstudiet)
• En utdanning på universitet/høgskole som varte i minst 2 år (f.eks. sykepleier, ingeniør, lærer, fysioterapeut)
• En kort utdanning med varighet fra 1 til 2 år
Indeksen «Familiens høyeste sosioøkonomiske indeks» tar utgangspunkt i
følgende to spørsmål til elevene om mor (med tilsvarende spørsmål om
far):
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). Bruk noen ord for å
beskrive den type jobb hun gjør eller gjorde. Skriv hva slags jobb.
Denne siste indeksen krever en liten forklaring. De yrkene som elevene
oppgir at foreldrene har, er blitt kodet ved hjelp av et internasjonalt system; ISCO (International Standard Classifications of Occupations). Dette
er et detaljert klassifikasjonssystem for yrker som er ment å fungere på
tvers av land (ILO 1990). Ganzeboom og Treiman (1996) har utviklet en
algoritme hvor hver ISCO-kode koples til en verdi for sosioøkonomisk
status på en skala som kalles International Socio-Economic Index of
Occupational Status (ISEI). ISEI-indeksen gir en metrikk for summen av
inntektsnivå og utdanningsnivå for den enkelte yrkeskategori. Denne
kvantifiseringen er gjort på basis av internasjonale empiriske data. ISEIskalaen går i utgangspunktet fra 0 til 90; jo høyere verdi, desto høyere
sosioøkonomisk status. De ulike kategoriene av yrker i ISCO-systemet er
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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. Familiens høyeste sosioøkonomiske
indeks er den høyeste verdien av den for mor eller far.
ISEI-indeksen kan være vanskelig å tolke. Dette skyldes at man legger
sammen to prinsipielt forskjellige komponenter, 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 utdanningsnivå eller middels verdier på begge. Sammenhenger mellom sosioøkonomisk status
målt i form av ISEI og prestasjoner er derfor ikke alltid enkle å tolke og
vil kunne slå ulikt ut i forskjellige land.

8.4

Matematikk-kompetanse og SES

I analysene som følger, vil vi studere sammenhengen mellom elevenes
matematikk-kompetanse og deres sosioøkonomiske bakgrunn. Flere
steder vil begrepet «forklare» bli brukt, for eksempel i betydningen «X %
av variansen i matematikk-kompetanse kan forklares av SES». «Forklare»
gjelder i utgangspunktet her i ren statistisk forstand, med andre ord at en
viss andel felles varians mellom to variabler er påvist. Studier som PISA
kan selvsagt aldri fastslå strengt kausale sammenhenger. Vi kan imidlertid
komme fram til indikasjoner på slike, blant annet ved at vi knytter våre
empiriske funn til etablert teori.
Tabell 8.2 presenterer R2-verdier fra regresjonsmodeller hvor alle konstruktene knyttet til SES i PISA inngår som uavhengige variabler, mens
matematikkskåren er den avhengige variabelen. R2-verdiene kan tolkes
som andelen forklart varians. Tabellen inneholder resultater for Norge og
de nordiske land, samt OECD-gjennomsnittet. Resultatene viser at SES
kan forklare mest varians i Sverige, Danmark og Norge blant de nordiske
land, og minst i Finland og Island.
SES kan altså forklare 17 prosent av variansen i matematikkprestasjoner i Norge, og det er litt lavere enn gjennomsnittet i OECD. Hvis vi sammenlikner det norske resultatet med tilsvarende funn i PISA 2000 (Lie
mfl. 2001, s. 227), er andelen forklart varians noe lavere i 2003. Dette kan
delvis skyldes at analysene i 2000 var basert på leseskåren, og delvis at det
var flere konstrukter som målte SES i PISA 2000.
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Tabell 8.2: Matematikk-kompetanse: forklart varians av SES
Land

R2

Norge

0,17

Sverige

0,20

Danmark

0,17

Finland

0,13

Island

0,10

OECD

0,21

8.5

Læringsstrategier og motivasjon
relatert til SES

Er det noen sammenheng mellom elevenes repertoar av læringsstrategier
og deres sosioøkonomiske bakgrunn? For å studere dette har vi beregnet
tilsvarende regresjonsmodeller som for matematikk-kompetanse, men
med de tre læringsstrategiene som avhengige variabler. Analysene viser at
i alle de nordiske land er andelen forklart varians betydelig lavere enn for
matematikk-kompetanse, den varierer fra 1 til 4 prosent i disse modellene.
Dette aspektet ved læringsutbytte henger med andre ord i svært liten grad
sammen med SES i de nordiske land. Det må imidlertid påpekes at læringsstrategiene, i motsetning til matematikkompetanse, er basert på elevenes egenvurdering, noe som kan tenkes å svekke relasjonen til SES. De
instrumentene som måler læringsstrategiene i PISA, fanger heller ikke inn
hvor fleksible elevene er til å tilpasse strategiene i ulike læringssituasjoner.
På samme måte som for læringsstrategiene kan vi spørre: Er det noen
sammenheng mellom elevenes motivasjon for å lære matematikk og deres
SES-bakgrunn? Vi har beregnet regresjonsmodeller med alle de fire konstruktene knyttet til motivasjon som avhengige variabler. Det er altså her
snakk om «Interesse for matematikk», «Instrumentell motivasjon for matematikk», «Læring gjennom samarbeid i matematikk» og «Læring gjennom konkurranse i matematikk». Uavhengige variabler har vært alle konstruktene knyttet til SES. I alle disse modellene finner vi bare små andeler
forklart varians i de nordiske landene. De varierer fra 0 til 5 prosent, og resultatene likner med andre ord de vi fant for læringsstrategiene.
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8.6

Læringsutbytte og språklig bakgrunn

8.6.1

Språklige minoriteter

Språklig bakgrunn er et viktig aspekt ved elevens hjemmebakgrunn. Resultatene fra PISA 2000 viste at elever som ikke snakker norsk hjemme
det meste av tida, presterte 70 poeng lavere enn resten av elevene i lesing
(Lie mfl. 2001, s. 214). Dataene fra både PISA 2000 (Hvistendal og Roe
2004) og PISA 2003 indikerer at minoritetselever har lavere økonomisk
og kulturell kapital i hjemmet enn gruppa av elever som snakker norsk
hjemme. Eventuelle forskjeller mellom gruppene kan altså tilskrives både
SES og det rent språklige aspektet.
Det er i utgangspunktet vanskelig å sammenlikne forskjeller mellom
språklige minoriteters og majoriteters læringsutbytte mellom land. Sammensetningen og størrelsen på minoritetsgruppa kan variere betydelig fra
land til land, også i Norden. Slike sammenlikninger vil vi derfor ikke foreta her, men i stedet utelukkende studere de norske dataene. Forskjellene i
prestasjoner i matematikk vil bli sammenliknet med tilsvarende forskjeller
i de andre tre fagområdene i PISA.

8.6.2

Matematikk-kompetanse og språklig bakgrunn

Tabell 8.3 viser forskjeller i matematikk-kompetanse mellom elever som
snakker norsk hjemme det meste av tida og de 178 elevene i utvalget som
ikke gjør det. «Norsk» inkluderer i denne sammenhengen også svensk og
dansk. Tilsvarende forskjeller for de tre andre fagområdene i PISA er også
gitt. Positive verdier betyr differanser i favør av de elevene som snakker
norsk hjemme det meste av tida. Vi minner om at differansene i hvert fag refererer seg til internasjonal skala, hvor 500 er gjennomsnittet i OECD og 100
er standardavviket. Resultatene i tabell 8.3 viser at forskjellene mellom elevgruppene er størst i naturfag og lesing, mens de er minst i matematikk og problemløsing. De samme tendensene ble avdekket i PISA 2000, med unntak av
problemløsing, som ikke var med den gangen (Hvistendal og Roe 2004).
Tabell 8.3: Forskjeller i fagkompetanse mellom elever som snakker norsk
hjemme det meste av tida, og de som ikke gjør det
Fagområde

Norsk hjemme

Ikke norsk hjemme

Differanse

Matematikk

500

457

43

Lesing

506

445

61

Naturfag

491

415

76

Problemløsing

495

443

52
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8.6.3

Læringsstrategier, motivasjon og språklig
bakgrunn

Figur 8.1 viser forskjeller mellom de elevene som snakker norsk hjemme
det meste av tida, og elever som ikke gjør det, når det gjelder egenrapportert vektlegging av læringsstrategier og motivasjon for matematikk. Resultatene har flere interessante trekk. For læringsstrategiene (de tre første faktorene i figuren) har de to gruppene av elever lik profil, men språklige
minoritetselever rapporterer om klart større vektlegging av alle tre strategiene. Når det gjelder konstruktene knyttet til motivasjon, kan vi observere store forskjeller mellom de to gruppene. Elevene fra språklige minoriteter rapporterer om mye større interesse for matematikk og sterkere
motivasjon for læring gjennom konkurranse enn majoritetselevene. Minoritetselevene ligger klart over OECD-gjennomsnittet, særlig for interesse,
mens majoritetselevene ligger langt under dette gjennomsnittet for begge
konstruktene. Når det gjelder instrumentell motivasjon, er forskjellen mellom gruppene mindre, men også her rapporterer minoritetselevene om
høyest motivasjon. Når det gjelder motivasjon for læring gjennom samarbeid i matematikk, svarer de to elevgruppene helt likt.
0,4
0,3
0,2
0,1

Norsk
hjemme

0
Annet språk
enn norsk
hjemme

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Ferdighets- Utdypning Kontrollstrategier
trening

Interesse Instrumentell Læring
Læring
motivasjon gjennom
gjennom
konkurranse samarbeid

Figur 8.1: Forskjeller i egenrapportert vektlegging av læringsstrategier og
motivasjon mellom elever som snakker norsk hjemme det meste av tida, og
elever som ikke gjør det i Norge

Bildet som tegner seg i figur 8.1, er konsistent med tilsvarende funn i
PISA 2000 (Hvistendahl og Roe 2003, 2004). Det samsvarer også med det
bildet som gis i rapporten Motbakke, men mer driv? (Lauglo 1996). Det
kan også nevnes at de to gruppene av elever har like høye utdanningsam-
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bisjoner, til tross for at minoritetselevene skårer klart lavere faglig i PISA.
I kapittel 7 påpekte vi, med utgangspunkt i Artelt mfl. (2003), at det kan
være systematiske kulturelle forskjeller i måten elever besvarer denne typen spørsmål på. Det bildet som tegner seg i figur 8.1, kan med andre ord
være påvirket av slike effekter. Det må imidlertid påpekes at minoritetselevene kommer fra en lang rekke forskjellige kulturer, noe som gjør denne typen forbehold mindre sannsynlige i dette tilfellet.

8.7

Videre utdanningsambisjoner og SES

Tidligere i dette kapitlet har vi betraktet motivasjon for læring og et repertoar av læringsstrategier som viktige forutsetninger for videre læring i et
livslangt perspektiv. Vi finner ingen betydelige sammenhenger med SES
verken for motivasjon eller for læringsstrategier Men hva med elevenes
ambisjoner om videre utdanning? PISA 2003 inkluderte et spørsmål om
hvor høyt utdanningsnivå elevene regner med å fullføre. Alternativene
gikk fra «Ungdomsskolen» til «En utdannelse på universitet/høgskole som
varer i minst 5 år». Dette gir oss muligheten til å studere hvordan elevenes
selvuttalte utdanningsambisjoner henger sammen med SES. Tabell 8.4
gjengir sammenhengen mellom forventet utdanningsnivå og SES i de nordiske landene. Resultatene viser at Norge har den sterkeste sammenhengen, mens den svakeste sammenhengen finner vi i Finland. For øvrig er
det interessant å merke seg at sammenhengen mellom forventet utdanningsnivå og SES er noe sterkere enn sammenhengen mellom matematikk-kompetanse og SES i Norge (21 prosent mot 17 prosent forklart varians). Selv om forskjellen er liten, indikerer resultatene at sammenhengen
mellom SES og kompetanse vil forsterkes over tid.
Tabell 8.4: Forventet utdanningsnivå: sammenheng med SES
Land

Forklart varians av SES
R2

Norge

0,21

Sverige

0,14

Danmark

0,16

Finland

0,10

Island

0,17
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8.8

Betydningen av SES for gutter
og jenter

I PISA 2000 var sammenhengen mellom prestasjoner i lesing og SES sterkere for jenter enn for gutter i Norge. Alle konstruktene om hjemmebakgrunn kunne til sammen forklare 27 prosent av variansen i leseskåre for
jenter, mot 19 prosent for gutter (Lie mfl. 2001, s. 276). Dermed blir det
interessant å undersøke om vi finner samme tendens i PISA 2003.
Analysene viser at SES kan forklare en noe større andel av variansen i
matematikk-kompetanse for jenter enn for gutter i Norge (verdiene 0,20
mot 0,16). Sammenhengen mellom interesse for matematikk og SES er
også noe sterkere for jenter enn for gutter (verdiene 0,05 mot 0,03). Det
samme gjelder for læring gjennom konkurranse (verdiene 0,04 mot 0,02),
og tilsvarende forskjeller finner vi også for instrumentell motivasjon for
matematikk (0,06 mot 0,04). Når det derimot gjelder læring gjennom samarbeid i matematikk, er det ingen forskjell mellom kjønnene. Videre henger ferdighetstrening i matematikk noe sterkere sammen med hjemmebakgrunn for jenter enn for gutter (0,06 mot 0,03). For utdypning i
matematikk finner vi samme tendens, med verdiene 0,03 mot 0,01. For
kontrollstrategier i matematikk er det imidlertid ingen slik forskjell.
Det er altså bare små forskjeller mellom kjønnene når det gjelder sammenhengen mellom læringsutbytte og SES. Det interessante er imidlertid
at alle forskjellene går i samme retning, nemlig at SES henger noe sterkere sammen med læringsutbytte for jenter enn for gutter. Tendensen er med
andre ord den samme som i PISA 2000, men svakere. Dette kan delvis
skyldes at analysene i PISA 2000 var basert på leseskåren, men også at
SES er mindre presist målt i PISA 2003 enn det var i PISA 2000. Eventuelle årsaksforklaringer til slik kjønnsspesifikk sosial reproduksjon velger
vi å ikke gå inn på her. Slike forskjeller kan imidlertid være interessante
utgangspunkter for videre studier.
Analysene viser at SES kan forklare rundt 20 prosent av variansen i forventet utdanningsnivå for begge kjønn i Norge, men i denne forbindelse
må det nevnes at vi finner interessante forskjeller mellom jenter og gutter
når det gjelder utdanningsambisjoner i Norge. Figur 8.2 viser for ulike utdanningsnivåer hvor stor prosentandel av hvert kjønn som planlegger å
fullføre og dermed avslutte sin utdanning på vedkommende nivå. Vi ser av
figuren at guttene ligger betydelig høyere når det gjelder å nøye seg med
utdanning på de lavere nivåene, og særlig på yrkesfaglige studieretninger i
videregående skole. Når det derimot gjelder ambisjoner om høyere utdanning, er det jentene som dominerer. Kvinner er i dag i flertall blant studentene i høyere utdanning (Aamodt og Stølen 2003). Dataene i figur 8.2 indikerer at dette bildet vil opprettholdes og trolig forsterkes ytterligere.
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Figur 8.2: Prosentvis fordeling etter høyeste forventede utdanningsnivå
for jenter og gutter i Norge

8.9

Har det skjedd endringer fra 2000
til 2003?

Med utgangspunkt i blant annet en artikkel av Bakken (2004) har det oppstått en debatt om hvorvidt den sosiale reproduksjonen i norsk skole er
blitt sterkere de siste årene. Bakken tok utgangspunkt i en hypotese om at
norsk skole i økende grad har bidratt til å reprodusere sosiale ulikheter i
løpet av det siste tiåret. Skolereformene har lagt opp til nye arbeidsformer
i form av prosjektarbeid og mer elevstyrte aktiviteter. Ifølge Bakken er det
rimelig å anta at undervisningsopplegg hvor ansvaret for læringen i større
grad tillegges eleven, er bedre tilrettelagt for skoleflinke elever som klarer
seg godt på egen hånd. Konsekvensen kan være at ungdom blir stadig mer
avhengige av foreldrenes evner og skolerelevante ressurser for å få fullt
utbytte av skolegangen, noe som vil kunne medføre sterkere sosial reproduksjon. Også Haug (2004) påpeker at prosjektarbeid og ansvar for egen
læring kan favorisere elever som har tett oppfølging fra foreldrene, og at
det er foreldre med høy utdanning som i størst grad følger opp barna sine.
Basert på dataene fra den landsomfattende undersøkelsen «Ung i Norge»
gjennomført i 1992 og 2002, fant Bakken (2004) en svak tendens til at betydningen av SES har økt. Det må imidlertid understrekes at indikasjonene er svake. På bakgrunn av denne studien er det også interessant å se om
vi kan finne forskjeller i dataene fra PISA 2000 og PISA 2003 når det gjelder sammenhengen mellom læringsutbytte og SES. Vi vil riktignok ikke
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forvente å finne noen betydelig endring når tidsperioden mellom studiene
kun er tre år.
Sammenlikninger mellom PISA 2000 og 2003 er vanskelige fordi konstruktene knyttet til læringsstrategier og motivasjon i 2000 var rettet mot
alle skolefag, mens de i 2003 er spesifikt rettet mot matematikk. Derfor vil
vi heller konsentrere oss om matematikk-kompetanse, som er målt på
samme måte i begge undersøkelsene.
SES-konstruktene «Familiens høyeste sosioøkonomiske indeks», «Kulturgjenstander i hjemmet», «Bøker i hjemmet» og «Pedagogiske ressurser
i hjemmet» er identiske i PISA 2000 og 2003 og kan dermed sammenliknes. Disse forklarte til sammen 15 prosent av variansen i matematikkskåre i Norge i PISA 2000. Resultatene i tabell 8.5 viser at i fire av de
nordiske landene er verdiene marginalt høyere i 2003 enn i 2000. Matematikktesten i 2003 hadde imidlertid høyere reliabilitet enn testen i 2000,
i og med at matematikk var hovedemne i 2003 og dermed ble tildelt mer
testtid i denne fasen. Høyere reliabilitet fører naturlig til at slike korrelasjoner automatisk blir høyere. Det er derfor ikke grunnlag for å si at sammenhengen mellom matematikk-kompetanse og SES er blitt sterkere fra
2000 til 2003.
Tabell 8.5: Andelen av varians i matematikk-kompetanse som kan forklares av SES i PISA 2000 og PISA 2003
Land

PISA 2000
R2

PISA 2003
R2

Norge

0,15

0,17

Sverige

0,16

0,20

Danmark

0,14

0,18

Finland

0,10

0,13

Island

0,09

0,09

8.10 Avslutning
I dette kapitlet har vi studert sammenhengen mellom elevenes hjemmebakgrunn og deres læringsutbytte i matematikk i vid forstand, både faglig
kompetanse, læringsstrategier og motivasjon. Forskjeller i motivasjon og
læringsstrategier mellom ulike sosiale grupper vil kunne bidra til at sosiale forskjeller i fagkompetanse forsterkes over tid.
Vi har sett at sammenhengen mellom matematikk-kompetanse og SES i
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Norge er litt svakere enn gjennomsnittet i OECD. I vårt land henger elevenes utdanningsambisjoner noe sterkere sammen med SES enn prestasjoner gjør. Betydelig flere jenter enn gutter forventer å ta en høyere utdanning, og som vi skal se i kapittel 9, er også norske jenter betydelig mer
positive til utbyttet av skolegangen enn gutter er. I kapittel 7 så vi at norske gutter rapporterer om en betydelig større interesse for matematikk enn
jenter gjør. Norske jenter synes å ha et mer positivt forhold til skolen generelt, men et mer negativt forhold til faget matematikk. Færre gutter enn
jenter har ambisjoner om høyere utdanning, men de som har det, er i gjennomsnitt dyktigere i matematikk enn de jentene som har tilsvarende ambisjoner. Vi har også sett tendenser i retning av at hjemmebakgrunn henger
sterkere sammen med læringsutbytte for jenter enn for gutter i Norge. Forskjellene mellom kjønnene er interessante og kan være utgangspunkt for
videre studier.
Det er kun svake sammenhenger mellom elevens motivasjon for matematikk og SES. Selv om vi ikke finner noen betydelig sammenheng mellom SES og motivasjon for matematikk, kan det like fullt hende at hjemmet spiller en betydelig rolle for å skape slik motivasjon, og at dette
varierer mellom ulike typer hjem. Selv om hjemmene har tilnærmet samme SES, kan andre egenskaper ved hjemmet spille inn. Som et eksempel
kan vi tenke oss to hjem hvor foreldrene er henholdsvis språklærere og ingeniører, yrker som begge har relativt høye verdier på ISEI-skalaen. Det er
ikke usannsynlig at en ingeniør har en sterkere egenmotivasjon for matematikk enn en språklærer, noe som igjen kan tenkes å påvirke barnas
motivasjon. Slike forskjeller har vi ikke fanget opp i analysene i kapitlet,
som utelukkende fokuserer på SES.
Elevenes egenrapporterte repertoar av læringsstrategier i matematikk
viste seg i liten grad å henge sammen med SES. Konstruktene om læringsstrategier er imidlertid basert på hva elevene selv oppgir, ikke på mer objektive observasjoner, noe som kan tenkes å svekke sammenhengen med
hjemmebakgrunn. Vi vil også påpeke at instrumentene i PISA ikke måler
evnen til å tilpasse strategiene i forhold til den konkrete læringsutfordringen eleven står overfor, noe som er en vesentlig side ved bruken av læringsstrategien. Effektiv læring er i stor utstrekning avhengig av nettopp
dette, og det er et åpent spørsmål hvorvidt denne evnen i større grad henger sammen med SES.
Vi kan ikke påvise at sammenhengen mellom matematikk-kompetanse
og SES er blitt sterkere fra 2000 til 2003. En periode på tre år er dessuten
for kort til at man kan forvente betydelige endringer. Det må likevel understrekes at designen i PISA er svært velegnet når det gjelder å studere
eventuelle endringer i et lengre tidsperspektiv. Mål for SES vil inngå også
i kommende faser av PISA, ved sida av faglige prøver i de samme fagområdene. Det kan i denne forbindelse nevnes at OECD først og fremst be-
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trakter PISA som en studie med sykluser på ni år, med andre ord tidsperioden mellom hver gang ett av fagområdene har hovedvekt (Schleicher
2004).
Det er ikke åpenbart hvilke slutninger som kan trekkes ut fra de empiriske sammenhengene vi finner mellom hjemmebakgrunn og læringsutbytte i matematikk. Særlig problematisk vil en sammenlikning mellom
land være. I internasjonale publikasjoner om PISA-resultatene fra 2000
har det vært et betydelig fokus på sammenhenger mellom SES og prestasjoner i de ulike landene (se f.eks. OECD 2001 og 2003b). Resultatene viser til dels store forskjeller mellom land. Tilsvarende forskjeller har vi
også sett i PISA 2003. Slike resultater blir ofte ledsaget av utsagn av typen
«Skolesystemet i land X lykkes bedre enn systemet i land Y med å utjevne
forskjeller i læringsutbytte mellom ulike sosiale grupper». Slike utsagn
finner vi problematiske, og vil derfor avslutte dette kapitlet med å redegjøre for hvorfor.
I tillegg til økonomisk og kulturell kapital i hjemmet vil selvsagt elevenes evnemessige forutsetninger ha stor betydning for prestasjoner i skolen
(se Nash 1999). Selve begrepet «evnemessige forutsetninger» er komplisert, og vi velger å ikke gå inn i en drøfting av begrepet her. Det finnes
ikke noe mål for «evnemessige forutsetninger» i PISA. Riktignok ble det
foreslått å inkludere en egen test i såkalt «fluid intelligence» i PISA 2006
for å kunne kontrollere for denne typen intelligens, for eksempel i analysene av sammenhengen mellom hjemmebakgrunn og prestasjoner. Med
«fluid intelligence» menes her den typen intelligens som er mest stabil og
minst avhengig av erfaring (ACER 2004). Forslaget ble imidlertid avvist,
ikke minst på grunn av de negative etiske konsekvensene en ren intelligenstest vil kunne medføre, særlig med tanke på sammenlikninger mellom
ulike etniske grupper innen land, men også mellom land.
Sammenhengen mellom SES og evnemessige forutsetninger vil kunne
variere fra samfunn til samfunn. Hvis sammenhengen er til stede, noe den
mest sannsynlig er i de aller fleste samfunn, vil vi ha et potensielt fortolkingsproblem, noe Hægeland mfl. (2004) formulerer slik:
However, the correlation between parents’ education and children’s test scores
may reflect that clever parents get clever children who do well at school
(s. 10).

Hvor sterk denne sammenhengen er, vil altså kunne variere fra land til
land. I land med godt utbygde offentlige støttesystemer for utdanning, slik
som i Norge, vil alle med evnemessige forutsetninger ha mulighet til høyere utdanning. Sett i sammenheng med argumentet til Hægeland mfl.
ovenfor, er det da rimelig at sammenhengen mellom skoleelevers faglige
prestasjoner og SES blir sterkere enn i land der sosiale forhold bestemmer
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hvem som får utdanningsmuligheter. På denne måten kan sammenhengen
mellom skoleprestasjoner og SES gjenspeile mer allmenne trekk ved det
enkelte samfunn, heller enn spesifikke sider ved landets skolesystem.
Utsagn om at noen skolesystemer «lykkes» bedre enn andre når det
gjelder å jevne ut sosiale skiller i læringsutbytte, kan i lys av dette være
høyst problematisk. Skolesystemer kan vanskelig jevne ut forskjeller i
evnemessige forutsetninger. Vi vil derfor advare mot ukritiske slutninger
av denne typen.
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Kapittel 9

Skolefaktorer

I dette kapitlet vil vi studere resultater for det vi har valgt å
kalle «skolefaktorer». Disse er delvis hentet fra elevspørreskjemaet og delvis fra skolespørreskjemaet. I kapitlet studerer vi resultater for fjorten konstrukter (samlevariabler). Fem
av disse er basert på elevenes utsagn, mens ni er basert på
utsagn fra rektorene. De norske resultatene blir presentert i
et nordisk perspektiv og i forhold til gjennomsnittet i OECDlandene. Sammenhengen mellom skolefaktorene fra elevspørreskjemaet og prestasjoner i matematikk i Norge vil også bli
analysert og drøftet.

9.1

Innledning

Siden vi i dette kapitlet skal gå inn på faktorer som dreier seg om skolen
som institusjon og læringsarena, er det naturlig først å se litt på hvor forskjellige skolene er innad i hvert land. Noen land, som for eksempel Tyskland, Belgia og Nederland, er kjennetegnet ved at elevene i tidlig alder
skiller lag og går til forskjellig skoleslag. I de to første landene er det i tillegg store forskjeller mellom skolesystemene i ulike deler av landet. De
nordiske landene står som representanter for den motsatte ytterlighet. Her
går elevene sammen i hele det obligatoriske skoleløpet, og det er heller ingen permanente skiller innad i hver skole. Enhetsskoletanken har i lang tid
stått sentralt i nordisk skolepolitikk. Riktignok finnes det et ikke ubetydelig antall privatskoler, særlig i Danmark og Sverige, men disse skolene er
også forpliktet av nasjonale læreplaner, på linje med offentlige skoler.
Hvor forskjellige er egentlig skoler innad i et land? Svaret avhenger helt
av hva vi mener med spørsmålet og hvordan dette måles. Hvis vi for eksempel spør om hvor stor forskjell det er mellom skolers prestasjoner i
matematikk, så kan vi sammenlikne gjennomsnittlig skåre fra skole til
skole. Da kan vi lett konstatere at det er «stor forskjell» i skåre mellom
høyt- og lavtpresterende skoler. På den annen side kan vi spørre: Hvor
godt kan vi forutsi elevers prestasjoner i matematikk hvis vi vet hvilken
skole de går på? Eller sagt på en annen måte: Hvor mye betyr det hvilken
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skole en elev går på? Et svar på dette kan vi gi ved å henvise til figur 9.1.
Figuren gir en oversikt over hvor stor del av variasjonene i
matematikkprestasjoner i hvert av deltakerlandene som kan tilskrives hvilken skole elevene går på. Dette er vist ved at den totale variansen mellom
elevene er delt opp i to hoveddeler: den delen som henger sammen med
hvilken skole elevene går på, og den delen som gjelder mellom elever
innen samme skole. På figuren er variansen mellom skoler vist til venstre,
og variansen innen skoler til høyre. Landene er vist med avtakende varians
mellom skoler. Som det framgår av figuren, er betydningen av hvilken
skole elevene går på aller minst i Norge og de andre nordiske landene. Det
går med andre ord an å si at i vårt land er det «svært liten forskjell» mellom skoler når det gjelder prestasjoner. Mindre enn 10 prosent av variansen i matematikk kan «forklares» ved den skolen elevene går på. Sett i et
internasjonalt perspektiv betyr det altså lite hvilken skole elever går på og
hvor i landet de bor. Vi kan altså konstatere at vårt lands plassering nesten
nederst på denne figuren i seg selv er et vitnesbyrd om at en viktig del av
enhetsskoletanken langt på vei er oppnådd.
Når vi internasjonalt skal fortolke forskjeller mellom land når det gjelder
forhold i skolen, står vi overfor følgende problem: I noen land er det skoleslaget som er den dominerende faktoren for hva som skjer, og hvor høyt
elevene skårer faglig. I andre land er det ikke slike strukturelle forskjeller
mellom skoler, og forskjeller mellom skoler kan derfor lettere tilskrives
forhold som skolen selv har påvirkning på. Som en konsekvens av dette har
vi valgt to ulike tilnærminger. I dette kapitlet har vi valgt å gi en analyse av
disse sammenhengene innad i vårt eget land, og vi vil konsentrere oss om
internasjonale, deskriptive data om forhold i skolen. I neste kapittel har vi
fokusert på sammenhengen mellom skolefaktorer og elevenes prestasjoner,
for å forsøke å finne ut hva som kjennetegner skoler som skårer høyere enn
forventet ut fra kjennskap til elevenes hjemmebakgrunn.
Mange av konstruktene var også med i PISA 2000, men i 2003 er de
fleste av dem relatert til matematikk, ikke til skolefag generelt, så de kan
ikke helt sammenliknes. I tillegg er det ikke nøyaktig de samme OECDlandene som var med i begge undersøkelsene, så konstruktene er ikke
standardisert på helt samme måte. Likevel har vi i noen få tilfeller kommentert endringer fra 2000 til 2003.
Mange av spørsmålene som ble stilt til elevene og rektorene i PISA,
knytter seg til deres vurderinger av faktiske forhold. Det er derfor viktig å
påpeke at spørsmålene er subjektive i sin natur. Denne subjektiviteten har
flere mulige årsaker. Spørsmålene og svarkategoriene kan oppfattes ulikt,
elevenes og rektorenes måte å oppfatte de faktiske forhold på kan være
ulik, og de kan delvis ha definert egne vurderingskriterier. Dette vil kunne
medføre at sammenhengene mellom konstrukter og prestasjoner på elevnivå blir svake fordi det subjektive elementet kan tenkes å «viske ut» sam-
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Figur 9.1: Varians mellom og innen skoler. Hele søylen viser total varians
skalert til et internasjonalt gjennomsnitt på 100. Varians mellom skoler er
den venstre og varians innen skoler den høyre delen av søylen

menhengene. Men selv om vi bare finner en svak sammenheng med prestasjoner på elevnivå, kan det likevel godt hende at konstruktet er viktig for
elevens læring av matematikk.
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For å unngå for mange detaljer har vi ikke oppgitt feilmarginer for de
enkelte resultatene. Med god tilnærming kan vi regne at for alle konstruktene i dette kapitlet ligger feilmarginene rundt eller i underkant av 0,05 i
hvert land. For enkeltspørsmål er det oppgitt prosenttall. Feilmarginen for
disse er omtrent 2–3 prosent.

9.2

Hva mener elevene om forhold ved
skolen?

9.2.1

Norske elevers syn i forhold til i andre land

Figur 9.2 presenterer gjennomsnittsverdier for de fem konstruktene fra
elevspørreskjemaet for Norge og de andre nordiske land. Alle konstruktene er skalert slik at gjennomsnittet i OECD er 0, mens standardavviket er
1,00. Vi vil komme nærmere tilbake til en omtale av innholdet i de enkelte
konstruktene, men vil innledningsvis knytte noen kommentarer til helhetsbildet. Figuren viser at Elevenes følelse av tilhørighet på skolen skiller seg
tydelig ut fra de andre fire konstruktene. Norske elever har her en verdi
som ligger betydelig høyere enn OECD-gjennomsnittet og høyest i Norden sammen med Sverige. Norsk skole synes med andre ord å lykkes godt
med å skape følelse av tilhørighet på skolen blant elevene. Resultatene for
0,3

I Positiv holdning til utbyttet av skolegangen

0,2

0,1

Norge
Sverige
Danmark
Finland
Island

0

-0,1

II Positiv lærer–
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III Støttende
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IV Arbeidsmiljøet
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Figur 9.2: Gjennomsnittsverdier for konstrukter fra elevspørreskjemaet
for Norge og de andre nordiske land. Gjennomsnittet i OECD er 0, mens
standardavviket er 1,00

V Elevenes følelse av tilhørighet på
skolen
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de andre fire konstruktene er imidlertid ikke like positive. Her plasserer de
norske elevene seg klart under gjennomsnittet i OECD og også lavest
blant de nordiske landene. Arbeidsmiljøet i klassene framstår relativt sett
som det største problemet, sammen med mindre positive holdninger til utbyttet av skolegangen.

9.2.2

Positiv holdning til utbyttet av skolegangen

Konstruktet Positiv holdning til utbyttet av skolegangen består av fire enkeltspørsmål. Skalaen for de to første spørsmålene er snudd ved skalering
av konstruktet, slik at positivt gjennomsnitt gjenspeiler positiv vurdering.
Svaralternativene er «Svært enig», «Enig», «Uenig» og «Svært uenig».
Prosentandelen norske elever som er «svært enig» eller «enig», er gitt i
parentes bak hvert spørsmål:
Tenk på det du har lært på skolen: Hvor enig er du i disse utsagnene?
1 Skolen har gjort lite for å forberede meg på voksenlivet etter at jeg
slutter skolen (37 %).
2 Skolen har vært bortkastet tid (11 %).
3 Skolen har hjulpet meg til å bli trygg på å ta beslutninger (65 %).
4 Skolen har lært meg ting som kan være nyttige i jobbsammenheng
(85 %).
Det er interessant at over en tredel av norske elever er enige i at skolen har
gjort lite for å forberede dem for voksenlivet. En tilsvarende stor andel er
uenige i at skolen har hjulpet dem til å bli trygge på å ta beslutninger. Som
vist i figur 9.2, har de norske elevene klart mindre positive holdninger til utbyttet av skolegangen enn hva som er tilfellet i de andre nordiske landene.
Sverige, Island og Danmark har gjennomsnittlige verdier i OECD-sammenheng for dette konstruktet, mens Norge ligger klart under og Finland klart
over gjennomsnittet. Det er ellers interessant å merke seg at norske jenter er
betydelig mer positive til utbyttet av skolegangen enn norske gutter (verdiene
-0,11 mot -0,31), men også de norske jentene ligger lavt i et internasjonalt
perspektiv. Forskjellen i jentenes favør er for øvrig enda større i Finland.
I alle de nordiske landene er det en signifikant positiv sammenheng
mellom dette konstruktet og prestasjoner i matematikk. I vårt land er det
en korrelasjon på 0,17.

9.2.3

Positiv lærer–elev-relasjon

Konstruktet Positiv lærer–elev-relasjon består av fem påstander som elevene skal ta stilling til. Svaralternativene er «Svært enig», «Enig», «Uenig»
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og «Svært uenig», og tallene i parentes viser prosentandelen norske elever
i de to første kategoriene.
Tenk på lærerne ved skolen din: Hvor enig er du i disse utsagnene?
1
2
3
4
5

Elevene kommer godt overens med de fleste lærerne (75 %).
De fleste lærerne er interessert i hvordan elevene har det (67 %).
De fleste lærerne mine lytter virkelig til hva jeg sier (56 %).
Hvis jeg trenger ekstra hjelp, vil lærerne mine gi meg det (76 %).
De fleste av lærerne mine behandler meg rettferdig (74 %).

Resultatene i figur 9.2 viser at Norge har en verdi (-0,09) som ligger noe
under gjennomsnittet i OECD, på tross av at vurderingene gjennomgående
er positive også i Norge. Blant de nordiske landene rapporterer svenske og
danske elever om mest positive lærer–elev-relasjoner. Resultatene for Positiv lærer–elev-relasjon illustrerer et interessant poeng. Selv om flertallet
av de norske elevene er enige i alle påstandene, ligger det norske gjennomsnittet for konstruktet likevel lavere enn OECD-gjennomsnittet. Det
er positive sammenhenger mellom dette konstruktet og faglige prestasjoner i matematikk i alle de nordiske landene, og korrelasjonen i Norge er på
0,17, omtrent som i 2000 (Lie mfl. 2001, s. 258).

9.2.4

Støttende lærer

Konstruktet Støttende lærer er basert på fem spørsmål. Svaralternativene
er «Alle timene», «De fleste timene», «Noen timer» og «Aldri eller nesten
aldri». Prosentandelen av de norske elevene som svarer «alle» eller «de
fleste» timene, er gitt bak hvert spørsmål.
Hvor ofte skjer dette i matematikktimene?
1
2
3
4
5

Læreren viser interesse for den enkelte elevs læring (55 %).
Læreren gir ekstra hjelp når elever trenger det (60 %).
Læreren hjelper elevene med å lære (81 %).
Læreren fortsetter å forklare helt til elevene forstår (60 %).
Læreren gir elevene mulighet til å uttrykke sine meninger (58 %).

Resultatene i figur 9.2 viser at de norske elevene også her plasserer seg
under de andre nordiske landene og gjennomsnittet i OECD (-0,11). I
Norge er det en klar positiv sammenheng mellom konstruktet Støttende
lærer og faglige prestasjoner i matematikk, korrelasjonskoeffisienten er på
0,14. Vårt land markerer seg internasjonalt med kombinasjonen lav verdi
og signifikant positiv korrelasjon med prestasjoner (se OECD 2004). Det-

221

Rett spor eller ville veier Page 222 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

222

KAPITTEL 9 SKOLEFAKTORER

te gir oss en indikasjon på at forholdet elev–lærer er viktig for god læring,
men også at vi her har et tydelig og viktig område for forbedring.

9.2.5

Arbeidsmiljøet i klassen

Dette konstruktet inngikk også i PISA 2000, men gjaldt da norsktimene.
Vårt land hadde den gangen en påfallende lav gjennomsnittsverdi, noe
som vakte både stor oppmerksomhet og bekymring. Det var faktisk bare
de greske elevene som rapporterte om større problemer (OECD 2001).
Den gangen brukte vi betegnelsen Disiplin i klassen om dette konstruktet,
noe som ikke kommuniserer så godt hva dette dreier seg om, siden «disiplin» også har noen negative konnotasjoner. For 2003 bruker vi betegnelsen Arbeidsmiljøet i klassen, men heller ikke dette er helt dekkende. De
fem spørsmålene som ble stilt, illustrerer best hva som er målt her.
Spørsmålene retter seg mot matematikktimene, og er identiske med de
spørsmålene som ble stilt om norsktimene i PISA 2000. Svaralternativene
var «Alle timene», «De fleste timene», «Noen timer» og «Aldri eller nesten aldri». Prosentandelen av de norske elevene som svarer «alle» eller
«de fleste» timene, er gitt bak hvert spørsmål.
Hvor ofte skjer dette i matematikktimene?
1
2
3
4
5

Elevene hører ikke etter hva læreren sier (33 %)
Det er bråk og uro (40 %).
Læreren må vente lenge før elevene roer seg (34 %).
Elevene klarer ikke å arbeide godt (27 %).
Elevene begynner ikke å arbeide før lenge etter at timen har begynt
(35 %).

Om lag en tredel av norske elever sier altså at de negative trekkene ved
klassemiljøet det spørres om, opptrer i de fleste eller alle timene. Bråk og
uro framstår som det mest hyppige problemet. Spørsmålene er snudd ved
skalering av konstruktet, slik at positiv verdi tilsier en positiv situasjon.
Resultatene i figur 9.2 viser at Norge har et lavt gjennomsnitt i et internasjonalt perspektiv (-0,24), det laveste av de nordiske landene. Vi har videre
sammenliknet resultatene for alle OECD-landene i figur 9.3. Det framgår
tydelig av figuren at Norge nå framstår med den klart vanskeligste situasjonen av samtlige OECD-land. Japanske, tyske og irske elever rapporterer om minst urolig arbeidsmiljø. Som en illustrasjon kan vi nevne at mens
40 prosent av de norske elevene sier at det er bråk og uro de fleste eller
alle timene, gir bare 17 prosent av japanske og 25 prosent av tyske elever
samme svar.
Rektorene ble også spurt om i hvor stor grad elevenes læring etter deres
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Figur 9.3: Arbeidsmiljøet i klassen i OECD-landene (elevenes egenrapportering). Gjennomsnittet er 0 og standardavviket 1,00 i OECD. Bedre
arbeidsmiljø med økende tallverdi

syn hemmes av forstyrrende elever i timene (se kapittel 9.3). På dette
spørsmålet rapporterer norske rektorer om større problemer enn kolleger i
alle andre OECD-land. Ifølge tabell 9.3 mener så mye som 71 prosent av
rektorene at læringen hemmes «mye» eller «i noen grad» av forstyrrende
elever. Til sammenlikning er verdien for Japan så lav som 12 prosent.
Resultatene gjengitt så langt sier ikke noe om hvordan arbeidsmiljøet i
norske klasserom har utviklet seg fra 2000 til 2003 i absolutt forstand. I
lys av den oppmerksomheten resultatene for dette konstruktet har fått siden publiseringen av PISA 2000-dataene, finner vi det interessant å studere dette litt nærmere. Tabell 9.1 sammenlikner andelen elever som oppgir
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at hendelsene skjer «alle» eller «de fleste» timene i PISA 2000 og PISA
2003. Resultatene viser at selv om konstruktverdien for Norge er litt høyere i PISA 2003, -0,24 mot -0,36, så har ikke arbeidsmiljøet i klassene blitt
bedre siden 2000. For de fleste av spørsmålene er det heller svake tendenser til det motsatte. Det må også understrekes at spørsmålene var rettet
mot norsktimene i 2000, mens de gjelder matematikktimene i 2003, så
sammenlikningen må tolkes med forsiktighet.
Vi ser at norske elever og rektorer er påfallende enige om at bråk og uro
er et stort problem i norske klasserom, og at dette virker hemmende på læringen. Norsk skole synes her å ha et stort potensial for forbedring. I kapittel 10 skal vi se at de skolene som skårer høyt i matematikk i Norge, blant
annet er kjennetegnet ved et arbeidsmiljø som er mindre plaget av bråk og
uro.
Tabell 9.1: Sammenlikning av Arbeidsmiljøet i klassen i PISA 2000 og
PISA 2003 for Norge. Prosentandel elever som svarer «de fleste» eller
«alle» timene
Hvor ofte skjer dette i norsk/
matematikktimene?

PISA 2000
(norsktimene)

PISA 2003
(matematikktimene)

Elevene hører ikke etter hva læreren
sier

27

33

Det er bråk og uro

39

40

Læreren må vente lenge før elevene
roer seg

42

34

Elevene klarer ikke å arbeide godt

23

27

Elevene begynner ikke å arbeide før
lenge etter at timen har begynt

33

35

9.2.6

Elevenes følelse av tilhørighet på skolen

Konstruktet Elevenes følelse av tilhørighet på skolen inngikk også i PISA
2000, og det ble da omtalt som Trivsel på skolen (Lie mfl. 2001, s. 262, se
også Willms 2003). Oversettelsen Elevenes følelse av tilhørighet på skolen fanger bedre opp innholdet, siden konstruktet bare dreier seg om dette
ene aspektet ved trivsel, ikke hvordan elevene trives med undervisningen
og fagene. Hovdenak (2004) påpeker at elevene kan trives på skolen selv
om de ikke trives med skolens innhold. Ut fra sin undersøkelse av elever i
ungdomsskolen konkluderer hun med at trivsel i skolesammenheng først
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og fremst handler om venner og vennerelasjoner, og i mindre grad om at
elevene trives med skolens innhold og undervisning. Det faktum at mange
elever ikke trives med skolens innhold, må ikke forlede oss til å tro at de
ikke trives på skolen, for det gjør de, hevder Hovdenak. Skolen har en meget viktig sosial funksjon. Her møter de venner, de vedlikeholder, utvider
og utvikler vennerelasjoner som er av stor betydning i deres liv. Venner er
det siste de unge vil gi slipp på. I en oppsummering av resultater fra evalueringen av Reform 97 framheves for øvrig høy trivsel som et positivt trekk
ved norsk skole (Haug 2004).
I PISA skal elevene ta stilling til seks påstander om følelse av tilhørighet. Svaralternativene var «Svært enig», «Enig», «Uenig» og «Svært
uenig». Prosentandelen av de norske elevene som er svært enige eller enige, er gitt bak hvert spørsmål. Som det går fram, er noen av spørsmålene
positivt formulert, mens andre er negativt formulert, derav den store variasjonen mellom prosenttallene. De negativt formulerte spørsmålene er med
andre ord snudd ved skaleringen av konstruktet.
Skolen min er et sted hvor:
1
2
3
4
5
6

Jeg føler at jeg blir holdt utenfor (6 %).
Jeg får lett venner (90 %).
Jeg føler at jeg hører til (85 %).
Jeg føler meg annerledes, og at jeg ikke passer inn (9 %).
Det virker som om andre elever liker meg (91 %).
Jeg føler meg ensom (7 %).

I PISA 2000 hadde Norge et gjennomsnitt på 0,12 for dette konstruktet,
mens korrelasjonen med matematikkprestasjoner var 0,02. Resultatene fra
PISA 2003 viser at det verken i Norge eller noen av de andre nordiske landene er noen betydelig positiv sammenheng mellom dette konstruktet og
prestasjoner i matematikk. Selv om trivsel opplagt er et viktig mål i seg
selv, kan vi altså ikke påvise at høy trivsel henger sammen med gode faglige prestasjoner. Norge har sammen med Sverige den høyeste gjennomsnittsverdien i Norden for dette konstruktet, og disse verdiene ligger klart
over gjennomsnittet i OECD. Norge har også relativt stor spredning for
dette konstruktet. Dette kan tolkes som at norske elever gjennomgående
føler seg trygge og vel akseptert på skolen, men at det også er en liten
gruppe elever som av ulike årsaker føler seg utenfor.
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9.3

Hva mener rektorene om forhold ved
skolen?

9.3.1

Oversikt over rektorenes syn

Så langt i dette kapitlet har vi tatt for oss konstrukter som er basert på data
fra elevspørreskjemaet. Vi vil nå studere konstrukter fra skolespørreskjemaet. Sentrale spørsmål vil være: Hva mener rektorene om ulike forhold i
norsk skole? Hvordan skiller synspunktene seg fra synspunktene til rektorer i de andre nordiske landene? Hvordan er norske rektorers synspunkter i
forhold til gjennomsnittstendensen blant rektorene i OECD-landene?
Gjennomsnittsverdier for konstruktene fra skolespørreskjemaet for
Norge og de andre nordiske land er gitt i figur 9.4. De fleste av spørsmålene ber rektor vurdere i hvor stor grad ulike faktorer hemmer undervisningssituasjonen ved skolen. Dette gjelder konstruktene I–V på figuren.
Spørsmålene inneholder med andre ord en dobbel subjektivitet, nemlig
både en vurdering av forekomst og en vurdering av om dette fører til at
undervisningen hemmes. Det er derfor ikke umiddelbart klart hvordan
rektorene har tolket spørsmålet, og hvordan vi kan tolke svarene.
Mer positive verdier i figur 9.4 indikerer mer positive vurderinger, med
andre ord at faktorene vurderes i mindre grad å hemme undervisningen
(I–V). For konstruktene VI og VII er ikke spørsmålene eksplisitt relatert til
undervisningssituasjonen. Mer positive verdier indikerer her mer positive
I
II

III

IV

V

VI

VII

Tilgang på kvalifiserte lærere
Kvaliteten på
skolens fysiske
infrastruktur
Kvaliteten på
skolens pedagogiske ressurser
Elevrelaterte
faktorer som
påvirker læringsmiljøet
Lærerrelaterte
faktorer som
påvirker læringsmiljøet
Elevenes arbeidsmoral og
innstilling
Lærernes arbeidsmoral og
innstilling

0,8
0,6
0,4
Norge
Sverige
Danmark
Finland
Island

0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
I

II

III

IV

V

VI

VII

Figur 9.4: Gjennomsnittsverdier for konstrukter fra skolespørreskjemaet
for Norge og de andre nordiske land. OECD-gjennomsnittet er 0, mens
standardavviket er 1,00
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vurderinger av arbeidsmoral og innstilling hos henholdsvis elever og lærere. Det bildet som tegner seg i figuren, er at norske rektorer opplever de
ulike faktorene som mer problematiske enn hva rektorer i de andre nordiske landene gjør, og i de fleste tilfellene plasserer de seg også under gjennomsnittet i OECD.

9.3.2

Rektorenes svar på enkeltspørsmål

Resultatene for hvert av konstruktene i figur 9.4 baserer seg som nevnt på
en rekke spørsmål knyttet til skolens læringsmiljø. Rektorene ble spurt i
hvilken grad mangel på kvalifiserte lærere, kvaliteten på skolens infrastruktur og de pedagogiske ressursene virket hemmende på undervisningen ved skolen. De ble også bedt om å vurdere i hvilken grad negative faktorer knyttet til elevene og lærerne påvirket læringsmiljøet, og de ble bedt
om å vurdere elevenes og lærernes arbeidsmoral og innstilling. I tre tabeller har vi gitt de detaljerte spørsmålene og rektorenes svar på hvert av
dem.
Tabell 9.2 gir data for de tre første konstruktene. Svaralternativene var
«Mye», «I noen grad», «Svært lite» og «Ikke noe». Prosentandelen som
svarte «mye» eller «i noen grad», er gitt for hvert spørsmål. (NB! I figur
9.4 er konstruktverdien «snudd», slik at positiv verdi betyr en positiv situasjon.)
Av tabell 9.2 framgår at det særlig er mange som oppfatter mangler ved
skolebygninger eller manglende data- og laboratorieutstyr som problemer
for undervisningen. For de to siste konstruktene som helhet framstår situasjonen i vårt land som særlig problematisk (se også figur 9.4). Her vil vi
imidlertid minne om at det subjektive elementet åpenbart spiller en veldig
stor rolle for hva som oppleves som et problem, så vi kan ikke ta disse dataene som tegn på at den materielle situasjonen er dårligere i vårt land enn
i andre.
I tabell 9.3 var svaralternativene «Mye», «I noen grad», «Svært lite» og
«Ikke noe». Prosentandelen av de norske rektorene som svarer «mye»
eller «i noen grad», er gitt for hvert spørsmål. (NB! Konstruktverdiene vist
i figur 9.4 er «snudd» slik at positiv verdi betyr en positiv situasjon.)
Tabell 9.3 handler om forhold knyttet til henholdsvis elever og lærere som
oppfattes å hemme elevenes læring. Resultatene i figur 9.4 viser at Norge
ligger under gjennomsnittet i OECD og lavest i Norden for disse to konstruktene. Vi ser av tabellen at det er noen spørsmål som har fått særlig
sterk tilslutning av rektorene. At over 70 prosent av rektorene mener at
elevenes læring i noen grad eller mye er hemmet av forstyrrende elever i
timene, har vi allerede omtalt som et alvorlig problem i forbindelse med
konstruktet «Arbeidsmiljøet i klassen» (se kapittel 9.2.5). Av tabellen
framgår det videre at så mye som 62 prosent av rektorene mener at eleve-
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nes læring mye eller i noen grad er hemmet av at lærerne ikke er flinke
nok til å møte elevenes individuelle behov. Dette er den største andelen
blant alle landene i OECD, og mye større enn i de andre nordiske landene.
Her er det imidlertid grunn til å peke på at hvorvidt lærerne er «flinke
nok», selvsagt i stor grad vil avhenge av hva man vurderer opp mot. Og vi
vet at norsk skole setter svært høye krav nettopp om at enkeltelevene skal
møtes på det nivået de befinner seg.
Tabell 9.2: Enkeltspørsmål for tre konstrukter om forhold på skolen. Prosentandel av norske rektorer som gir tilslutning, er gitt for hvert spørsmål
Tilgang på kvalifiserte lærere
I hvor stor grad er undervisningen hemmet av mangel på:
1. kvalifiserte matematikklærere?

19 %

2. kvalifiserte naturfaglærere?

20 %

3. kvalifiserte norsklærere?

20 %

4. kvalifiserte lærere i fremmedspråk?

40 %

5. erfarne lærere?

9%

Kvaliteten på skolens infrastruktur
I hvor stor grad er undervisningen hemmet av mangel på:
1. skolebygninger og utearealer?

59 %

2. ventilasjon, oppvarming og belysning?

42 %

3. undervisningsarealer (f.eks. klasserom)?

60 %

Kvaliteten på skolens pedagogiske ressurser
I hvor stor grad er undervisningen hemmet av mangel på:
1. undervisningsmateriell (f.eks. lærebøker)?

26 %

2. datamaskiner til undervisningen?

60 %

3. dataprogrammer til undervisningen?

58 %

4. lommeregnere til undervisningen?

4%

5. bibliotekutstyr?

45 %

6. audiovisuelt utstyr?

45 %

7. laboratorieutstyr til naturfagundervisningen?

59 %
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Tabell 9.3: Enkeltspørsmål for to konstrukter om elevers og læreres
påvirkning på læringsmiljøet på skolen. Prosentandel av norske rektorer
som gir tilslutning, er gitt for hvert spørsmål
Elevrelaterte faktorer som påvirker læringsmiljøet
Etter ditt syn, hvor mye blir elevenes læring hemmet av:
1. elevers fravær

33 %

2. forstyrrende elever i timene

71 %

3. elever som skulker

13 %

4. elevenes manglende respekt for lærerne

32 %

5. elevers bruk av alkohol eller narkotika

3%

6. at elever truer eller mobber medelever

9%

Lærerrelaterte faktorer som påvirker læringsmiljøet
Etter ditt syn, hvor mye blir elevenes læring hemmet av:
1. lave forventninger hos lærerne

21 %

2. vanskelige forhold mellom elever og lærere

21 %

3. at lærerne ikke er flinke nok til å møte elevenes individuelle behov

62 %

4. læreres fravær

25 %

5. at de ansatte motsetter seg endringer

32 %

6. at lærerne er for strenge med elevene

3%

7. at elevene ikke blir oppfordret til å yte maksimalt

22 %

Tabell 9.4 viser hvordan rektorene vurderer elevers og læreres innstilling
til skolen. Svaralternativene til spørsmålene var «Svært enig», «Enig»,
«Uenig» og «Svært uenig». Prosentandelen som svarte «svært enig» eller
«enig», er gitt for hvert spørsmål. Som det framgår av tabellen, er alle prosenttallene høye, noe som reflekterer rektorenes generelle positive inntrykk. Likevel ser vi av figur 9.4 at rektorer i de andre nordiske landene
gjennomgående har et enda bedre inntrykk av sine lærere. Det kan synes
merkelig at Norge ligger såpass lavt på dette konstruktet når opp mot 100
prosent av rektorene gir positive vurderinger. Grunnen er at det har stor
betydning hvorvidt hovedtyngden av de positive svarene ligger på «Svært
enig» eller bare på «Enig».
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Tabell 9.4: Enkeltspørsmål for to konstrukter om elevers og læreres
arbeidsmoral og innstilling. Prosentandel av norske rektorer som gir tilslutning, er gitt for hvert spørsmål
Elevenes arbeidsmoral og innstilling
Tenk på elevene ved skolen. Hvor enig er du i disse utsagnene?
1. Elevene trives på skolen

100 %

2. Elevene er entusiastiske i forhold til skolegangen sin

78 %

3. Elevene er stolte av skolen

75 %

4. Elevene verdsetter gode skoleprestasjoner

92 %

5. Elevene er samarbeidsvillige og viser respekt

95 %

6. Elevene setter pris på den utdannelsen de kan få ved skolen

88 %

7. Elevene gjør sitt beste for å lære så mye som mulig

64 %

Lærernes arbeidsmoral og innstilling
Tenk på lærerne ved skolen. Hvor enig er du i disse utsagnene?
1. Lærerne ved skolen har høy arbeidsmoral

98 %

2. Lærerne er entusiastiske i forhold til arbeidet sitt

96 %

3. Lærerne er stolte over skolen

91 %

4. Lærerne verdsetter gode skoleprestasjoner

9.4

100 %

Skolenes autonomi og lærernes
innflytelse

Skolespørreskjemaet i PISA inneholder også spørsmål om skolenes autonomi og lærernes innflytelse. Begge disse forholdene er kartlagt ved hjelp
av de tolv spørsmålene som er gjengitt i tabell 9.5. Svaralternativene var
her «Ikke skolens ansvar», «Samarbeidsutvalg / eget utvalg», «Rektor»,
«Mellomleder (f.eks. inspektør, trinnleder, leder for fagseksjonen)» og
«Lærer(e)». Resultatene i tabell 9.5 viser prosentandelen norske rektorer
som gir et annet svar enn «Ikke skolens ansvar» for hvert av disse tolv
spørsmålene («Skolens ansvar» i tabellen). De angir dermed at skolen har
innflytelse på det aktuelle området. Skolens autonomi blir ansett å være
høy dersom rektor markerer at den har innflytelse på mange av de angitte
områdene. Dette er altså PISAs definisjon av autonomi. Norske skoler
framstår i internasjonale rapporter med svært lav autonomi, betydelig lavere enn de andre nordiske landene og spesielt mye lavere enn svenske
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skoler. For å se nærmere på hva dette kommer av, har vi i tabellen også gitt
verdier for hvordan svenske rektorer vurderer skolens situasjon. De svenske verdiene er gjennomgående mye høyere enn de norske på de fleste områdene. Rektorenes helt ulike svar i de to landene er interessante, men det
er ikke helt lett å tolke hva disse forskjellene innebærer i praksis.
Tabell 9.5 viser også prosentandelen av rektorene som oppgir at lærerne har et hovedansvar (eventuelt et delt hovedansvar med for eksempel
rektor). Norske lærere framstår i et internasjonalt perspektiv med en nokså
gjennomsnittlig innflytelse, basert på rektorenes vurderinger. Blant de
nordiske landene framstår finske lærere med størst innflytelse.
Tabell 9.5: Norske rektorers vurdering av skolenes autonomi og lærernes
innflytelse. Se teksten for forklaring
Lærernes
ansvar

Spørsmål

Skolens ansvar

Hvem har hovedansvaret på skolen for å:

Norge

Sverige

Norge

ansette lærere

65 %

100 %

2%

si opp lærere

46 %

89 %

1%

bestemme lærernes begynnerlønn

7%

76 %

0%

bestemme lærernes lønnsøkninger

19 %

91 %

0%

sette opp budsjett for skolen

76 %

93 %

4%

100 %

99 %

13 %

fastsette kriterier for orden og oppførsel

96 %

100 %

54 %

fastsette retningslinjer for karaktersetting

78 %

100 %

51 %

godkjenne opptak av elever til skolen

25 %

66 %

2%

bestemme hvilke lærebøker som skal brukes

99 %

100 %

70 %

bestemme innholdet i fagene

71 %

98 %

60 %

bestemme hvilke fag skolen skal tilby

47 %

88 %

22 %

bestemme budsjettdisposisjoner på skolen

9.5

Avslutning

Med utgangspunkt i utsagn fra elever og rektorer har vi i dette kapitlet studert karakteristiske trekk ved norsk skole i et internasjonalt perspektiv. Vi
har studert resultater for fem konstrukter basert på elevenes utsagn og ni
konstrukter basert på rektorenes utsagn, og vi har flere steder sett at rekto-
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renes og elevenes utsagn stemmer godt overens. Det samme var tilfellet i
PISA 2000 (Olsen 2003). I PISA kan man sammenlikne elevers og rektorers vurderinger med tilsvarende vurderinger i andre land. Hvis man bare
ser på fordelingen av svar fra norske elever eller rektorer, kan man få ett
inntrykk, men sett i lys av de internasjonale svartendensene kan fortolkningen i noen tilfeller bli en litt annen.
Positive trekk ved dataene er at norske elever føler relativt stor grad av
tilhørighet i ungdomsgruppa, og at rektorene vurderer lærernes arbeidsmoral og innstilling høyere enn gjennomsnittet internasjonalt. Resultatene
i kapitlet har imidlertid også vist flere trekk ved norsk skole som ikke er
like positive. Særlig framstår arbeidsmiljøet i norske klasserom som problematisk sett i et internasjonalt perspektiv. Norske klasserom synes i stor
grad å være preget av bråk, uro og sløsing med tid. I forhold til OECDgjennomsnittet opplever norske elever i mindre grad sine lærere som støttende, og de rapporterer om mindre positive relasjoner til dem. Og ikke
minst betenkelig: De gir uttrykk for et mindre positivt syn på utbyttet av
skolegangen.
Konstruktene som er diskutert i dette kapitlet, vil bli trukket inn i kapittel 10 i en analyse av hva som henger sammen med høye prestasjoner for
skoler. Der vil vi søke å belyse hvilke forhold det er viktig å gripe fatt i for
å bedre elevenes læringssituasjon.
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Kapittel 10

Hva kjennetegner «gode» skoler?

Hva er en «god» skole? Hvis vi bruker faglige mål, kan vi for
eksempel si at det er en skole som skårer høyt på eksamener
og på en faglig prøve som PISA. Det er imidlertid åpenbart at
faglig nivå i stor grad avhenger av elevenes forutsetninger, og
disse varierer fra skole til skole. Sett med internasjonale øyne
er de sosiale skillene små i vårt land, men likevel er det betydelige forskjeller mellom skolene når det gjelder de forutsetningene elevene har med seg hjemmefra. For å si det litt overfladisk: Flinke elever presterer gjerne godt i alle fag, og en
skole med mange slike elever skårer naturligvis høyt. Mange
vil oppfatte at enkle sammenlikninger mellom skoler når det
gjelder prestasjoner, er nokså meningsløse så lenge skolenes
elevgrunnlag kan være så forskjellig. Skolene vil selvsagt ved
sin undervisning og organisering påvirke resultatene, og i dette kapitlet ønsker vi å sammenlikne skolenes bidrag til elevenes prestasjoner. Dette vil vi gjøre ved å korrigere for det vi
vet om elevenes ulike forutsetninger, siden det er faktorer
som skolen ikke kan påvirke. En «god» skole vil dermed være
en skole som presterer høyere enn forventet ut fra disse forutsetningene.

10.1 Innledning
I dette kapitlet vil vi studere to påvirkningskilder for elevenes faglige prestasjoner, nemlig skolen og hjemmet. Elevenes prestasjoner er ikke bare avhengige av forhold ved skolene, elevenes hjemmebakgrunn vil også spille
en betydelig rolle, noe som også har blitt tydelig påvist gjennom tidligere
analyser av data fra PISA og andre internasjonale studier (se f.eks. OECD
2001, Lie mfl. 2001). Skoler vil kunne være svært forskjellige når det gjelder hva slags hjemmebakgrunn elevene har, og skolene har derfor ulike
utgangspunkt når det gjelder å skape gode faglige resultater. Välijärvi og
Malin (2003) påpeker at variasjoner i elevenes gjennomsnittlige hjemmebakgrunn mellom skoler i hovedsak kan skyldes to forhold. For det første

233

Rett spor eller ville veier Page 234 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

234

KAPITTEL 10 HVA KJENNETEGNER «GODE» SKOLER?

vil skolens geografiske lokalisering ofte bestemme hvilket område elevene
ved skolen kommer fra, noe som igjen medfører at elevgruppa vil gjenspeile den sosiale strukturen i det området hvor skolen ligger. For det andre kan
fritt skolevalg føre til forskjeller mellom skoler når det gjelder elevenes
hjemmebakgrunn. For norsk grunnskole kan forskjeller mellom skoler når
det gjelder elevenes hjemmebakgrunn, i all hovedsak tilskrives den første
av disse forklaringene. I sin analyse av dataene fra PISA 2000 fant for øvrig Välijärvi og Malin (2003) at i de nordiske land er det Norge som har
minst forskjeller mellom skoler når det gjelder hjemmebakgrunn.
Forskjeller mellom skoler når det gjelder elevenes faglige prestasjoner,
kan tilskrives tre komponenter: skolekvalitet, elevsammensetning og tilfeldig variasjon (Hægeland mfl. 2004). Vi har ikke noen direkte data om elevenes forutsetninger i PISA, men undersøkelsen gir gode data om elevenes
hjemmebakgrunn, om foreldrenes yrke og utdanning og om økonomiske
og kulturelle forhold i hjemmet (se kapittel 8). Til sammen gir dette gode
indikasjoner på de forutsetningene eleven møter skolen med, både når det
gjelder evner og når det gjelder å være oppdratt i en hjemmekultur der utdanning sees på som viktig. Å sammenlikne skoler for å vurdere «kvalitet»
uten å ta forskjeller i hjemmebakgrunn med i betraktning, vil åpenbart
være urimelig. I analysene vil derfor den gjennomsnittlige hjemmebakgrunnen til elevene bli lagt til grunn før vi våger å nærme oss begrepet
«gode» skoler. En gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for tenkingen
rundt hjemmebakgrunn i PISA er gitt i kapittel 8 i denne boka (se også Turmo 2004). En analyse av hva som kjennetegner norske skoler som skårer
høyt i lesing i PISA 2000, er gitt i Turmo og Lie (2004). Tilsvarende analyser basert på karakterer i ungdomsskolen er gjort av Hægeland mfl. (2004).
Tilfeldig variasjon mellom skolene vil også spille en rolle. Analysene
i dette kapitlet baserer seg på at de elevene som har deltatt i PISA ved
den enkelte skole, er representative for skolen som helhet. Tretti elever
født i 1987 ble trukket ut ved hver skole, hvis skolen hadde så mange
elever i denne alderskategorien. Det er derfor klart at det er en viss
usikkerhet når det gjelder å slutte fra de elevene som har deltatt, til hele
dette årskullet ved skolen. Denne usikkerheten gjelder særlig for store
skoler. På små skoler ble alle de aktuelle elevene trukket ut, så denne typen feilkilder forekom ikke her. På små skoler ble det derimot avgjørende hvilke elever som tilfeldigvis gikk der akkurat det året. En skole med
for eksempel mindre enn ti elever på årstrinnet hvert år vil lett kunne variere sterkt i gjennomsnittlige prestasjoner fra år til år. I en rangering av
skoler basert på faglige prestasjoner vil det være en tendens til at skoler
som har deltatt med få elever, gjerne havner blant de beste eller de dårligste skolene. På en stor skole vil tilfeldige variasjoner jevne seg mer ut.
Derfor har vi her bare tatt med de 145 skolene som deltok med 20 elever
eller flere. Gjennomsnittlig antall deltakende elever ved disse skolene
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var 26, og 70 prosent av skolene deltok med 25 elever eller flere.
Analysene i dette kapitlet baserer seg på faglig skåre i matematikk, som
er hovedemne i PISA 2003. Imidlertid vil vi peke på at prestasjonene i de
andre fagene varierer nokså likt fra skole til skole, slik at våre funn til en
viss grad også vil gjelde for disse fagene og derfor kan representere skolenes læringsutbytte mer generelt.

10.2 Sammenhenger mellom elevdata
og prestasjoner
Når vi skal angi hvor sterk sammenheng det er mellom elevprestasjoner
og andre data om elever og skoler, gjør vi det her i form av korrelasjonskoeffisienter. Hvis en slik korrelasjon er signifikant og positiv, forteller den
om noe som henger sammen med gode resultater, og som derfor muligens
kan være en medvirkende årsak til disse prestasjonene. Siden spørreskjemaene inneholder svært mange spørsmål til elever og rektor, baserer vi oss
her stort sett på samlevariabler, eller konstrukter, som er beskrevet nærmere andre steder i denne boka (se kapittel 7, 8 og 9). Vi er i dette kapitlet ute
etter å sammenlikne skoler og ikke elever. Skolens gjennomsnitt er altså
basert på testresultater og spørreskjemasvar fra et utvalg elever fra forskjellige klasser. Når det gjelder elevenes vurdering av hva som skjer i timene, kan forholdene variere fra klasse til klasse på samme skole. Dessuten kan elever i samme klasse ha ulike oppfatninger av hva som faktisk
skjer i timene. Et gjennomsnitt av elevenes svar vil imidlertid gi et godt
mål, og svaralternativene i PISA-undersøkelsen er laget slik at man kan
regne ut et gjennomsnitt på en meningsfull måte.
I tabell 10.1 har vi gitt korrelasjonene mellom matematikkprestasjoner
og konstruktene fra elevspørreskjemaet. Innenfor hver kategori har vi sortert etter avtakende korrelasjoner. Signifikante korrelasjoner er uthevet.
For sammenlikningens skyld har vi også tatt med tilsvarende korrelasjoner
med leseskåre i PISA 2000 (Turmo og Lie 2004).
Fra tabell 10.1 ser vi at det er signifikante sammenhenger mellom prestasjoner og de fleste av konstruktene fra elevspørreskjemaet. Av tabellen
går det også fram at elevenes hjemmebakgrunn og motivasjon er sterkt relatert til prestasjoner. Med andre ord er det en relativt sterk tendens til at
de skolene hvor elevene skårer høyt, også har elever med høy sosioøkonomisk bakgrunn og god motivasjon for læring. Enda sterkere relatert til
prestasjoner, er elevenes faglige selvoppfatning. Selvoppfatning og faglig
kompetanse må antas å være nokså nært sammenknyttede aspekter som
påvirker hverandre gjensidig. Denne typen resultater kan derfor i en viss
forstand sies å være litt selvfølgelige (se også kapittel 7).
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Tabell 10.1: Korrelasjoner mellom skåre i matematikk og konstrukter fra
elevspørreskjemaet. Konstruktene er sortert avtakende innen hver kategori, og signifikante korrelasjoner (95 %-nivå) er uthevet. Tilsvarende
resultater for lesing i PISA 2000 er også gitt (fra Turmo og Lie 2004)
Korrelasjon med
matematikkskåre i
PISA 2003

Korrelasjon med
leseskåre i PISA
2000

Kulturgjenstander i hjemmet

0,48

0,52

Familiens høyeste sosioøkonomiske indeks

0,47

0,46

Mors utdanningsnivå

0,46

0,49

Fars utdanningsnivå

0,41

0,45

Pedagogiske ressurser i hjemmet

0,37

0,52

Hjemmets økonomi

0,30

0,26

Selvoppfatning i matematikk knyttet til konkrete oppgavetyper

0,63

inngikk ikke

Generell selvoppfatning i matematikk (norsk)

0,55

0,28

Positiv lærer–elev-relasjon

0,25

0,36

Støttende lærer

0,23

0,17

Arbeidsmiljøet i klassen

0,21

0,27

Tidsbruk på lekser

0,17

0,37

Følelse av tilhørighet

0,15

0,32

Positiv holdning til utbyttet av skolegangen

0,09

inngikk ikke

Elevens forventede utdanningsnivå

0,47

inngikk ikke

Instrumentell motivasjon

0,43

0,33

Interesse for matematikk

0,41

0,20

Læring gjennom samarbeid

0,32

0,43

Læring gjennom konkurranse

0,19

0,43

Ferdighetstrening («Lære utenat» i PISA 2000)

0,38

0,07

Kontrollstrategier

0,23

0,23

Utdypning

0,14

0,29

KONSTRUKTER INNDELT I KATEGORIER
Sosioøkonomisk status

Selvoppfatning

Skolefaktorer

Motivasjon

Læringsstrategier
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Tabell 10.1 viser at også noen av «skolefaktorene» korrelerer signifikant
med prestasjoner, men ikke like høyt som hjemmebakgrunn, motivasjon og
selvoppfatning. Det er tydelig at man i større grad kan forutsi elevenes
gjennomsnittlige nivå ved en skole ved å vite hvilken sosioøkonomisk status elevene ved skolen har enn ved å vite gjennomsnittsverdiene for skolefaktorene. Men det er gjennom skolefaktorene vi kan prøve å identifisere
skolenes egne bidrag til elevenes læring. Skolen kan også ha en betydelig
innflytelse på elevenes læringsstrategier.
Hvis vi sammenlikner resultatene fra PISA 2003 med PISA 2000 i tabell 10.1, kommer det fram flere interessante trekk. Hvis vi sammenlikner
korrelasjonene med skåre, ser vi at de gjennomgående er svært like, men
det er noen store forskjeller. Vi finner for eksempel klart sterkere sammenheng mellom selvoppfatning i matematikk og skåre i matematikk enn hva
vi fant mellom selvoppfatning i norsk og skåre i lesing. Dette er ikke overraskende, siden lesing ikke på samme måte korresponderer med skolefaget norsk. For skolefaktorene finner vi størst forskjell for «Følelse av tilhørighet» og «Tidsbruk på lekser», hvor sammenhengen er svakere i
2003.
Når det gjelder læringsstrategiene, gir resultatene i PISA 2003 et annet
bilde enn i 2000, noe vi allerede har sett i kapittel 7 hvor vi studerte dataene på elevnivå. Konstruktene er da også endret fra å være rettet mot skolefag generelt i 2000 til å være spesifikt rettet mot matematikk i 2003. For
«Kontrollstrategier» er sammenhengen med skåre like sterk i de to studiene. I PISA 2000 fant vi en signifikant sammenheng for «Utdypning», men
ikke for det vi da kalte «Lære utenat» (nåværende «Ferdighetstrening»).
Det motsatte er tilfellet denne gangen. Disse funnene oppfatter vi som
spesielt interessante i et fagdidaktisk perspektiv. Funnene tyder på at
metakognisjon er like viktig i matematikk som generelt i alle skolefag.
Når det derimot gjelder utdypning, synes denne strategien å være mindre
viktig i matematikk. Ferdighetstrening er derimot desto viktigere. Vi kommer tilbake til denne diskusjonen om læring av matematikk senere i dette
kapitlet, og da vil vi fokusere på det dataene sier om hva skolen kan gjøre
for å fremme gode prestasjoner i matematikk. For å kunne gjøre det må vi,
som tidligere forklart, korrigere for det bidraget til læring som elevene har
med seg hjemmefra.
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10.3 Sammenhenger mellom skoledata og
prestasjoner
Skolespørreskjemaet ble besvart av rektor. Resultatene er allerede diskutert i kapittel 9. Nesten ingen av korrelasjonene mellom konstruktene eller
enkeltspørsmålene i skolespørreskjemaet og skåreverdier i matematikk er
signifikante, trolig mest fordi mange av spørsmålene er subjektive i sin natur, noe vi allerede har vært inne på i kapittel 9. Spørsmål av typen «Hvor
mye er elevenes læring ved skolen hemmet av ...?» vil kunne besvares
ulikt av forskjellige rektorer avhengig av vedkommendes personlige standarder, ambisjoner og så videre selv om de objektive forholdene er de
samme. I den grad spørsmålene i elevspørreskjemaet også er subjektive,
tok vi der gjennomsnittet av i underkant av 30 individuelle utsagn for hver
skole, og dette reduserer det subjektive elementet ved elevdataene.
Det er bare for følgende forhold det er signifikant positiv korrelasjon
med skåre i matematikk:
• At vurderingen av 10.-klassingene blir brukt til å sammenlikne skolen
med andre skoler
• At det tas hensyn til at andre i elevens familie har vært eller er elever
ved skolen ved opptak
Den første sammenhengen er interessant og vitner om at fokus på skolens
læringsutbytte er viktig. Den andre er mindre interessant og et resultat av
at noen veldig få spesielle skoler med egne opptakskriterier skårer veldig
godt.

10.4 Skolenes bidrag til
matematikkprestasjoner
Vårt utgangspunkt er at en «rettferdig» sammenlikning mellom skoler
krever at elevenes ulike hjemmebakgrunn må korrigeres for. Dette kan vi
gjøre ved å beregne såkalt partielle korrelasjoner. Vi finner da ut hvor mye
hver av variablene korrelerer med matematikkprestasjoner hvis hjemmebakgrunnen hadde vært den samme på hver skole.
Nedenfor viser vi alle faktorene det er korrigert for. I tillegg til konstruktene innenfor «Sosioøkonomisk status» fra tabell 10.1 har vi også tatt
med noen data som forteller om elevsammensetningen når det gjelder minoritetsbakgrunn. Som vi har påvist i kapittel 8, vil andelen minoritetselever på skolen være viktig når det gjelder hvilke faglige resultater vi kan
forvente at skolen kan prestere.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Familiens høyeste sosioøkonomiske indeks
Fars utdanningsnivå
Mors utdanningsnivå
Hjemmets økonomi
Pedagogiske ressurser i hjemmet
Kulturgjenstander i hjemmet
Andel elever født i et annet land enn Norge
Andel minoritetsspråklige elever

Ved å korrigere for disse faktorene dreier vi fokus fra hva som kjennetegner skoler som skårer høyt, til hva som kjennetegner skoler som skårer
høyere enn forventet. Slike skoler vil vi her kalle «gode skoler», siden disse ser ut til å bidra mest til læring for de elevene de har fått «tildelt». I den
diskusjonen som kommer, er det altså en viktig distinksjon mellom
«gode» skoler og skoler som får gode resultater.
De partielle korrelasjonene er gjengitt i tabell 10.2 sammen med de
vanlige korrelasjonene, og disse resultatene viser flere interessante trekk.
Hvis vi starter med læringsstrategiene, har vi tidligere sett at elevene ved
skoler som skårer høyt, rapporterer at de legger større vekt på «Ferdighetstrening» og «Kontrollstrategier» enn elever ved lavt presterende skoler. Korrelasjonen mellom «Utdypning» og prestasjoner er derimot ikke
signifikant. Resultatene i høyre kolonne i tabellen viser at bruk av «Ferdighetstrening» og «Kontrollstrategier» også er noe som karakteriserer
«gode» skoler og ikke bare er noe elevene har med seg hjemmefra. Dataene indikerer at gode skoler legger større vekt på ferdighetstrening, vi kan
gjerne kalle det «drilling» av ferdigheter i matematikk. De legger samtidig
noe større vekt på å utvikle elevenes metakognitive ferdigheter, altså elevenes bevissthet om egen læring. Vektlegging av denne typen strategier ser
ut til å være viktig for å utvikle elevens kompetanse i matematikk. Dette
stemmer også godt med hva fagdidaktisk litteratur sier om elevers læring i
matematikk (se kapittel 2).
Vi ser her en interessant forskjell hvis vi sammenlikner med resultatene
fra PISA 2000. I PISA 2000 var de tre læringsstrategiene «Lære utenat»,
«Utdypning» og «Kontrollstrategier» orientert mot skolefag generelt.
Spørsmålene dreide seg om hva elevene gjør når de arbeider med «skolefag». Det viste seg da at ingen av disse tre strategiene hadde signifikante
partielle korrelasjoner med prestasjoner i lesing, som den gangen var
hovedemne (Turmo og Lie 2004). I forhold til dette framstår matematikk
som et fag hvor drilling av ferdigheter og metakognitiv bevissthet er spesielt viktig.
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Tabell 10.2: Vanlige og partielle korrelasjoner med matematikkprestasjoner. Ikke-signifikante korrelasjoner er gitt i parentes
Vanlig
korrelasjon

Partiell
korrelasjon

Selvoppfatning i matematikk knyttet til konkrete oppgavetyper

0,63

0,48

Generell selvoppfatning i matematikk

0,55

0,41

Positiv lærer–elev-relasjon

0,25

0,25

Støttende lærer

0,23

0,25

Arbeidsmiljøet i klassen

0,21

0,28

Tidsbruk på lekser

0,17

(0,14)

Elevens forventede utdanningsnivå

0,47

0,17

Instrumentell motivasjon

0,43

0,29

Interesse for matematikk

0,41

0,40

Læring gjennom samarbeid

0,32

0,27

Læring gjennom konkurranse

0,19

(0,14)

Ferdighetstrening

0,38

0,30

Kontrollstrategier

0,23

0,17

KONSTRUKTER INNDELT I KATEGORIER
Selvoppfatning

Skolefaktorer

Motivasjon

Læringsstrategier

Når det gjelder skolefaktorene, ser vi at de partielle korrelasjonene er tilnærmet de samme som de vanlige. Det er med andre ord en klar tendens til
at de «gode» skolene evner å skape positive relasjoner mellom lærere og
elever, at de har lærere som oppleves som støttende, og at de klarer å skape et godt arbeidsmiljø i klassene. «Gode» skoler klarer å skape disse positive betingelsene for læring uavhengig av hvilket elevgrunnlag de arbeider med. Når det gjelder hvordan de gode skolene arbeider for å oppnå
disse positive trekkene ved skolekulturen, har vi i PISA dessverre få data
som kan belyse dette.
Når det gjelder elevenes motivasjon og interesse, viser det seg at dette
både er avhengig av hjemmet og av skolen. De ulike aspektene ved moti-
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vasjon som er presentert i tabell 10.2, skiller seg imidlertid betydelig fra
hverandre. Elevenes forventede utdanningsnivå henger i hovedsak sammen med hjemmebakgrunnen, så når vi korrigerer for den, svekkes korrelasjonen med prestasjoner betydelig. Elever fra hjem med høy sosioøkonomisk status forventer å oppnå et høyere utdanningsnivå. I den andre
ytterligheten finner vi interesse for matematikk og motivasjon for læring
gjennom samarbeid. Dataene tyder på at dette er noe som i all hovedsak
skapes av skolene, siden korrigering for hjemmebakgrunn ikke har særlig
betydning, og «gode» skoler er de beste til å fremme disse aspektene ved
motivasjon. Her må det imidlertid påpekes at vi ikke har gode data når det
gjelder hva disse skolene gjør for å skape interesse og motivasjon for læring gjennom samarbeid. Elevenes instrumentelle motivasjon står i en
mellomstilling. Dette dreier seg om at motivasjonen er knyttet til å oppnå
et bestemt mål, for eksempel å komme inn på videre utdanning. Dataene
indikerer at slik motivasjon både er avhengig av elevenes hjemmebakgrunn og av forhold ved skolene. «Gode» skoler klarer å skape instrumentell motivasjon for læring i større grad enn andre, men samtidig er det en
tendens til at elever fra hjem med høy sosioøkonomisk status har høyere
instrumentell motivasjon.
Konstruktene om selvoppfatning handler på litt forskjellig måte om det
vi ofte kaller selvtillit. Ved de «gode» skolene har elevene høyere selvtillit
i matematikk, noe som er naturlig siden de faktisk har bedre prestasjoner
enn forventet. Det er vanskelig på bakgrunn av disse dataene å si noe om
verdien av å påvirke elevenes selvoppfatning i positiv retning for å fremme faglige prestasjoner. Å bidra til å skape en urealistisk høy selvoppfatning vil neppe hjelpe en elev til bedre prestasjoner (se for øvrig kapittel 7).
Tidligere i kapitlet har vi sett at kun to variabler fra skolespørreskjemaet korrelerer signifikant med skåre. Ingen av disse to variablene har partielle korrelasjoner med prestasjoner som er signifikante. Skoler som skårer
høyt i absolutt forstand, er kjennetegnet ved at vurderingen av elevene i
større grad brukes til å sammenlikne skolen med andre skoler. Når vi korrigerer for elevenes bakgrunn, forsvinner denne effekten. Med andre ord
er ikke dette noe som kjennetegner de skolene som skårer bedre enn forventet.

10.5 Avslutning
I dette kapitlet har vi operert med to hovedpåvirkningskilder for elevenes
prestasjoner, nemlig hjemmet og skolen. Gjennom ulik sosioøkonomisk
status (økonomisk og kulturell kapital) kan hjemmene skape forskjellige
utgangspunkter for elevenes faglige prestasjoner i skolen. Det er betydeli-
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ge forskjeller mellom norske skoler når det gjelder elevenes gjennomsnittlige sosioøkonomiske status, selv om forskjellene er små sett i et internasjonalt perspektiv. Den sterke sammenhengen mellom faglige prestasjoner
og elevenes hjemmebakgrunn har gjort at vi har funnet det naturlig å «korrigere» for hjemmebakgrunn hvis vi skal kunne snakke om «gode» skoler.
Vår bruk av begrepet «god» om en skole innebærer altså at kvalitet i første
rekke måles etter faglige prestasjoner. Videre innebærer det at de faglige
prestasjonene må sees i forhold til elevenes forutsetninger før man kan
foreta en meningsfull kvalitetsvurdering av skoler. Vi har i den siste tida
sett tydelige tegn på større åpenhet om eksamenskarakterer og tendenser
til å rangere skoler etter disse. Vår tilnærming står i sterk motsetning til
dette, ikke bare ved at skolene er anonyme, men først og fremst ved at vi
et godt stykke på vei tar forskjeller i elevenes forutsetninger med i betraktning.
Våre analyser viser at «gode» skoler ser ut til å lykkes bedre enn andre
skoler når det gjelder å motivere elever til å lære gjennom samarbeid, og
de er også bedre til å styrke elevenes instrumentelle motivasjon, selv om
denne typen motivasjon også i stor grad er avhengig av hjemmet. Godt arbeidsmiljø i klassene er et viktig kjennetegn ved «gode» skoler, og ut fra
resultatene synes dette å være en ren skoleeffekt. Noen skoler synes å
være gode til å skape godt arbeidsmiljø helt uavhengig av elevenes bakgrunn. De samme betraktningene gjelder også for konstruktene «Positiv
lærer–elev-relasjon» og «Støttende lærer». Bruk av læringsstrategiene
«Ferdighetstrening» og «Kontrollstrategier» kjennetegner gode skoler, og
mye tyder på at det er skolen, uavhengig av hjemmet, som evner å fremme
bruken av disse strategiene hos elevene.
Vi har på flere måter sett at lærernes betydning for det pedagogiske miljøet på skolene har inngått i datatilfanget. Likevel er det klart at den kanskje viktigste faktoren for elevenes læring, det som karakteriserer selve
undervisningen, bare i liten grad er fanget inn i spørreskjemaene til elever
og rektor. Hva som spesielt kjennetegner god undervisning i matematikk,
kan vi derfor si lite om på bakgrunn av data fra PISA. Det spørs om det i
det hele tatt er mulig å karakterisere «god» undervisning ved bruk av spørreskjema. Et spørreskjema kan nok fange opp hvilken undervisningsform
som brukes, men ikke i særlig grad hvordan denne formen anvendes. Det
er derfor vanskelig å få fram gode data om hvorvidt én metode fører til
bedre læringsutbytte enn en annen.
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Kapittel 11

Oppsummering og konklusjon

I dette avsluttende kapitlet vil vi først gi en punktvis oppsummering av de viktigste funnene i hvert av «resultatkapitlene»,
kapittel 3–10. Deretter tar vi for oss noen resultater på tvers
av fag for å få et bedre overblikk over de norske elevenes
prestasjoner i et nordisk og internasjonalt perspektiv. Til slutt
prøver vi å sammenfatte alle funnene i en enhetlig fortolkning
til et samlet budskap. Det sentrale temaet vil være hva dette
budskapet forteller om norsk skole, og ikke minst hvordan
man kan, eventuelt bør, forholde seg til dette.

11.1 Oppsummering av funn fra
resultatkapitlene
Først i dette kapitlet kommer en punktvis oversikt over det vi mener er de
viktigste funnene i hvert av «resultatkapitlene» 3–10. Denne oversikten vil
både tjene som en opptakt til resten av kapitlet og som hjelp til å finne
fram til hvor ulike temaer er diskutert. Våre hovedfunn er kort oppsummert disse:

Kapittel 3: Matematikk
• Norske elever presterer omtrent som gjennomsnittet i OECD-landene,
men betydelig svakere enn elever i de andre nordiske landene.
• Norske elever er relativt dyktige innen emnet Usikkerhet, men relativt
svake innen Forandring og sammenheng og Rom og form.
• Norske elever har hatt en liten tilbakegang fra PISA 2000 innen de to
emnene som kan sammenliknes direkte, Rom og form og Forandring
og sammenheng. Innen Forandring og sammenheng sakker vi akterut
fordi nesten alle andre OECD-land har en framgang på dette området.
• Guttene skårer bedre enn jentene i nesten samtlige land, men i Norge
er disse forskjellene små.
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Kapittel 4: Naturfag
• Norske elever skårer betydelig lavere i naturfag enn OECD-gjennomsnittet.
• Norge er blant de landene som har størst tilbakegang fra PISA 2000.
• Det er små forskjeller mellom jentenes og guttenes prestasjoner, og de
går i guttenes favør. I alle land skårer jentene bedre på oppgaver som
hovedsakelig måler prosesskompetanse, mens guttene skårer best på
oppgaver som måler begrepsforståelse.

Kapittel 5: Lesing
• Norske elever skårer, som i 2000, litt over OECD-gjennomsnittet.
Norske elever har hatt enn liten tilbakegang fra PISA 2000, en tilbakegang som er omtrent like stor som for OECD-gjennomsnittet.
• Kjønnsforskjellen i lesing i jentenes favør har økt fra 2000 til 2003.
Dette skyldes hovedsakelig at norske gutter presterer lavere enn sist.
• Norske jenter skårer relativt sett svært høyt på oppgaver som krever refleksjon og vurdering.
• Resultatene viser svake, men entydige tendenser til at norske elever har
mer positive holdninger til leseaktiviteter, og at de leser oftere i fritida
enn i 2000. Andelen gutter som aldri leser skjønnlitteratur, har sunket
betraktelig.

Kapittel 6: Problemløsing
• Norske elever skårer under gjennomsnittet i OECD, og også klart lavere enn alle de andre nordiske landene.
• Norske jenter skårer noe høyere enn norske gutter, men forskjellen er
relativt liten. På noen enkeltoppgaver er det forholdsvis store kjønnsforskjeller, og mønstret her synes å stemme godt med tradisjonelle
kjønnsstereotypier.

Kapittel 7: Selvregulert læring
• Norske elever rapporterer om mindre vektlegging av læringsstrategier
når de arbeider med matematikk, enn gjennomsnittet i OECD. Dette
gjelder både ferdighetstrening, utdyping og spesielt kontrollstrategier i
matematikk.
• Når det gjelder motivasjon for matematikkfaget, oppgir norske elever
lavere interesse for matematikk enn gjennomsnittet i OECD, men høyere vektlegging av fagets betydning for å åpne dører til videre utdanning og arbeid. Gutter rapporterer om høyere motivasjon enn jenter på
begge disse områdene.
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• Norske gutter har betydelig bedre selvoppfatning i matematikk enn
norske jenter, på tross av at forskjellene i faglig nivå er små.
• Det er relativt sterke sammenhenger mellom elevenes grad av selvregulering og deres prestasjoner i matematikk i vårt land. Ikke noe land
har sterkere sammenheng mellom vektlegging av ferdighetstrening i
matematikk og faglige prestasjoner enn Norge.

Kapittel 8: Hvilken rolle spiller hjemmebakgrunn?
• Sammenhengen mellom matematikk-kompetanse og sosioøkonomisk
hjemmebakgrunn er noe svakere i Norge enn gjennomsnittlig i OECD.
• Av de nordiske landene har Norge den sterkeste sammenhengen mellom elevenes forventede utdanningsnivå og hjemmebakgrunn.

Kapittel 9: Skolefaktorer
• I Norge er det små forskjeller mellom skoler når det gjelder faglige
prestasjoner, sammenliknet med andre land.
• I et internasjonalt perspektiv oppgir norske elever stor følelse av tilhørighet på skolen.
• Norske elever er generelt mindre positive til utbyttet av skolegangen
enn gjennomsnittet i OECD. De rapporterer også om mindre positive
lærer–elev-relasjoner og mindre støttende lærere.
• Både elever og rektorer beskriver et mer problematisk arbeidsmiljø i
vårt land enn i andre land. Norske elever rapporterer om mest bråk, uro
og sløsing med tid av samtlige OECD-land. Norge har også den største
andelen rektorer som mener at elevenes læring hemmes av forstyrrende
elever i timene.

Kapittel 10: Hva kjennetegner norske skoler som skårer
høyt i matematikk?
• En «god» skole er her definert som en skole som skårer høyere enn det
man skulle forvente ut fra elevenes hjemmebakgrunn. «Gode» skoler i
Norge er kjennetegnet ved positive lærer–elev-relasjoner, støttende lærere og relativt godt arbeidsmiljø i klassene. Elevene ved «gode» skoler
har også høyere motivasjon for matematikk.
• Ved «gode» skoler legger elevene større vekt på ferdighetstrening og
kontrollstrategier når de arbeider med matematikk.
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11.2 Noen resultater på tvers av fag
11.2.1 Nordiske prestasjoner i hvert av fagområdene
Noen av resultatene er interessante i en tverrfaglig sammenheng. Derfor
vil vi studere noen tverrfaglige trekk i form av nordiske «profiler». Figur
11.1 viser prestasjonene i matematikk, naturfag, lesing og problemløsing
for de nordiske landene relativt til OECD-gjennomsnittet. Resultatene i
hvert av områdene er diskutert i tidligere kapitler, men her vil vi fokusere
på helheten.
Det første som springer i øynene, er de finske elevenes plassering, de
ligger langt foran sine nordiske medelever på alle områdene. Det er tydeligvis generelle mer enn fagspesifikke grunner til at de finske elevene skårer så høyt. Vi kan antyde en måte å beskrive forskjellene mellom norske
og finske elever på ved å sammenlikne med hvor mye framgangen vanligvis er i et land i løpet av et skoleår. TIMSS 1995 hadde data for både daværende 6. og 7. klassetrinn, og framgangen fra 6. til 7. klasse lå i gjennomsnitt på omtrent 30 poeng, og poengene var regnet ut på samme måte
som i PISA (Lie mfl. 1997). Vi kan derfor antyde at forskjellen mellom
finske og norske elever i hvert av fagområdene svarer til mellom ett og et
halvt og to års skolegang. Uten at dette må tas altfor bokstavelig, viser det
tydelig nok at det dreier seg om forskjeller som gjør at finske elever i en
helt annen grad enn norske elever har kunnskaper og intellektuelle ferdigheter som gjør dem godt rustet for videre utdanning og «livslang læring».
Forskjellene mellom de andre nordiske landene er derimot ikke så stor,
men likevel er det noen interessante mønstre også her. Den svenske «profilen» likner til forveksling den norske, selv om den ligger mellom 10 og 15
poeng høyere. At svenske elever er litt bedre enn norske elever i alt, var
også karakteristiske funn i tidligere TIMSS- og PISA-undersøkelser (Lie
mfl. 1997, 2001). Når det gjelder Danmark og Island, er profilene annerledes, med en tydelig styrke i matematikk og problemløsing.
Det nye området i PISA 2003, Problemløsing, framstår som den mest
tverrfaglige kompetansen. Som det tidligere er gjort rede for i kapittel 6,
representerer dette området i hovedsak intellektuelle ferdigheter av typen
analytisk resonnering. Slik tverrfaglig kompetanse er i likhet med lesekompetanse av stor betydning på alle fagområder, og de relativt svake
norske resultatene kan kanskje gi oss en nøkkel til å forstå noe av det som
ligger bak resultatene også på de andre områdene. Likevel har vi på figuren bevisst plassert problemløsing ved sida av matematikk, fordi det er
disse to områdene som korrelerer høyest, og som åpenbart har mest til
felles.
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Figur 11.1: Faglig skåre for de nordiske landene i poeng over eller under
OECD-gjennomsnittet

11.2.2 Endringer fra PISA 2000
Vi kan oppsummere de faglige prestasjonene for Norges vedkommende
med å si at de ligger rundt eller under OECD-gjennomsnittet på alle fagområder, og samlet sett framstår vårt land som svakest i Norden. I PISA 2000 lå
de norske resultatene samlet sett nærmere OECD-gjennomsnittet, så det kan
være grunn til å se litt på hvilke karakteristiske endringer som har skjedd siden den gangen. Igjen vil vi særlig sammenlikne med de andre nordiske landene. Figur 11.2 viser endringene fra 2000 til 2003, her angitt som differanse mellom skåre for de to undersøkelsene. Et viktig moment er at poengene
gjennomgående representerer det samme i de to årene, slik at endringene på
figuren så langt det er mulig viser reelle endringer og ikke bare fram- eller
tilbakegang i forhold til andre land. Denne muligheten foreligger ikke for
matematikk, av grunner det er redegjort for i kapittel 3. Vi har i stedet vist
endringer for de to delskalaene i matematikk der dette er mulig.
Også for figur 11.2 er det de finske resultatene som skiller seg særlig ut.
Finske elever har gjennomgående forbedret sine prestasjoner siden 2000,
og dette er særlig bemerkelsesverdig når de allerede den gangen skåret så
høyt som de gjorde. For de andre nordiske landene gir figuren et noe dystert bilde, med tilbakegang på omtrent alle områder. I internasjonal sammenheng framstår altså disse landene som gruppe med en markant faglig
tilbakegang. Selv om vårt lands data sammen med Islands samlet sett er de
mest betenkelige i så måte, er det likevel grunn til å diskutere situasjonen i
et utvidet skandinavisk perspektiv.
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Figur 11.2: Endring i faglig skåre fra PISA 2000 til PISA 2003 for de nordiske landene

11.2.3 Kjønnsforskjeller
I PISA 2000 var det to påfallende trekk ved kjønnsforskjellene i prestasjoner i de nordiske landene:
• I OECD som helhet var forskjellene store i jentenes favør i lesing, ubetydelige i matematikk og små i naturfag. Som en generell tendens var
dette også tilfellet i Norden.
• Kjønnsforskjellene gikk i Norden gjennomgående mer i favør av jentene enn de gjorde for OECD som helhet, men det var markerte forskjeller mellom de nordiske landene i så måte. De finske jentene framsto
med særlig sterke resultater, og tilsvarende var resultatene for danske
jenter relativt sett påfallende svake i alle fagområdene.
Resultatene i 2003 er vist for hvert fagområde i figur 11.3. Figuren viser at
noen trekk fra PISA 2000 går igjen. Også nå skårer de danske jentene påfallende svakt, slik at resultatene går mer i favør av guttene enn i de andre
landene. Men på Island viser resultatene i påfallende grad en motsatt tendens i alle områdene, så der har prestasjonene svingt sterkt i jentenes favør
siden 2000. Island har i 2003 størst kjønnsforskjell i lesing av samtlige
OECD-land. Kjønnsforskjellen i lesing har også økt i Norge, og som på
Island er det særlig guttene som har gått tilbake. På det nye området problemløsing er mønstret nesten det samme som i matematikk, men vi kon-
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staterer at problemløsing framstår som mer «jentevennlig» enn matematikk i alle landene.
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Figur 11.3: Differanse i poeng mellom guttenes og jentenes skåre i hvert
av fagområdene. Positiv verdi betyr i guttenes favør

11.2.4 Hva har skjedd på de mest problematiske
områdene?
Vi har i punkt 11.1 og 11.2 gitt sammendrag av og oversikt over hva vi anser som de viktigste funnene. Noen av disse funnene henger nær sammen
med tilsvarende problemer i PISA 2000. Det er derfor naturlig å spørre om
hvilke endringer vi kan se, og hva vi av dette kan slutte om den retningen
norsk skole går i.
Følgende norske resultater fra PISA 2000 ble trukket fram som særlig
problematiske for vårt land:
• Norske fagresultater var «bare» gjennomsnittlige, noe som av mange
ble ansett som altfor dårlig i lys av de gode norske forutsetningene.
• De norske kjønnsforskjellene i lesing i jentenes favør var blant de høyeste i OECD.
• Norske elever markerte seg med et særlig svakt repertoar av læringsstrategier.
• Norske klasserom markerte seg som i særlig stor grad preget av bråk
og uro, dette i henhold til både rektor og elevene selv.
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Hvis vi nå spør hvilke endringer som har skjedd på hvert av disse områdene, så må vi konstatere at det som den gangen var problematisk, nå framstår som enda mer problematisk:
• Norske elever skårer denne gangen svakere enn sist på alle de emnene
der vi kan sammenlikne i detalj. Særlig har tilbakegangen vært stor i
naturfag.
• Kjønnsforskjellene i lesing er blitt enda større.
• Det er ingen tegn til bedring når det gjelder elevenes bruk av læringsstrategier.
• Dataene tyder på en tendens til enda mer turbulent klasseromsmiljø.
Vårt land framstår nå som det landet i OECD der problemet med bråk
og uro er aller størst.
PISA 2003 har gitt oss en del informasjon vi ikke fikk i 2000. På det nye
området problemløsing skårer norske elever uventet lavt og desidert lavest
i Norden. Her dreier det seg i likhet med lesing ikke om et fag, men i hovedsak om en ferdighet, analytisk resonnering. Og som for lesing er det
lett å innse at svak kompetanse for denne ferdigheten kan innebære problemer i flere fag, kanskje spesielt i realfagene. En ny informasjon av en
litt annen karakter er at norske elever i foruroligende grad rapporterer om
et lite positivt syn på sitt utbytte av skolegangen.
På den ene side får vi altså bekreftet hva som framstår som hovedproblemer i norsk skole, og på den annen side er det mye som tyder på at problemene bare vokser. Vi kan ikke vente store endringer over en periode på
bare tre år, PISA 2003 ble gjennomført bare et drøyt år etter at resultatene
fra PISA 2000 ble offentliggjort. I lys av det er selv små endringer viktige,
fordi de forteller om utviklingstrekk. Vi konstaterer at norsk skole her synes å stå overfor en formidabel utfordring som burde gi skolepolitikere
viktige oppgaver med å vurdere veivalget videre. Det synes å være tid for
dyptgripende endringer for å komme på sporet av en positiv utvikling.

11.2.5 Noen få positive signaler
Det er ikke like lett å peke på positive signaler i de norske dataene. Noen
positive trekk vil vi likevel trekke fram og kommentere:
• Norske elever markerer seg positivt når det gjelder følelse av tilhørighet på skolen. Her er det viktig å minne om at det ikke dreier seg om
undervisningen, men særlig om det sosiale forholdet til medelever.
• Det er svært små forskjeller mellom skoler i vårt land, i den forstand at
det i et internasjonalt perspektiv spiller svært liten rolle for matematikkprestasjoner hvor i landet og på hvilken skole eleven befinner seg.
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Dette kan bety at det er gode sjanser for at eventuelle målrettede tiltak
med hell kan gjennomføres som en nasjonal og systematisk kursendring i hele landet.
• Norske elever presterer relativt godt på matematikkskalaen Usikkerhet.
Dette oppfatter vi som et direkte resultat av den norske læreplanens
sterke vektlegging av emnene «statistikk» og «tolkning og framstilling
av data».
• De norske guttene rapporterer denne gangen om litt bedre lesevaner,
både når det gjelder holdninger og lesehyppighet. Hvis dette er en
trend som fortsetter, er det grunn til å vente en bedring av guttenes leseforståelse på sikt.

11.3 PISA som vurdering av norsk skole
11.3.1 Premisser for vurderingen
Vi er kommet til veis ende når det gjelder å presentere resultater, og det er
tid for kommentarer av en litt annen art. Hittil har vi diskutert resultatene i
både et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv, og vi har ofte referert til
og sammenliknet med resultater fra annen forskning. Nå vil vi prøve å se
våre viktigste funn litt mer i skolepolitisk sammenheng. Vi er ikke selv
skolepolitikere, men innser selvsagt at våre resultater kan komme til å gi
viktige premisser for den skolepolitiske debatten framover.
PISA-undersøkelsen står i et spenningsforhold til den kunnskapsproduksjonen som gjerne kalles evaluering. Evaluering eller evalueringsforskning tar gjerne utgangspunkt i et oppdrag hvor man skal vurdere
virkningen av en reform. Et aktuelt eksempel på slik forskning er evalueringen av Reform 97 (Haug 2003). Det oppdraget vi har fått, har ikke hatt
spissede formuleringer knyttet til den norske skolevirkeligheten. Dette
oppdraget kan derfor ikke oppfattes som en grunnleggende evaluering av
norsk skolesystem på dets egne premisser. PISA har derimot utviklet definisjoner av kompetanser som det er internasjonal enighet om vil være
sentrale i tida framover, både i yrkeslivet og i samfunnet generelt. PISAresultatene kan derfor sies å være en evaluering av norsk skole på eksterne
premisser. Det grunnleggende spørsmålet PISA stiller i forhold til norsk
skole, er: I hvilken grad lykkes det norske skolesystemet i å fostre noen
grunnleggende kompetanser som det er bred internasjonal enighet om vil
være viktige for unge mennesker i et livslangt perspektiv?
Målene i L97 er mangfoldige, og mange av dem er av en karakter som
gjør det umulig å vurdere om de er nådd eller ikke, eller til og med om
man er på rett vei til å nå dem. I en internasjonal undersøkelse vil selvsagt
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det komparative perspektivet være sentralt, noe som naturlig flytter fokus
vekk fra hvorvidt mål i L97 er nådd. Men et internasjonalt perspektiv gir
oss likevel en mulighet for å diskutere nasjonale mål og operasjonalisere
dem på en meningsfull måte. Å se hva andre land lykkes med og ikke lykkes med, kan være viktige premisser i vårt land. På bakgrunn av PISAresultater går det for eksempel an å diskutere om målene er oppfylt i en
grad som oppfattes som rimelig. Ved å se hva andre lands elever klarer å
mestre, kan vi lettere vurdere hva vi kan forvente av våre egne. I et komparativt perspektiv kan vi på en meningsfull måte for eksempel snakke om
at prestasjonene viser relativt «stor» variasjon og forholdsvis «sterk» sammenheng med elevenes hjemmeforhold.
Vi har i tidligere kapitler gitt våre vurderinger av hvor godt L97 dekker
kompetansene i matematikk, naturfag, lesing, problemløsing og selvregulert læring slik de er definert i PISA-undersøkelsen. På ett område, lesing,
har vi ganske klart slått fast at læreplanen ikke har sentrale mål for det
som ofte kalles «den andre leseopplæringen». Tilsvarende er det vanskelig
å finne generelle målformuleringer som dekker det som måles med prøven
i problemløsing, selv om de aktuelle ferdighetene delvis burde være dekket i matematikkfaget. På området matematikk og delvis i naturfag har vi
påvist at de overordnede målene i læreplanen er i god overensstemmelse
med PISAs definisjoner av de kompetansene som måles.
Når det gjelder matematikk, har vi også brukt resultater fra evalueringen
av Reform 97 knyttet til matematikkfaget for å tegne et bilde av norske
læreplaner og norske matematikk-klasserom (Alseth mfl. 2003). Gjennom
dette er det, så langt vi kan se, vanskelig å forklare de litt svake norske
prestasjonene i matematikk med at den norske skolematematikken avviker
betydelig fra det som måles i PISA. Det er derfor rimelig å si at matematikkresultatene gir relevante mål for resultatkvaliteten i norsk skole.
Langt på vei kan det samme sies om naturfag, selv om det her er åpenbart at viktige sider av dette faget ikke er målt i PISA-undersøkelsen. Hvis
myndighetene oppfatter prestasjonsnivået som her dokumenteres i realfagene som «for svakt» og ønsker å bøte på situasjonen, vil det sannsynligvis ikke være naturlig å gjøre det ved å endre læreplanens overordnede
formuleringer eller opplisting av emner. En bedre strategi vil være å utvikle mer presise og konkrete beskrivelser av hva det betyr at kompetansemålene er nådd.
Som vi kortfattet har gjort rede for i kapittel 1, er PISA-undersøkelsene
underlagt svært strenge kvalitetskrav. Det blir publisert detaljerte rapporter der oppfylte kvalitetskrav er dokumentert (se Adams og Wu 2002). Fra
vår egen erfaring og fra dokumentasjonene om forhold i andre land er vi
overbevist om at dataene har meget høy kvalitet og gir et pålitelig bilde av
situasjonen i hvert av deltakerlandene. På ett område sitter vi likevel med
en liten usikkerhet, nemlig i hvor lik grad det er mulig å motivere elevene

Rett spor eller ville veier Page 253 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

11.4 RETT SPOR – ELLER VILLE VEIER?

til å yte sitt beste i testsituasjonen. I verste fall, hvis noen få målte forskjeller mellom land eller mellom kjønn skulle være litt påvirket av ulik
testmotivasjon, så vitner det på sin side også om en viktig forutsetning for
gode prestasjoner, nemlig viljen til innsats og utholdenhet i skolearbeidet.

11.3.2 Er dannelsesperspektivet glemt?
Noen vil mene at vi, og hele PISA-studien, legger for mye vekt på måling
av kunnskaper innenfor et for snevert område, og kanskje særlig at utvalget av fagområder er preget av back to basics og utdanning for næringslivets behov, og at det ikke er lagt nok vekt på dannelsesaspektet. Dette er
det selvsagt legitimt å hevde, men vi vil peke på noen viktige momenter i
denne sammenhengen. For det første kan vi med vår beste vilje ikke forstå
annet enn at de grunnleggende ferdighetene som er i fokus i PISA, også er
helt sentrale i et dannelsesperspektiv. God leseforståelse, forståelse av
kvantitativ informasjon og resonnementer, analytisk resonneringsevne og
grunnleggende kompetanse i naturfag danner en viktig basis for å tilegne
seg kunnskaper og for å kunne bruke disse i konkrete sammenhenger, det
være seg i utdanning, i arbeidsliv eller i søken etter en meningsfull fritid
eller en dypere mening i livet.
Selvsagt er det andre og viktige områder som PISA ikke måler, det skulle også bare mangle. Isolert sett kan derfor ikke PISA-resultatene utgjøre
en valid måling av kvalitet i vid forstand. Men vi vil hevde at det som er
vektlagt i PISA av kunnskaper, ferdigheter og holdninger, langt på vei representerer nettopp de overordnede målene som vektlegges i L97. Dette
kommer tydelig fram i PISAs motto Learning for life, som henspiller på
kunnskaper som er viktige i det virkelige livet, ikke bare i skole og videre
utdanning. Dette mottoet henspiller også på andre sider enn de rent kognitive. Motivasjon, positivt selvbilde og gode læringsstrategier er ikke bare
viktige som en forutsetning for god læring på skolen, men også som ballast for videre læring i et livslangt perspektiv. Vi vil altså hevde at PISAresultatene gir et balansert bilde av graden av måloppnåelse på sentrale
områder i norsk skole.

11.4 Rett spor – eller ville veier?
11.4.1 En samlende beskrivelse
Vår oppgave nå vil være å peke på noen generelle trekk, noen samlende
tendenser, noen mulige veivalg og eventuelle konsekvenser av å følge disse. Vårt arbeid som forskere knyttet til PISA gir oss gode forutsetninger
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for dette, men vi innser på den annen side at den rollen ikke gir oss noe
spesielt fortrinn når det gjelder klare normative utsagn om hva man bør
gjøre i dagens situasjon. Hva slags skole vi ønsker, og hvilke verdier som
skal ligge til grunn for norsk skole, er ikke spørsmål som kan besvares av
forskning.
La oss i stikkords form liste opp noen problemområder i norsk skole,
slik de fortoner seg i et internasjonalt perspektiv ut fra PISA-resultatene:
svake og fallende (i forhold til PISA 2000) faglige resultater, større spredning enn forventet, dårlige læringsstrategier, mye bråk og uro, problematisk forhold lærer–elev, store kjønnsforskjeller i lesing, elevenes følelse av
lite utbytte av skolegangen. Dette framstår imidlertid ikke bare som en liste over isolerte problemer. Det ligger åpenbart noen sammenhenger her,
og vi vil forsøke å forstå noen av disse.

11.4.2 Endrede lærer- og elevroller
Det har skjedd mye det siste tiåret når det gjelder situasjonen i skolen,
men mange av disse endringene henger sammen med forhold i samfunnet
generelt. De endrede elev- og lærerrollene har mange av sine forutsetninger utenfor skolen. Endringene har særlig dreid seg om at elevene har fått
større innflytelse gjennom økt elevmedvirkning. Deres stemmer skal bli
hørt, og voksne har talt deres sak, blant annet gjennom barneombudets
Stemmeskifte, 1999 og Elevinspektørene. Den sterke demokratiseringsbølgen i skolen er et tegn i tida, sterkt autoritære holdninger er ikke lenger på
sin plass, verken i skolen eller i arbeidslivet for øvrig. Demokratiseringen
i skolen har gitt oss mye mer autonome elever, elever som kjenner til sine
rettigheter, og som stiller krav. Norske elever framstår ikke bare med bevissthet om egne rettigheter, men også med gode kunnskaper om demokrati og god «demokratisk beredskap og engasjement» (Mikkelsen mfl.
2001, 2002). På en helt annen måte enn for en generasjon siden synes
elevene å framstå som frimodige, sterke og i stand til å presentere sine
faglige resultater eller argumenter i sosiale sammenhenger. Elevene har
innflytelse når det gjelder årsplanlegging, undervisningsformer, emnevalg
og vurderingsformer. Gjennom Elevinspektørene har de fått et medium
der eventuell misnøye kan fremmes i det offentlige rom. Noen vil til og
med hevde at de indirekte oppfordres til å lete etter forhold som ikke
framstår som ideelle fra deres synspunkt. Elevenes behovstilfredsstillelse,
til og med deres kortsiktige ønsker og behov, er i stor grad med på å prege
arbeidet i skolen.
Slagordet «Fra undervisning til læring» innebærer i tråd med moderne
læringsteorier et skifte av fokus fra lærerens undervisning til elevenes læring. Gjennom arven fra Piaget har det vi kan kalle den konstruktivistiske
idé, at læring innebærer en aktiv handling der eleven selv konstruerer sin
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egen forståelse, slått gjennom med full styrke. Vi ser en sterk betoning av
«ansvar for egen læring», elevsentrerte undervisningsformer, selvstendig
læringsarbeid, prosjektarbeid og egenvurdering. Med endret elevrolle har
vi som en konsekvens fått en ny lærerrolle. I tråd med fokus på elevenes
selvstendige læringsarbeid har lærerens oppgave blitt å legge til rette slik
at læring kan skje. Forenklet kan vi si at lærerens rolle er endret fra formidler til veileder.
Vi mener at ingen er tjent med en pedagogisk debatt hvor undervisningsformer blir satt opp mot hverandre som skarpe dikotomier. Mange
lærere uttrykker usikkerhet om hvordan de skal opptre som veiledere for å
fremme læring, og lærere som tidligere hadde sin styrke i god formidling,
er ofte usikre på hvorvidt de i det hele tatt kan gjennomgå lærestoff i forelesningsform uten å bli sett på som avleggs eller gått ut på dato. I retorikken er undervisning og læring satt opp mot hverandre, og uheldige varianter av ulike motsetninger er oppstilt.

11.4.3 Fra undervisning til læring – eller til aktivitet?
Vi vil hevde at en ensidig vektlegging av bestemte arbeidsformer ikke
nødvendigvis følger av et konstruktivistisk læringssyn, som dreier seg om
en læringsteori og ikke en teori for undervisning. Av et syn på læring følger ikke uten videre et syn på hva slags undervisning som er best egnet.
Det går ikke en entydig linje fra en betoning av elevens selvstendige konstruksjon av sin egen forståelse til «elevsentrerte» arbeidsformer. Aktivt
læringsarbeid skjer i hjernen, og hjerneaktiviteten er ikke avhengig av en
bestemt arbeidsform. Det avgjørende er om læringsarbeidet makter å
«trigge» denne aktiviteten. Det handler ikke om synlig aktivitet, heller
ikke om at arbeidet er selvstendig eller selvinitiert. I forhold til læring er
den formelle undervisningsformen langt på vei irrelevant. En god veileder
kan legge til rette for at et selvstendig prosjektarbeid fremmer god læring.
Men det krever at læringsmålene er i fokus hos både lærer og elev, og at
prosjektarbeidet legges opp slik at disse målene fremmes. På samme måte
kan en god formidler klare å fremme god læringsaktivitet hos sine tilhørere ved gjennomgang av nytt lærestoff. Men det krever på sin side en årvåkenhet overfor elevenes oppmerksomhet og reaksjoner, og ikke minst forutsetter det en kjennskap til hva elevene kan fra før.
Med L97 fikk vi i norsk grunnskole på mange måter en nokså kraftig
kursendring angående lærer- og elevroller, selv om det et stykke på vei
dreide seg om videreføring av tidligere signaler i M87 og til og med M74.
Pedagogiske kursendringer er noe som normalt ikke skjer på grunnlag av
at noe nytt er empirisk påvist å fungere bedre enn det gamle. Så også med
L97: Store endringer er innført når det gjelder den pedagogiske tilnærmingen, men det har kanskje vært liten forståelse for at det ikke er enkelt å få
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endringer til å fungere etter forutsetningene. Kanskje er det også uklart
hva disse forutsetningene består i.
Enhver undervisningsform vil over tid utvikle seg, både hos den enkelte
lærer og i større sammenheng, som et resultat av erfaringer. Vi kan kalle en
slik prosess for en slags «pedagogisk evolusjon». I dette ligger det blant annet at en undervisningsform endrer seg i en tilpassingsprosess for god
måloppnåelse av de aktuelle læringsmålene. Enhver evolusjon er avhengig
av nye ideer, vi kan gjerne kalle dem «mutasjoner» i denne sammenhengen. Noen av disse kan vise seg ubrukelige, mens andre gjennom erfaring,
prøving og feiling vil kunne framstå med et adekvat repertoar av fruktbare
prosedyrer for god læring. Evolusjon krever også tid, og når det gjelder implementering av nye læreplaner, er dette velkjent. I tråd med dette er det
grunn til å peke på at det synes å være et misforhold mellom de gjennomgripende endringene i L97 og den svake oppmerksomheten om forutsetningene og tida det vil ta for at endringene skal føre til god læring.
Det kan også være grunn til å stille grunnleggende spørsmål ved de nye
arbeidsformene og måtene å organisere skoledagen på. I retorikken framstilles ofte endringer som positive i seg selv, og raske og til dels irreversible
skritt kan bli tatt uten at konsekvensene er prøvd ut empirisk. Typiske eksempler på dette er nye skolebygg som bygges med en bestemt pedagogikk
for øye, eller skoler som skrur ned tavlene i alle klasserommene. Et annet
eksempel kan være utnevning av de såkalte demonstrasjonsskolene. Dette
er skoler som er blitt vurdert som eksemplariske, på tross av at man ikke
har tatt med som kriterier i vurderingen om elevene har lært noe eller ikke.
Matematikk kan være et fag som mer enn mange andre fag rammes av
nye arbeidsformer. Å knytte matematikkfaget til det nære og kjente er et
overordnet mål i læreplanen, likeledes å vise at matematikk er et viktig
verktøy for å beskrive og løse problemer i mange sammenhenger. Arbeidsformer som vektlegger tverrfaglighet og arbeid med konkrete problemstillinger, kan derfor være gunstige for læring av matematikk, spesielt en matematikk av det slaget som er definert i PISA. Likevel vil vi
uttrykke en bekymring knyttet til nye arbeidsformer i matematikkfaget.
Det sentrale spørsmålet er ikke bare om prosjektet, rollespillet, leken og så
videre blir opplevd som morsomme av elevene, men også om disse gir bidrag til god læring av matematikk. Vi finner svært sjelden at innovative tiltak evalueres i forhold til læringsutbytte. Noe av årsaken til dette er sannsynligvis at det slett ikke er enkelt å dokumentere effektene av konkrete
undervisningsopplegg.
Et eksempel som godt viser det uvisse ved en altfor konkret tilnærming
til matematikken, finner vi i beskrivelsen av en innovativ skole i «Kultur
for læring», hvor det framheves at elevene setter sammen puslespill av
geometriske figurer, regner ut gjennomsnittsfarten på passerende biler,
kaster terninger eller «flyr rundt med oppmålingshjul eller finner på noe
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annet rart» (UFD 2004, s. 31). Det kan godt tenkes at denne skolen har en
bevissthet knyttet til læring av matematikk i alle disse aktivitetene. Det er
imidlertid grunn til å påpeke at slik eksemplet presenteres i stortingsmeldingen, er det aktivitetene som er i fokus, ikke det positive utbyttet disse
har for læring. I sin evaluering av matematikkundervisningen etter Reform
97 påpeker også Alseth mfl. (2003) at det med nye arbeidsformer er en
hovedutfordring å være seg bevisst hvilke matematiske begreper og prosesser som aktiviteten skal fremme. Dette stiller svært store krav til læreren, både til faglighet og til fagdidaktisk refleksjon.

11.4.4 Målløs vandring på ville veier?
Hvis vi studerer læringsmålene i L97 i litt detalj, er det et bemerkelsesverdig forhold som springer oss i øynene. Læreplanene for de enkelte fagene
inneholder en mengde formuleringer om at elevene skal «lese», «gjøre»,
«oppleve», «få erfaring med» og liknende. De er fulle av beskrivelser av
aktiviteter og lærestoff, men det står nesten ikke noe konkret om hva de
skal lære av det de har «gjort» eller «opplevd». Med en læreplan som skal
gjelde absolutt alle elever, er det lett å forstå at den ikke kan inneholde forpliktende konkrete formuleringer om læringsmål som man på forhånd vet
at mange elever ikke er i stand til å nå. Men på den annen side, uten klare
læringsmål å strekke seg etter er det fare for at aktivitetene blir mål i seg
selv. Uten klare mål er det som kjent umulig å gå i «feil» retning, og all
aktivitet blir da like verdifull. Men sett i lys av faglige krav kan mye aktivitet uten mål og mening fortone seg som tilfeldig, for ikke å si målløs,
vandring på ville veier.
Evalueringen av Reform 97 påviste at det er mye og variert aktivitet på
alle klassetrinn i norsk skole. Men det kan være uklart hva all denne skiftende aktiviteten skal tjene til. Det kan synes viktigere å gjøre noe og være
aktiv enn å lære noe. Hyppige skifter mellom aktiviteter og temaer kan hindre fordyping og konsentrasjon og snarere fremme overflatelæring. Evalueringsforskerne registrerte uklare og utydelige faglige krav. Det virket gjennomgående som om lærerne kvidde seg for å stille eksplisitte faglige krav til
elevene, særlig på ungdomstrinnet (Klette mfl. 2003, Haug 2004).
Det er med hensikt vi har unngått å bruke begreper som «progressiv»
og «tradisjonell» pedagogikk i beskrivelsen ovenfor. Vi har ikke så mye
sans for en slik dikotomi, fordi den på mange måter er misvisende. Vi tror
at det ligger en fundamental sannhet i at det avgjørende ikke er hvilken undervisningsform som brukes, men hvilken kvalitet den er preget av i pedagogisk og fagdidaktisk henseende. Ikke minst tror vi at helt uavhengig av
undervisningsform er lærerens innsikt og innsats avgjørende for elevenes
faglige framgang. Lektoren og skribenten Jon Severud har i boka Ubehaget i skolen uttrykt seg slik om roller og kunnskapstilegnelse (Severud
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2003, s. 222): «Det er en illusjon at man kan (sette læreren i en parentes
som pedagogisk konsulent og) gjøre elevene til voksne selvstendige læringsdrivende med fleksitid og selvmekkete individuelle timeplaner.»
Det kan sies mye om lærerens overgang fra underviser til veileder. Men
utvilsomt stiller den nye veilederrollen om mulig enda sterkere krav til lærerne enn før. Det er for eksempel liten tradisjon for hvordan læringsmål
på en god måte kan fokuseres i en arbeidsform som prosjektarbeid, og da
er det heller ikke så merkelig at mange lærere ikke finner seg til rette med
en slik arbeidsform. Videre vil kravene til solide kunnskaper i fag og fagdidaktikk hos lærerne være enda større enn før, siden det ikke går noen
opptråkket vei fra aktivitet til læring. I et internasjonalt perspektiv framstår norske lærere, også på ungdomstrinnet, i stor grad som «klasselærere»
med undervisning i mange fag og derfor naturlig nok med relativt lav
kompetanse i det enkelte fag. Med lav faglig og fagdidaktisk kompetanse
vil nye pedagogiske utfordringer være ekstra vanskelige å mestre. I et fag
som matematikk er kanskje dette særlig tydelig.
En generasjon tilbake var det kanskje en tendens til å forveksle undervisning med læring. En lærer kunne «formidle seg» gjennom «pensum»,
og det var opp til elevene å «motta» undervisningen i den form den ble
gitt. Dette kunne føre til god læring, hvis læreren hadde «det levende ord»
i sin makt, og hvis elevene hadde motivasjon for aktiv lytting. Men åpenbart er det lite å lære av en slik undervisningsform for en elev som bare fysisk er til stede.
Nå er det kanskje en tilsvarende tendens til å forveksle selvstendig læringsaktivitet med læring. For eksempel kan prosjektarbeid være en utmerket måte å lære på, under forutsetning av at læringsutbyttet står i fokus. Men det kan også lett være en typisk måte å lære svært lite på.
Tilsvarende kan god bruk av IKT i læringsarbeidet være et fruktbart middel for å fremme god faglig læring, i tillegg til å fremme læring av IKT i
seg selv. Men surfing på og nedlasting fra Internett kan også bli en måte å
ikke lære noe som helst på.

11.4.5 Om bråk og uro
Bråk, uro og sløsing med tid framstår som et stort problem i norsk skole.
Det er viktig å påpeke at verken elevene eller rektorene er spurt om det
man kan kalle konstruktiv uro, noe som for eksempel kan handle om opphetede faglige diskusjoner. Det er snarere snakk om bråk og uro som hemmer elevenes læring. Resultatene viser at skoler som presterer bra i forhold til forutsetningene, er preget av færre problemer med urolig
klassemiljø enn skoler som presterer tilsvarende svakt. En bedring av arbeidsmiljøet i klasserommet framstår derfor som en stor utfordring for
norsk skole.
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Hva er det som ligger bak denne problematiske situasjonen i norske
klasserom? Å slippe elever til kan positivt være med på å styrke en demokratisk skole hvor elever lærer å ta ansvar for egen læring. Dette krever
imidlertid en gradvis opplæring, og en gradvis overføring av ansvar etter
hvert som elevene er i stand til å ta det. Men det er helt avgjørende at dette
skjer ved hjelp av tydelige voksne som setter krav til de samme elevene.
«Ansvar for egen læring» har vært et litt banalt slagord, fordi ansvar ikke
på en meningsfull måte kan overføres til de unge uten i kombinasjon med
tydelige grenser. Elevmedvirkning kan ofte oppleves som vanskelig fordi
lærere ikke våger å sette slike tydelige grenser og krav. I skoler hvor de
voksne blir usikre på dette, tar i verste fall elever over, og vi ser en misforstått form for elevmedvirkning hvor elevene styrer undervisningen og læreren står og ser på som «veileder». Den lærer som i dette rommet stiller
krav, risikerer både å bli upopulær og å bli sliten. At slike tendenser lett fører til et problematisk pedagogisk klima, er åpenbart. Dersom «forhandlingselevene» får dominere klasserommet, kan det være vanskelig for læreren å være autoritet. En lærer som abdiserer fra sin rolle som autoritet,
står i fare for å overlate elevene til det som er blitt kalt «gruppas tyranni».
Ut fra våre data er det grunn til å tro at elevene riktignok ønsker elevmedvirkning, men i strukturerte former hvor lærerne setter klare grenser og er
tydelige på hva som kreves for å lære.
En restaurering av lærerautoriteten ser ut til å være en formidabel utfordring for norsk skole. Men mye tyder også på at dette er en grunnleggende forutsetning for et godt arbeidsmiljø og dermed bedre læring, og
kanskje også for et bedre forhold mellom elever og lærere enn det som
rapporteres i våre data (se kap. 9). Vi tolker dataene våre slik at elevene
faktisk ønsker lærere som våger å framstå med en leders autoritet som gir
seg tydelig til kjenne både i pedagogisk og i sosial sammenheng. Det dreier seg ikke om autoritære holdninger, men om en naturlig autoritet bygd
på faglig tyngde og gode lederegenskaper for å støtte elevene i deres læringsarbeid og sosiale utvikling.

11.4.6 Om å brette opp ermene
Med økt elevmedvirkning følger naturlig nok at elevenes syn på hva som
er gøy, for ikke å si «kult», spiller en større rolle. Unge mennesker i dag
lever i en underholdningspreget tid, særlig har TV-mediet bidratt til at endog informasjon først og fremst skal fungere som underholdning. Infotainment er det engelske uttrykket for dette fenomenet. Skolen står i fare
for å følge etter hvis den ikke bevisst våger å stå fram som en motpol til
denne tendensen i tida, for det går ingen «kul» snarvei til kunnskap. Hemmeligheten bak god faglig framgang ligger i målbevisst arbeid mot definerte mål. At dette til en viss grad fortoner seg som litt av en hemmelighet
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i norsk skole, på tross av at det burde være velkjent nok, henger trolig
sammen med at målbevisst arbeid mot definerte mål faktisk kan være
ganske strevsomt.
Data fra PISA 2000 viste at norske elever framsto med lave verdier når
det gjaldt Innsats og utholdenhet, samtidig som dette korrelerte relativt
høyt med prestasjoner. Informasjon om elevenes innsatsvilje har vi ikke i
2003, men det er ingen grunn til å tro at situasjonen er særlig annerledes
nå. Det er derfor grunn til å understreke den faren som ligger i elevenes
naturlige tendens til å unngå å måtte «brette opp ermene» hvis de kan. Fra
PISA 2000 fikk vårt land også lave verdier for konstruktet Lærer som stiller krav, men heller ikke dette har vi data om denne gangen. Vi konstaterer
at mye tyder på at norsk skole preges av nokså slappe krav til innsats sett i
forhold til andre land. Igjen er det lett å se et sterkt behov for en tydeligere
lærerautoritet som våger å stille krav.
Å overlate arbeidsmetodene til elevenes valg innebærer altså en fare for
nedprioritering av systematisk arbeidsinnsats. Å la elevenes «interesser»
være styrende for arbeidsmåter og stoffutvalg kan gi god motivasjon, men
ikke nødvendigvis god læring på områder som er viktige. At noe framstår
som morsomt og interessant i øyeblikket, er ikke det samme som at det er
viktig eller interessant i et større perspektiv. Ofte kan det å «brette opp ermene» og jobbe hardt med å forstå noe, gi rikt igjen i form av økt innsikt.
Til og med «pugging» eller «drilling» av prosedyrer kan i mange situasjoner være en god læringsstrategi for økt automatisering av grunnleggende
ferdigheter, noe som i sin tur frigjør mental kapasitet til analytisk resonnerende aktivitet. Kanskje er det nettopp her vi finner bakgrunnen for de
norske elevenes svake resultater på området Problemløsing i PISA.

11.4.7 Om læringsstrategier og annen selvregulering
PISA-resultatene viser at vi i Norge finner en relativt sterk sammenheng
mellom elevenes selvregulering og faglige prestasjoner. I en skole hvor
læreren er tilbaketrukket og arenaen i større grad overlates til elevenes
egne initiativer, er det ikke urimelig å vente slike resultater. Med den nye
elevrollen blir høy grad av selvregulering desto viktigere for et godt læringsutbytte. De elevene som mangler læringsstrategier og motivasjon for
å lære, faller i større grad igjennom i møte med denne nye elevrollen.
Å jobbe med å utvikle elevenes læringsstrategier og motivasjon for å
lære fortoner seg derfor som et viktig satsingsområde for norsk skole
framover. Vi har ikke data i PISA som direkte belyser hvordan dette best
kan gjøres, noe som imidlertid er grundig belyst av andre. Når det gjelder
utvikling av læringsstrategier, framhever mange at læreren aktivt må få
elevene til å reflektere over egen læringsprosess. Dette kan blant annet inkludere en analyse av hva som er læringsmålet i en arbeidsøkt. Det inklu-
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derer også å diskutere hvordan målet best kan nås, hvilke ferdigheter som
er nødvendige, og hva som bør være kvalitetskravene til det endelige
«produktet». Lærerens viktigste redskap i en slik prosess er evnen til å diskutere læringsprosessen med elevene enkeltvis eller samlet. «Lære å lære»
kan best oppnås gjennom direkte trening av ulike typer ferdigheter og
strategier, samtidig som læreren veileder elevene i retning av økt selvbevissthet og økt evne til å overvåke egen læring.

11.4.8 Veien videre
Vi lar nå våre betraktninger munne ut i noen avsluttende kommentarer om
de grunnleggende veivalgene norsk skole står overfor. Det er en brytningstid for norsk skole, der gamle sannheter er forlatt, mens nye signaler har
skapt mye turbulens. PISA-undersøkelsen har satt fokus på noen helt sentrale forhold, forhold som vi i det foregående har diskutert og forsøkt å sette inn i en meningsfull sammenheng. PISA-resultatene vitner uten tvil om
lavere prestasjoner, dårligere pedagogisk miljø og mindre innslag av læringsstrategier enn ønskelig. I den sammenheng har vi pekt på mange utfordringer.
Ved innføring av nye metoder på et område er det ofte slik at resultatene
må bli dårligere før de kan bli bedre. Enhver reform, og ikke minst en
læreplanreform, tar tid for å virke, og bare av den grunn kan man tenke
seg at svake resultater i første omgang ikke er noe alvorlig signal. Men når
nå PISA 2003 vitner om en ytterligere forverring av situasjonen fra 2000,
framstår kanskje dette som et noe tvilsomt halmstrå.
Vår fortolkning av PISA-resultatene danner et enhetlig bilde, et bilde
som i stor grad er i tråd med sentrale forskningsresultater om Reform 97. I
vår fortolkning kan de helt underliggende sentrale faktorene bak PISAresultatene konkretiseres slik:
• Lærernes tendens til usikkerhet i forhold til oppgaven som leder og ansvarlig for elevenes læring og læringsstrategier
• Tendensen til å forveksle elevaktivitet med læring
• Konkrete krav om elevaktive metoder kombinert med uklare faglige
krav
Vi ønsker ikke å bli betraktet som ensidige talsmenn for den ene eller den
andre av to motsatte pedagogiske retninger. Snarere ligger det oss sterkt
på hjertet igjen å understreke at enhver undervisningsstrategi kan gjennomføres med god eller dårlig kvalitet og med dertil hørende læringsutbytte. Vi ønsker for eksempel ikke å stemple prosjektarbeid som en dårlig
metode i seg selv, men det er åpenbart krevende å få en slik metode til å gi
god og relevant læring. Og mye tyder på at her gjenstår det mye, særlig
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hvis metoden tvinges på lærere uten motivasjon eller gode forutsetninger.
Tilsvarende finner vi grunn til å ta avstand fra en utbredt oppfatning om at
all formidlingspedagogikk nødvendigvis er lite egnet. På samme måte vil
vi advare mot et syn om at arbeid med automatisering av ferdigheter er
meningsløst. Tvert imot tyder våre data faktisk på at dette i mange sammenhenger er en viktig strategi.
På veien mot en ny læreplan i norsk skole håper vi at vi gjennom PISAundersøkelsen har bidratt med viktige data og premisser for en nødvendig
debatt om veivalg i norsk skole.
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Vedlegg 1

Forklaringer på noen metodiske
og statistiske begreper
Vedlegg 1 Forklaringer på noen metodiske og statistiske begreper

I dette vedlegget har vi gitt en forklaring på noen metodiske begreper vi
har brukt i denne boka. Begrepene forekommer i alfabetisk orden. Det
forekommer mange kryssreferanser mellom begrepene, og i slike tilfeller
betyr utheving at det er et eget oppslag om dette begrepet.
Effektstørrelse
Det er ofte naturlig å kunne angi et mål for hvor «store» forskjeller mellom elevgrupper er, ikke bare om den er signifikant eller ikke. Hva som er
en «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. Denne forteller
oss 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 lesetest,
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 denne lesetesten er 20 poeng, så sier vi at effektstørrelsen er på 10/20 = 0,5, eller om vi vil: forskjellen mellom kjønnene
er på et halvt standardavvik.
Konfidensintervall og feilmargin
Noen ganger ønsker vi å angi den feilmarginen vi må regne med, når vi ut
fra målte gjennomsnittsverdier for en gruppe vil anslå gjennomsnittsverdien for gruppa i hele populasjonen. Et 95 % konfidensintervall angir det intervallet som gjennomsnittet for gruppa i 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 tydeligvis er signifikante, og hvilke som åpenbart ikke er det. Hvis konfidensintervallene ikke dekker hverandre, er det et tegn på at forskjellene er signifikante. Hvis de derimot i
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stor grad overlapper hverandre, er forskjellene ikke signifikante. Det kan
imidlertid være svak overlapping og likevel signifikant forskjell.
Når vi skal bestemme hvor store feilmarginer vi må operere med, er det
standardfeilen til gjennomsnittet som forteller oss dette. Feilmarginen utgjør alltid to standardfeil. Konfidensintervallet (95 %) for gjennomsnittet
består altså av det intervallet vi får når vi går to standardfeil i hver retning
ut fra gjennomsnittsverdien.
Konstrukt
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. Et konstrukt er altså
et abstrakt begrep, som ikke kan måles direkte med ett spørsmål eller med
én oppgave. Vi bruker for eksempel en rekke oppgaver for å beregne skåreverdier for prestasjoner. Bare slik kan vi dekke bredden av det faglige
innholdet som rammeverket beskriver og i tillegg eliminere for store tilfeldigheter i oppgaveutvalget. Slik kan vi oppnå at både validitet og reliabilitet er tilstrekkelig høy. Konstrukter av typen «Hjemmets sosioøkonomiske
status» eller elevens «Selvoppfatning i matematikk» er målt ved hjelp av
et sett av variabler, og det er et ufravikelig krav at disse variablene må
støtte opp om hverandre. Dette gjør de i den grad de viser rimelig høy indre konsistens i form av at de ikke korrelerer for lavt med hverandre. Jo lavere konsistens, jo flere spørsmål må vi ta med for å oppnå tilstrekkelig
høy reliabilitet.
Korrelasjon
Vanlig korrelasjon
En korrelasjonskoeffisient (ofte bare kalt «korrelasjon») er et mål på i
hvor stor grad to variabler varierer «i takt», altså i hvor stor grad den ene
variabelen har en høy verdi samtidig med at den andre har det. Den vanligste korrelasjonskoeffisienten er den såkalte Pearsons korrelasjonskoeffisient (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. Korrelasjonskoeffisienter 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.
Partiell korrelasjon
Noen ganger er det interessant å studere korrelasjonen mellom to variabler
hvis vi kontrollerer for variasjonen i en eller flere andre variabler. Dette
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kan gjøres matematisk ved å beregne såkalt partiell korrelasjon, der man
korrigerer den vanlige korrelasjonskoeffisienten med hensyn til disse andre variablene. En partiell korrelasjonskoeffisient kan hjelpe oss til en forståelse av hvilke realiteter som ligger bak de opprinnelig målte korrelasjonene.
Latent korrelasjon
Latent korrelasjon er et mål på hvor høyt to konstrukter korrelerer i forhold til hvor høyt de maksimalt kan korrelere, rent teknisk sett. Det er for
eksempel viktig når vi skal avgjøre om to konstrukter er «forskjellige
nok» til å kunne rapporteres hver for seg, å studere korrelasjonen mellom
de to konstruktene i lys av hvor «nøyaktig» hver av dem representerer en
«sann verdi». Dette siste uttrykkes ved reliabiliteten til konstruktene. Dersom korrelasjonen er omtrent like stor som reliabiliteten til hver av dem,
må vi bare konkludere at de to variablene korrelerer så høyt det er teknisk
mulig. Vi sier da at den «latente» korrelasjonen er tilnærmet perfekt. I så
fall er det dårlig grunnlag for å hevde at de to konstruktene faktisk måler
forskjellige ting. Vi sier at de har lav diskriminerende validitet.
Multippel korrelasjon
På tilsvarende måte som for vanlig 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 korrelasjonskoeffisient) 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». Det framgår
også av symbolet R2 at en multippel korrelasjonskoeffisient alltid er positiv. Det følger av definisjonen at den ligger mellom 0 (ingen varians «forklart») og 1 (all varians «forklart»).
Likert-skala
Ved måling av holdninger i PISA-undersøkelsen er det stort sett brukt såkalt «Likert-skala», der det er flere påstander det skal tas stilling til. Svaralternativene går fra «svært uenig» via «uenig» og «enig» til «svært enig»,
og disse får kodene fra 1 til 4. Mange statistiske beregninger krever at det
er meningsfullt å beregne gjennomsnitt av slike svar, og i så fall sier vi at
vi har en såkalt intervallvariabel. Dette betyr at hvis det er flere punkter på
skalaen enn 2, så må det være like store avstander mellom punktene. For
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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 og går fram som om kravet er oppfylt. I denne boka er det flere slike
eksempler på det vi kan kalle kvasi-intervallvariabler, og bruk av Likertskala er et typisk eksempel. Dette har vi behandlet som intervallvariabler
mange steder uten videre kommentarer, noe det er tradisjon blant forskere
for å gjøre. Vi sammenlikner da grupper av elever ut fra hvilket gjennomsnitt de har for denne variabelen.
P-verdi
P-verdi for en oppgave er andelen eller prosentandelen av personer som
besvarer oppgaven riktig. Dersom oppgaven gir i alt 2 poeng, blir p-verdien det samme som andelen som har fått 2 poeng + halvparten av andelen
som har fått ett poeng. Med andre ord: p-verdien står for antall poeng oppnådd av alle deltakerne i forhold til det det er mulig å oppnå ialt, hvis alle
fikk «fullt hus». I denne boka har vi flere steder angitt p-verdier for enkeltoppgaver eller for gjennomsnittet av flere oppgaver. Vi har da valgt å se
bort fra de få elevene som i heftet sitt ikke «nådde» fram til den aktuelle
oppgaven, noe vi kan se ved at oppgaven i likhet med alle andre oppgaver
som kommer senere i heftet, ikke er forsøkt besvart.
Rasch-modell
I PISA-prosjektet blir alle skåreverdiene for prestasjoner beregnet ved
hjelp av en såkalt Rasch-modell (oppkalt etter dansken Georg Rasch, som
utviklet modellen). Utgangspunktet er antall oppnådde poeng innenfor et
bestemt fagområde. Siden de enkelte oppgaveheftene er så forskjellige,
går det ikke an å bruke antall riktige svar (råskåre) til å sammenlikne elevene direkte.
I Rasch-modellen bestemmer man hver oppgaves vanskelighetsgrad og
hver elevs dyktighet ved hjelp av et sett av likninger som knytter disse to
settene av variabler sammen. Modellen består av at det antas en enkel
sammenheng mellom en elevs dyktighet innen et fagområde og sannsynligheten for at en bestemt oppgave skal løses riktig. En oppgaves
vanskelighetsgrad defineres som den dyktigheten en elev må ha for å ha
for eksempel 50 prosent sannsynlighet for å få riktig svar. På tilsvarende
måte er dyktigheten til en elev den vanskelighetsgraden en oppgave må ha
for at eleven skal ha for eksempel 50 prosent sannsynlighet for riktig svar.
De to størrelsene dyktighet og vanskelighetsgrad inngår altså i prinsippet
på en symmetrisk måte, og de to nevnte sammenhengene gir mening til og
definerer begge størrelsene samtidig.
Ved måling av holdninger i PISA, er det gjennomgående brukt en Likert-skala. Felles for mange av disse variablene gjelder at de inngår i kon-
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strukter. For hvert konstrukt beregnes elevenes «skåre» for holdning ut fra
svarene på de enkeltspørsmålene som inngår. Også for slike konstrukter er
utregningene av skåreverdier gjort ved hjelp av Rasch-modellen. Dette har
blant annet den fordelen at det ellers ville vært vanskelig å håndtere elever
som ikke har svart på alle spørsmålene. Å ta gjennomsnittet av de besvarte
spørsmålene ville ikke bli helt riktig, siden det ikke er like lett å være enig
i hvert av spørsmålene. Med Rasch-modellen får elevene en skåre ut fra de
spørsmålene de faktisk har svart på, uten at eventuelle ubesvarte spørsmål
gir et «skjevt» bilde.
Reliabilitet
Når vi setter sammen et konstrukt som en sum av en rekke enkeltvariabler, er det viktig å undersøke om konstruktet får høy nok reliabilitet. Høy
reliabilitet for et konstrukt betyr at det ikke er for stor tilfeldighet når det
gjelder nøyaktig hvilke variable vi har tatt med. Det er altså spørsmål om
hvor pålitelig man måler det man faktisk måler, uavhengig av hva dette
faktisk er. (Det siste er et spørsmål om validitet.) Hvis vi bruker for få
spørsmål, vil det gjerne bli for store tilfeldigheter når det gjelder hvor godt
oppgavene passer den enkelte eleven, eller når det gjelder hvor enig en
elev er akkurat i ett bestemt utsagn. Den verdien vi får for konstruktet bør
derfor ikke variere mye om vi bytter ut et spørsmål med et annet av de
mange vi kunne tatt med. Det er et ufravikelig krav at enkeltvariablene må
støtte opp om hverandre, at de viser rimelig høy indre konsistens. Jo lavere konsistens, jo flere spørsmål må vi ta med for å få tilstrekkelig høy
reliabilitet. Vanligvis har oppgaver lav indre konsistens, fordi hver oppgave måler noe som er ganske spesifikt. Derfor må vi ha mange oppgaver for
å få en reliabel skåreverdi for konstruktet. Derimot trenger vi ofte bare
noen få holdningsspørsmål, fordi slike spørsmål gjerne korrelerer høyt seg
imellom.
Signifikante forskjeller
Når vi skal sammenlikne grupper av elever for å se hvem som har høyest
gjennomsnittsverdi for et konstrukt, spør vi ofte om forskjellen vi finner,
er statistisk signifikant eller ikke. Enhver uttrekking av et utvalg fra en populasjon innebærer et element av tilfeldighet. Hadde uttrekningen blitt
foretatt på nytt, ville andre elever blitt med, og resultatene ville blitt annerledes. Men statistikkens lover sørger for at det er en grense for hvor forskjellig de enkelte utvalgene kunne blitt, og denne grensen er lavere jo flere som er med i utvalget.
Vi knytter gjerne en bestemt sannsynlighet til overveielsene nevnt over.
Ofte bruker man 5 % sannsynlighet som signifikansnivå, og det har vi
brukt i denne boka også. Når vi sier at en gruppe elever skårer signifikant
høyere enn en annen, så betyr det at det er mindre enn 5 % sannsynlighet
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for at denne forskjellen bare skyldes tilfeldigheter ved elevutvalget. «Signifikante» forskjeller mellom elevgrupper i utvalget finnes altså med 95 %
sannsynlighet også i hele populasjonen.
Standardavvik: se varians og standardavvik
Standardfeil for gjennomsnitt
Når vi trekker et tilfeldig utvalg fra en populasjon, vil det være en tilfeldighet knyttet til enhver gjennomsnittsverdi for en variabel. Vi kan tenke
oss at vi mange ganger hadde trukket et tilfeldig utvalg av elever fra en og
samme populasjon. Gjennomsnittsverdien ville ikke blitt den samme hver
gang, men variere litt rundt gjennomsnittet for hele populasjonen. Jo større utvalgene var, jo mindre spredning ville det blitt for gjennomsnittene.
Disse gjennomsnittene danner selv en fordeling, og standardavviket til
denne fordelingen kalles standardfeilen til gjennomsnittet og forkortes
ofte SE, på engelsk Standard Error (of the mean). Siden to standardavvik i
hver retning dekker 95 % av tilfellene, vil to standardfeil gi oss et mål på
feilmarginen ved slutning fra utvalg til hele populasjonen.
Standardisering
Det er vanlig å oppgi verdier for et konstrukt ved å relatere det til hvor
mange standardavvik verdien ligger over eller under gjennomsnittet. Vi
sier at vi har standardisert variabelen, og at vi i stedet bruker den standardiserte verdien. Gjennomsnittet er da satt til 0 og standardavviket til 1. En
slik standardisering er brukt på de aller fleste konstruktene i PISA. Det
innebærer at de angitte verdiene ikke forteller noe direkte om hvilke svar
elevene har gitt, fordi standardiserte verdier bare har mening ved å fortelle
hvordan elever har svart i forhold til alle andre elever. Spesielt viktig er det
at en negativ verdi for et standardisert holdningskonstrukt ikke nødvendigvis betyr 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. Istedenfor å standardisere til gjennomsnitt 0 og standardavvik 1, brukes det for faglig skåre en standardisering til
gjennomsnitt 500 og standardavvik 100. En skåreverdi på 550 betyr da en
skåre som ligger et halvt standardavvik over gjennomsnittet. For å kunne
sammenlikne landene på samme skala er standardiseringen foretatt internasjonalt. Verdier for gjennomsnitt og standardavvik er beregnet ved å la alle
OECD-landene telle like mye, uavhengig av utvalgenes og hele populasjonenes størrelse. Landene utenfor OECD er i denne sammenhengen ikke
regnet med. Det er verdt å merke seg at alle poengsummene er relative og
bare har mening i forhold til den ovenfor nevnte standardiseringen av gjennomsnitt og spredning. For eksempel angir ikke en skåre på 0 poeng for en
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elev 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 unngått å framstille
skåreverdier grafisk med søyler som begynner på 0.
Denne måten å standardisere faglig skåre på fører til at gjennomsnittet
av alle OECD-landenes skåre er 500. Men den gjennomsnittlige verdien
for landenes standardavvik er betydelig lavere enn 100, siden variasjonen
innad i hvert land har en tendens til å være lavere enn hele den internasjonale variasjonen.
Validitet
Validitet for et konstrukt er et mål for i hvilken grad konstruktet virkelig
måler det det gir seg ut for å måle, eller som det blir oppfattet å måle. Validitet har mange sider, men det viktigste i vår sammenheng er at oppgavene er laget i henhold til et detaljert rammeverk med definisjoner av hva
man tar sikte på å måle. Vi har i denne boka lagt vekt på å definere tydelig
alle konstruktene som inngår, men likevel er det klart at til en viss grad er
vi avhengig av at betegnelsene som er oversatt og tilpasset vår sammenheng, blir oppfattet slik de er ment. Når det gjelder fagkompetanse i matematikk, har vi for eksempel tydelig forklart at vi ofte for enkelhets skyld
har brukt betegnelsen «matematikk», selv om vi strengt tatt mener
«mathematical literacy», slik dette er definert i rammeverket.
Varians og standardavvik
De vanligste målene for spredningen i et datamateriale er standardavvik
og varians. Variansen til en variabel er det gjennomsnittlige kvadratiske
avviket fra gjennomsnittsverdien. Jo større spredningen i dataene er, desto
større vil avvikene fra gjennomsnittsverdien bli, og desto større blir variansen.
Standardavviket til en variabel er kvadratrota av variansen. Standardavviket er en størrelse som har samme dimensjon og måleenhet som variabelen selv, og som derfor lett kan gis en fortolkning. I tilfeller der vi har en
fordeling som ikke er for langt fra en normalfordeling, ligger omtrent 2/3
av tilfellene mindre enn ett standardavvik fra gjennomsnittsverdien. Og
hvis vi går to standardavvik opp eller ned fra dette gjennomsnittet, vil vi
dekke omtrent 95 % av tilfellene.
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Vedlegg 2:

Noen frigitte
matematikkoppgaver
Noen
frigitte
matematikkoppgaver
Vedlegg 2:

De følgende oppgavene er eksempler på frigitte oppgaver i matematikk.
Flere oppgaver kan finnes på www.pisa.no.

SKRITT

Bildet viser fotavtrykkene til en mann som går. Skrittlengden P er avstanden mellom bakre kant av to påfølgende fotavtrykk.
For menn gir formelen n--- = 140 et tilnærmet forhold mellom n og P hvor,
p

n = antall skritt pr. minutt, og
P = skrittlengde i meter.
M124Q01
Spørsmål 1: SKRITT
Hvis formelen gjelder for Haralds måte å gå på og Harald tar 70 skritt pr.
minutt, hva blir Haralds skrittlengde? Vis hvordan du fant svaret.

M124Q03
Spørsmål 2: SKRITT
Bjarte vet at hans skrittlengde er 0,80 meter. Formelen gjelder for hans
måte å gå på.

Regn ut hvor fort Bjarte går i meter pr. minutt og i kilometer pr. time. Vis
utregningene dine.
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VEKST
Ungdom blir høyere
Grafen nedenfor viser gjennomsnittshøyden for gutter og jenter i Nederland i 1998.

Høyde
(cm)

190
Gjennomsnittshøyden for gutter 1998
180
Gjennomsnittshøyden for jenter 1998

170

160

150

140

130
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Alder
lder
(år)
år)

M150Q01
Spørsmål 1: VEKST
Siden 1980 har gjennomsnittshøyden for 20 år gamle jenter økt med 2,3
cm til 170,6 cm. Hva var gjennomsnittshøyden for 20 år gamle jenter i
1980?

Svar: .............................. cm
M150Q03
Spørsmål 2: VEKST
Forklar hvordan grafen viser at veksthastigheten for jenter i gjennomsnitt
avtar etter 12-årsalderen.

Rett spor eller ville veier Page 283 Wednesday, November 17, 2004 6:15 PM

VEDLEGG 2: NOEN FRIGITTE MATEMATIKKOPPGAVER

M150Q02
Spørsmål 3: VEKST
I hvilken periode i livet er jenter gjennomsnittlig høyere enn gutter på
samme alder ifølge denne grafen?

INTERNETT
Mark (fra Sydney i Australia) og Hans (fra Berlin i Tyskland) snakker ofte
sammen ved hjelp av «chat» på internett. De må logge seg på internett
samtidig for å kunne chatte.
For å finne et passende tidspunkt for å chatte sjekket Mark en tabell som
viste tiden ulike steder i verden, og fant dette:

Greenwich kl . 24.00

Berlin kl. 01.00

Spørsmål 1: INTERNETT
Hva er klokka i Berlin når den er 19.00 i Sydney?

Sydney kl. 10.00

M402Q01

M402Q02
Spørsmål 2: INTERNETT
Mark og Hans kan ikke chatte mellom klokka 09.00 og 16.30 etter egen
lokal tid, fordi da er begge på skolen. De kan heller ikke chatte mellom
klokka 23.00 og 07.00 etter egen lokal tid, for da sover de.

Når vil det passe for Mark og Hans å chatte? Skriv ned de lokale tidene i
tabellen.
Sted
Sydney
Berlin

Tid
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TERNINGER

M145Q01

På dette fotografiet ser du seks terninger, merket (a) til (f). For alle terningene gjelder en regel:
Summen av antall prikker på to motsatte sider av hver terning er alltid sju.

(c)
(b)
(a)

(f)
(e)
(d)

Skriv i hver rute antall prikker på den siden som vender ned på terningene, slik at det samsvarer med fotografiet.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

PRIKKER PÅ TERNINGER

M555Q02

Til høyre er det en tegning av to terninger. På slike
terninger er prikkene plassert på en spesiell måte,
og følgende regel gjelder for terningene:
Summen av prikkene på to motstående sider er alltid sju.
Du kan lage en enkel terning ved å kutte til, folde og lime et pappstykke.
Dette kan du gjøre på mange måter. På figuren nedenfor kan du se fire utklipp som kan brukes til å lage terninger med prikker på sidene.
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Hvilke(t) av utklippene kan foldes sammen til en terning som oppfyller regelen om at summen av prikkene på to motstående sider blir 7? Sett en
ring rundt enten «Ja» eller «Nei» for hvert utklipp i tabellen nedenfor.
II

II

III

II

IV

III

IV

Utklipp

Oppfyller regelen om at summen av motstående sider skal bli 7?

I

Ja / Nei

II

Ja / Nei

III

Ja / Nei

IV

Ja / Nei

SNEKKER

M266Q01

En snekker har 32 meter med planker og ønsker å lage en kant rundt et bed
i en hage. Han vurderer følgende skisser for bedet:
A

B
6m

6m
10 m

10 m
C

D
6m

6m

10 m

10 m

Sett en ring rundt enten «Ja» eller «Nei» for hver skisse for å vise om det
kan lages med 32 meter planker.
Skisse til bed

Er det mulig å lage det bedet som skissen viser,
med 32 meter planker?

Skisse A

Ja / Nei

Skisse B

Ja / Nei

Skisse C

Ja / Nei

Skisse D

Ja / Nei
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TRAPPEN

M547Q01

Tegningen nedenfor viser en trapp med 14 trinn og en totalhøyde på 252 cm.

Total høyde 252 cm

Total dybde 400 cm

Hva er høyden på hvert av de 14 trinnene?
Høyden: .............................. cm

VALUTAKURSER
Mei-Ling fra Singapore forberedte seg på å reise til Sør-Afrika i 3 måneder som utvekslingsstudent. Derfor måtte hun veksle noen singaporske
dollar (SGD) til sørafrikanske rand (ZAR).
M413Q01
Spørsmål 1: VALUTAKURSER
Mei-Ling fant ut at vekslingskursen mellom singaporske dollar og sørafrikanske rand var slik:

1 SGD = 4,2 ZAR
Mei-Ling vekslet 3 000 singaporske dollar til sørafrikanske rand til
denne kursen.
Hvor mange sørafrikanske rand fikk Mei-Ling?
M413Q02
Spørsmål 2: VALUTAKURSER
Da hun kom tilbake til Singapore etter 3 måneder, hadde Mei-Ling igjen
3 900 ZAR. Hun vekslet disse tilbake til singaporske dollar og la merke til
at vekslingskursen var endret til dette:
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1 SGD = 4,0 ZAR
Hvor mange singaporske dollar fikk Mei-Ling?

M413Q03
Spørsmål 3: VALUTAKURSER
I løpet av disse 3 månedene endret vekslingskursen seg fra 4,2 til 4,0 ZAR
per SGD.

Var det en fordel for Mei-Ling at vekslingskursen nå var 4,0 ZAR i stedet
for 4,2 ZAR da hun skulle veksle sørafrikanske rand tilbake til singaporske dollar? Gi en forklaring som begrunner svaret ditt.

SKATEBOARD
Erik liker skateboard veldig godt. Han går til en butikk som heter
SKATERS for å sjekke noen priser. I denne butikken kan du kjøpe et komplett skateboard, eller du kan kjøpe et brett, et sett med 4 hjul, et sett med
2 akslinger og et monteringssett og sette sammen ditt eget skateboard.
Butikkens priser på de forskjellige produktene er:
Produkt

Pris i zed

Komplett skateboard

82 eller 84

Brett

40, 60 eller 65

Sett med 4 hjul

14 eller 36

Sett med 2 akslinger

16

Monteringssett (kulelager, gummipakninger, bolter og muttere)

10 eller 20
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M520Q01
Spørsmål 1: SKATEBOARD
Erik har lyst til å sette sammen sitt eget skateboard. Hva er minimumsprisen og maksimumsprisen i butikken for delene til et skateboard du monterer selv?

(a) Minimumsprisen: ............................................... zed
(b) Maksimumsprisen: ............................................. zed

M520Q02
Spørsmål 2: SKATEBOARD
Butikken tilbyr tre ulike brett, to ulike sett med hjul og to ulike monteringssett. Det er bare én type med akslinger.

Hvor mange ulike skateboard kan Erik sette sammen?
A
B
C
D

6
8
10
12

M520Q03
Spørsmål 3: SKATEBOARD
Erik har 120 zed som han kan bruke, og han vil kjøpe det dyreste skateboardet han har råd til.

Hvor mye penger kan Erik ha råd til å bruke på hver av de fire delene?
Skriv svarene dine i tabellen nedenfor.
Del
Brett
Hjul
Aksling
Monteringssett

Beløp (i zed)
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EKSPORT
De grafiske framstillingene nedenfor gir informasjon om eksporten fra
Zedland, et land som bruker zed som sin myntenhet.
Total årlig eksport fra Zedland i
millioner zed, 1996–2000
45

Fordeling av eksport fra Zedland
i 2000
42,6

40

37,9

35

Andre
Bomullsstoffer

30

21 %

26 %

27,1
25,4

25
20,4

20
15

Ull

Kjøtt

5%

14 %

Tobakk

10

7%

5

Te 5
Fruktjus
9%

0

Ris

%

13 %
1996

1997

1998

1999

2000

År

M438Q01
Spørsmål 1: EKSPORT
Hva var den samlede verdien (i millioner zed) av eksporten fra Zedland
i 1998?

Spørsmål 2: EKSPORT
Hva var verdien av eksportert fruktjus fra Zedland i 2000?
A
B
C
D
E

1,8 millioner zed
2,3 millioner zed
2,4 millioner zed
3,4 millioner zed
3,8 millioner zed

M438Q02
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RAN

M179Q01

En TV-reporter viste dette diagrammet og sa:
«Grafene viser at det har vært en voldsom økning i antall ran fra 1998 til
1999».
520
Året 1999
515
Antall ran pr. år
510
Året 1998
505

Mener du at reporterens påstand er en rimelig tolkning av diagrammet? Gi
en forklaring som støtter svaret ditt.

SØPPEL

M505Q01

I et miljøprosjekt skulle elevene skaffe informasjon om hvor lang tid det
tar før forskjellige typer søppel som folk kaster, brytes ned:
Søppeltyper

Nedbrytningstid

Bananskall

1–3 år

Appelsinskall

1–3 år

Pappkartong

0,5 år

Tyggegummi

20–25 år

Aviser

Noen få dager

Plastkopper

Mer enn 100 år

En elev planlegger å framstille resultatene i et søylediagram.
Nevn en grunn til at et søylediagram ikke er egnet til å framstille disse
dataene.
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PRØVERESULTATER

M513Q01

Den grafiske framstillingen nedenfor viser resultatene fra en naturfagprøve for to klasser, klasse A og klasse B.
Gjennomsnittsresultatet for klasse A er 62,0, og gjennomsnittsresultatet
for klasse B er 64,5. Elevene får godkjent resultat på prøven hvis de får 50
poeng eller mer.
Poeng på en naturfagprøve

Antall elever

6
5
4
3

90–100

80–89

70–79

60–69

50–59

40–49

30–39

20–29

10–19

1

0–9

2

Poeng
Klasse A

Klasse B

Ved å se på den grafiske framstillingen hevder læreren at klasse B gjorde
det bedre enn klasse A på denne prøven.
Elevene i klasse A er ikke enige med læreren sin. De prøver å overbevise
læreren om at klasse B ikke nødvendigvis har gjort det bedre.
Skriv ett matematisk argument, med utgangspunkt i den grafiske framstillingen, som elevene i klasse A kan bruke.
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Vedlegg 3:

Frigitte oppgaver i naturfag
Vedlegg 3: Frigitte oppgaver i naturfag

De følgende oppgavene er de to frigitte oppgaveenhetene i naturfag. Flere
oppgaver fra PISA 2000 og generalprøver kan finnes på www.pisa.no.

DAGSLYS
Les denne informasjonen og svar på spørsmålene som følger.

DAGSLYS 22. JUNI 2002
I dag når den nordlige halvkule

stå opp kl. 05.55 og gå ned kl.

feirer sin lengste dag, vil

20.42. Det gir 14 timer og 47

australierne oppleve sin kor teste

minutter med dagslys.

dag.
Presidenten i den astronomiske
I Melbourne*, Australia, vil

foreningen, Perry Vlahos,

sola stå opp kl. 07.36 og gå ned

forklarer at de ulike årstidene på

kl. 17.08. Det gir 9 timer og 32

den nordlige og sørlige halvkule

minutter med dagslys.

har med jordas helning å gjøre.
Denne helningen er på 23

Til sammenligning vil sola på

grader.

den lengste dagen i året på den
sørlige halvkule, 22. desember,

*Melbourne er en by i Australia som ligger omtrent på den 38. breddegraden sør
for ekvator.
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Spørsmål 1: DAGSLYS
Hvilket utsagn forklarer hvorfor vi har dagslys og mørke på jorda?
A
B
C
D

S129Q01

Jorda roterer rundt sin egen akse.
Sola roterer rundt sin egen akse.
Jordas akse heller.
Jorda kretser rundt sola.

Spørsmål 2: DAGSLYS
Figuren viser lysstråler fra sola som skinner på jorda.

S129Q02

Lys fra sola

Jorda

Figur: Lysstråler fra sola

Anta at det er den korteste dagen i Melbourne.
Tegn inn jordas akse, den nordlige halvkule, den sørlige halvkule og ekvator på figuren. Sett navn på det du tegner inn.
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KLONING
Les avisartikkelen og svar på spørsmålene som følger.

En maskin for kopiering av levende vesener?

(sau 1). Fra denne lille biten tok
Hvis det hadde vært en avstemmhan ut cellekjernen og overførte
ning om «Årets dyr» i 1997, ville
20 den til eggcellen fra en annen sau
Dolly uten tvil ha vært vinneren!
(sau 2). Først fjernet han alt mateDolly er en skotsk sau som du ser
riale fra eggcellen for å unngå at
5 på bildet. Men Dolly er ingen vanlammet skulle få sau 2 sine egenlig sau. Hun er en klon av en
skaper. Ian Wilmut satte inn den
annen sau. En klon betyr en kopi.
25 manipulerte eggcellen fra sau 2 i
Å klone betyr å kopiere «fra en
en annen sau (sau 3). Sau 3 ble
enkelt kopieringsoriginal». Forsdrektig og fikk et lam: Dolly.
10 kere har lykkes med å skape en
sau (Dolly) som er identisk med en
Noen forskere tror at innen et par
annen sau som har fungert som
år vil det være mulig å klone men«kopieringsoriginal».
30 nesker også. Men politikere i
mange land har allerede bestemt
Det var den skotske forskeren Ian
seg for å forby kloning av mennes15 Wilmut som skapte «kopimaskiker ved lov.
nen» for sauer. Han tok en bitte
liten bit av juret til en voksen sau
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Spørsmål 1: KLONING
Hvilken sau er Dolly identisk med?
A
B
C
D

S128Q01

Sau 1
Sau 2
Sau 3
Faren til Dolly

S128Q02
Spørsmål 2: KLONING
I linje 16 og 17 blir den delen av juret som ble brukt, beskrevet som «en
bitte liten bit». Fra teksten i artikkelen kan du finne ut hva som menes med
«en bitte liten bit».

«En bitte liten bit» betyr her
A
B
C
D

en celle.
et gen.
en cellekjerne.
et kromosom.

S128Q03
Spørsmål 3: KLONING
I siste setning i artikkelen blir det sagt at politikere i mange land allerede
har bestemt seg for å forby kloning av mennesker ved lov. Nedenfor er det
nevnt to mulige grunner til denne avgjørelsen.

Er disse grunnene basert på naturvitenskap?
Sett ring rundt enten «Ja» eller «Nei» for hver av grunnene.
Grunn:

Naturvitenskapelig?

Klonede mennesker kunne bli mer utsatt for bestemte
sykdommer enn vanlige mennesker.

Ja / Nei

Menneskene bør ikke overta Skaperens rolle.

Ja / Nei
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Vedlegg 4:

Noen frigitte oppgaver
i problemløsing
Vedlegg 4: Noen frigitte oppgaver
i problemløsing

De følgende oppgavene er eksempler på frigitte oppgaver i problemløsing.
Flere oppgaver kan finnes på www.pisa.no.

ENERGIBEHOV
Denne oppgaven handler om å velge den maten som passer best for å
dekke energibehovet til en innbygger i Zedland. Tabellen viser det anbefalte energibehovet i kilojoule (kJ) for ulike personer.
Anbefalt daglig energibehov for voksne

MENN

KVINNER

Energibehov (kJ)

Energibehov (kJ)

Alder (år)

Aktivitetsnivå

Fra 18 til 29

Lavt
Moderat
Høyt

10660
11080
14420

8360
8780
9820

Fra 30 til 59

Lavt
Moderat
Høyt

10450
12120
14210

8570
8990
9790

60 og eldre

Lavt
Moderat
Høyt

8780
10240
11910

7500
7940
8780

Aktivitetsnivå sett i forhold til yrke
Lavt:

Moderat:

Høyt:

Butikkbetjening

Lærer

Bygningsarbeider

Kontorarbeider

Dørselger

Kroppsarbeider

Hjemmearbeidende

Sykepleier

Idrettsutøver
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X430Q01
Spørsmål 1: ENERGIBEHOV
David Eriksen er en 45 år gammel lærer. Hva er hans daglige anbefalte
energibehov i kilojoule (kJ)?

Svar: …………………………. kilojoule

Janne Gabrielsen er en 19 år gammel høydehopper. En kveld har noen av
Jannes venner invitert henne med ut på en restaurant på middag. Her er
menyen.

MENY
Supper:

Hovedretter:

Salater:

Desserter:

Milk shake:

Jannes overslag
over energiinnholdet
i hver porsjon (kJ)

Tomatsuppe

355

Kremet sjampinjongsuppe

585

Meksikansk kylling

960

Karibisk kylling med ingefær

795

Kebab med svinekjøtt og salvie

920

Potetsalat

750

Salat med spinat, aprikoser og hasselnøtter

335

Couscous-salat

480

Eple- og bringebærkake

1380

Ostekake med ingefær

1005

Gulrotkake

565

Sjokolade

1590

Vanilje

1470
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Restauranten har også et menyforslag til fast pris.
Fastprismeny 50 zed
Tomatsuppe
Karibisk kylling med ingefær
Gulrotkake

X430Q02
Spørsmål 2: ENERGIBEHOV
Janne fører oversikt over hva hun spiser hver dag. Denne dagen hadde hun
hatt et energiinntak på 7520 kJ før middag.

Janne vil ikke at det samlede energiinntaket hennes skal være mer enn
500 kJ høyere eller lavere enn det som er anbefalt for henne per dag.
Bestem om menyforslaget til fast pris vil gjøre at Janne holder seg innenfor ±500 kJ av det anbefalte energibehovet. Vis framgangsmåten din.

STUDIEOPPLEGG

X414Q01

En teknisk skole tilbyr disse 12 fagkursene i en treårig utdannelse, der
lengden på hvert fagkurs er ett år:
Fagkode

Navnet på fagkurset

1

M1

Mekanikk nivå 1

2

M2

Mekanikk nivå 2

3

E1

Elektronikk nivå 1

4

E2

Elektronikk nivå 2

5

H1

Handelsfag nivå 1

6

H2

Handelsfag nivå 2

7

H3

Handelsfag nivå 3

8

D1

Data nivå 1

9

D2

Data nivå 2

10

D3

Data nivå 3

11

T1

Teknologi og informasjonsbehandling nivå 1

12

T2

Teknologi og informasjonsbehandling nivå 2
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Hver student skal ta 4 fagkurs per år, og dermed fullføre 12 fagkurs på 3 år.
En student kan bare ta et fag på et høyere nivå dersom han eller hun har
fullført lavere nivåer for det samme faget et tidligere år. For eksempel kan
man bare ta Handelsfag nivå 3 etter å ha fullført Handelsfag nivå 1 og 2.
I tillegg kan Elektronikk nivå 1 først tas etter at man har fullført Mekanikk
nivå 1, og Elektronikk nivå 2 kan bare tas etter at man har fullført Mekanikk nivå 2.
Bestem hvilke fagkurs som bør tilbys hvilket år, og fullfør tabellen nedenfor. Skriv fagkodene inn i tabellen.
Fagkurs 1

Fagkurs 2

Fagkurs 3

Fagkurs 4

År 1
År 2
År 3

VANNINGSSYSTEM
Nedenfor er det en tegning som viser et system med vanningskanaler som
blir brukt til å vanne avlinger. Portene A til H kan åpnes og stenges slik at
vannet kan ledes dit det trengs. Når en port er stengt, kan ikke vannet
slippe igjennom den.
Denne oppgaven handler om å finne en port som har gått i vranglås, og
som hindrer vannet i å strømme gjennom kanalsystemet.

A

B

D

C

Inn

Ut
E

F

Figur 1: System med vanningskanaler

G

H
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Mikkel merker seg at vannet ikke alltid går der det er meningen at det skal
gå.
Han tror at en av portene har gått i vranglås, slik at når man stiller den på
«åpen», så åpner den seg ikke.
X603Q01
Spørsmål 1: VANNINGSSYSTEM
Mikkel bruker oppsettet for portinnstilling i tabell 1 for å sjekke portene.

Tabell 1: Portinnstilling
A

B

C

D

E

F

G

H

Åpen

Stengt

Åpen

Åpen

Stengt

Åpen

Stengt

Åpen

Med portene stilt inn som i tabell 1 skal du tegne inn i diagrammet
nedenfor alle de mulige strømningsmønstrene for vannet. Tenk deg at alle
portene virker som de skal.

A

B

D

C

Inn

Ut
E

F

G

H

X603Q02
Spørsmål 2: VANNINGSSYSTEM
Mikkel finner ut at når portene er stilt inn som i tabell 1, strømmer ikke
noe vann igjennom, noe som tyder på at minst en av portene som er stilt
inn på «åpen», faktisk er stengt.

Bestem om vannet vil strømme gjennom hele vanningssystemet for hver
av situasjonene nedenfor. Sett en ring rundt «Ja» eller «Nei» for hver situasjon.
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Vil vannet strømme
helt igjennom?

Situasjon
Port A har gått i vranglås. Alle andre porter virker slik som
de er stilt inn i tabell 1.

Ja / Nei

Port D har gått i vranglås. Alle andre porter virker slik som
de er stilt inn i tabell 1.

Ja / Nei

Port F har gått i vranglås. Alle andre porter virker slik som
de er stilt inn i tabell 1.

Ja / Nei

Spørsmål 3: VANNINGSSYSTEM
Mikkel vil gjøre det mulig å teste om port D har gått i vranglås.

X603Q03

Skriv inn i tabellen nedenfor hvordan de andre portene kan stilles inn for
at man skal kunne teste om port D er stengt selv om den er stilt inn på
«åpen».
Innstillinger for portene (hver skal være «åpen» eller «stengt»)
A

B

C

D

E

F

G

H
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