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Forord

I denne rapporten presenterer vi resultater fra PISA 2015. Undersøkelsen er utført
ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, på
oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

I PISA-undersøkelsen blir norske 15-åringer sammenliknet med jevnaldrende
elever i andre OECD-land innen tre sentrale fagområder: lesing, matematikk og
naturfag. Undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år for å kunne se på endring
over tid. Alle de tre fagområdene er med hver gang, men for hver gjennomføring
blir ett av dem mer vektlagt. I PISA 2015 var naturfag hovedområde. I tillegg til
å se på elevenes kompetanser i lesing, matematikk og naturfag, gir undersøkelsen
også informasjon om andre sider ved skolen, som elevers holdninger og oppfat-
ninger av undervisning og læringsmiljø.

Denne rapporten er basert på resultater som er gitt i de to første bindene av den
internasjonale rapporten, som blant annet inneholder tabeller med detaljerte resul-
tater for alle deltakerlandene. Det vil bli gitt ut flere bind av den internasjonale
rapporten, og nasjonalt er det også planer om å publisere artikler og tematiske rap-
porter basert på dataene fra PISA 2015.

Norge har deltatt i PISA-undersøkelsen siden 2000, og i denne rapporten har vi
lagt vekt på å sammenlikne de norske resultatene med tidligere undersøkelser.
Blant annet presenterer vi endring i de norske elevenes prestasjoner i naturfag og
hvordan deres holdninger og oppfatninger av læringsmiljø har endret seg over tid.
I tillegg sammenlikner vi de norske resultatene med resultatene i de andre nor-
diske landene.

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 i en internasjonal sammenheng. PISA måler selvsagt ikke alle sider ved
norsk skole, men kan gi oss informasjon om noen utfordringer og muligheter som
det ikke ville vært så lett å få øye på uten å gjøre en internasjonal sammenlikning.
På den måten kan undersøkelsen bidra med viktig informasjon til videre diskusjon
om norsk skole.

Vi har skrevet denne rapporten med ønske om å nå ulike lesere som skole-
forskere, lærerutdannere, studenter, lærere, foreldre, politikere og andre som job-
ber med eller er opptatt av læring og undervisning. Rapporten inneholder ni kapit-
ler skrevet av forfattere som alle er tilknyttet PISA-gruppen ved Institutt for lærer-
utdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Kapittel 1 beskriver gjen-
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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nomføringen av undersøkelsen og presenterer noen sentrale funn som omhandler
de tre fagområdene. Kapittel 2 definerer naturfag i PISA og gir informasjon om
det teoretiske grunnlaget for utvikling av oppgaver. Kapittel 3 presenterer resulta-
ter i naturfag. Kapittel 4 gir informasjon om elevenes holdninger til naturfag og
om de ser for seg å ha et realfaglig yrke når de blir 30 år. Kapittel 5 inneholder
resultater om hvordan elevene oppfatter naturfagsundervisningen. Kapittel 6 pre-
senterer resultatene i matematikk. I kapittel 7 rapporteres resultatene i lesing.
Kapittel 8 gir informasjon om hvordan elever og skoleledere oppfatter lærings-
miljøet i skolen. Kapittel 9 presenterer resultater fra et eget spørreskjema til skole-
ledere om blant annet pedagogisk ledelse, ressurser, oppfølging av lærernes prak-
sis og kvalitetssikringstiltak ved skolen.

Vi vil gjerne takke alle som har bidratt til gjennomføringen av undersøkelsen og
til arbeidet med å skrive denne rapporten. En spesiell takk til alle skolene som del-
tok i undersøkelsen. Videre ønsker vi å takke våre prosjektmedarbeidere, spesielt
Anna Eriksen og Eva K. Narvhus, som har spilt en viktig rolle i gjennomføringen
av undersøkelsen, og som har gitt mange nyttige kommentarer på dette manuset.
Bjørg Jacobsen hadde ansvaret for alt det praktiske med å arrangere seminarene
for deltakerskolene. Vi vil også takke alle som har lest og gitt tilbakemeldinger på
de ulike kapitlene i denne rapporten.
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1
PISA 2015 – gjennomføring og 
noen sentrale resultater
MARIT KJÆRNSLI OG FREDRIK JENSEN

I dette kapitlet beskriver vi kort PISA-undersøkelsen, både formålet med under-
søkelsen, hva undersøkelsen inneholder, hvilke land som deltar, utvalgsprosedyrer
og selve gjennomføringen. Videre presenterer vi noen sentrale funn som omhand-
ler alle de tre fagområdene lesing, matematikk og naturfag. Dette gjelder blant
annet hvordan norske resultater har endret seg over tid, resultatene sett i et nordisk
perspektiv, kjønnsforskjeller og betydningen av sosioøkonomisk bakgrunn. Til
slutt blir norske elevers motivasjon for prøven presentert.

1.1 HVA ER PISA-UNDERSØKELSEN, OG HVORDAN BLIR DEN 
GJENNOMFØRT?

PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal
undersøkelse av 15-åringers kunnskaper og kompetanser i noen sentrale fagom-
råder – lesing, matematikk og naturfag. For å løse oppgavene i PISA-prøven er det
ikke nok å gjengi fakta, elevene må også bruke sin kunnskap og kompetanse i en
kontekst. Fagområdene er valgt ut fordi de er sentrale i skolen i alle land, og fordi
de lar seg måle på tvers av land. Aldersgruppen er valgt fordi elever i de fleste land
nærmer seg avslutningen av den obligatoriske skolegangen når de er 15 år gamle.
Den overordnede ideen bak PISA er å vurdere hvor godt skolesystemene i ulike
land forbereder elevene til videre skolegang, studier, arbeidsliv og aktiv og reflek-
tert deltakelse i samfunnet (OECD, 2016b).

I PISA 2015 deltok 72 land. I 57 land, inkludert alle 35 OECD-landene, ble hele
PISA-prøven for første gang gjennomført digitalt. I 15 land ble prøven gjennom-
ført på papir som tidligere. Det har også tidligere vært gjennomført digitale prøver
i PISA, men bare som tilleggsundersøkelser, som for eksempel i PISA 2006, da
det var en digital prøve i naturfag. Den gangen deltok Norge bare på generalprø-
ven, fordi hovedgjennomføringen krevde at man måtte reise rundt til alle deltaker-
skoler med datamaskiner, og det ble for omfattende. Norge deltok derimot på en
digital tilleggsundersøkelse i lesing i PISA 2009 og i både lesing og matematikk i
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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PISA 2012 (Kjærnsli, Lie, Olsen & Roe, 2007; Kjærnsli & Olsen, 2013; Kjærnsli
& Roe, 2010).

For å kunne studere endring over tid gjennomføres PISA hvert tredje år, og alle
de tre fagområdene lesing, matematikk og naturfag er med hver gang. I hver
undersøkelse er det ett av fagområdene som blir vektlagt mer enn de andre. Blant
annet betyr det at det er flere spørsmål i spørreskjemaet til elever og skoleledere
som handler om dette fagområdet. I PISA 2015 er naturfag hovedområde, slik det
også var i 2006. I denne rapporten er det sentralt å studere endringer over tid, både
når det handler om prestasjoner i lesing, matematikk og naturfag og elevenes mot-
ivasjon og holdninger til naturfag.

Norsk deltakelse i PISA er bestemt av Kunnskapsdepartementet og finansiert av
Utdanningsdirektoratet. En forskergruppe ved Institutt for lærerutdanning og sko-
leforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo har ansvaret for gjennomføringen av
PISA-undersøkelsen i Norge. Tekstboksen på neste side gir en kortfattet oversikt
over de viktigste elementene i PISA-undersøkelsen.

Rammeverkene som ligger til grunn for utvikling av oppgaver innen de tre fag-
områdene, er utviklet av ekspertgrupper sammensatt av internasjonalt anerkjente
forskere og fagdidaktikere. Et av utgangspunktene for rammeverkene er at de skal
beskrive hva som antas å være viktig for 15-åringer å kunne innenfor hvert av de
tre fagområdene når de er ferdige med obligatorisk skolegang. Rammeverkene for
PISA 2015 beskriver hva som måles innen hvert fagområde, og det inneholder
også en teoretisk begrunnelse for alle spørsmålene i de ulike spørreskjemaene,
samt tekniske krav til undersøkelsen (OECD, 2016a). Rammeverkene bygger på
tilsvarende dokumenter fra tidligere undersøkelser, se for eksempel OECD, 2006,
2013.

Oppgavene i PISA er utviklet med tanke på å få fram hvordan kunnskap kan for-
stås og brukes i ulike sammenhenger. Internasjonalt brukes begrepene «reading
literacy», «mathematical literacy» og «scientific literacy» nettopp for å under-
streke at det handler om bruken av kunnskap. I denne rapporten bruker vi beteg-
nelsene lesing, matematikk og naturfag.
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Scientific literacy (naturfag) i PISA handler om å kunne gi naturvitenskapelige
forklaringer på fenomener og å forstå hvordan naturvitenskapelig kunnskap blir
til. Det legges vekt på å kunne bruke kunnskap i praksis og i møte med informa-
sjon, for eksempel i aviser og tidsskrifter. Oppgavene elevene får i prøven, gir dem
mulighet til å vise at de forstår hva som kjennetegner naturvitenskapelige spørs-
mål, og at de har innsikt i sentrale sider ved naturvitenskapelige undersøkelser.
Oppgavene gir også elevene mulighet til å forklare eller predikere ulike fenome-
ner ved å bruke fakta, begreper og teorier. I tillegg vil en del av oppgavene kreve
at elevene kan trekke konklusjoner, begrunne eller argumentere mot påstander og
vise at de kan forklare de resonnementene og den evidensen de bygger på. En
detaljert redegjørelse for hvordan naturfag defineres i PISA, er gitt i kapittel 2.

Mathematical literacy (matematikk) i PISA innebærer et bredere spekter av
kunnskaper og ferdigheter enn det som tradisjonelt forbindes med matematikk i
skolen. Matematisk kompetanse knyttes i PISA til individets evne til å formulere,

TEKSTBOKS 1: Hva er PISA?

• PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal studie i regi 

av OECD. Medlemslandene legger premisser for undersøkelsen.

Innhold

• En prøve som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag

• PISA gjennomføres hvert tredje år med hovedvekt på ett av de tre fagområdene

* PISA 2000 – lesing (reading literacy)

* PISA 2003 – matematikk (mathematics literacy)

* PISA 2006 – naturfag (scientific literacy)

* PISA 2009 – lesing (reading literacy)

* PISA 2012 – matematikk (mathematics literacy)

* PISA 2015 – naturfag (scientific literacy)

* Hvert fagområde er med hver gang for å kunne se utvikling over tid

• Undersøkelsen har omfattet mer enn de tre fagområdene. I 2003 og 2012 var det med opp-

gaver i problemløsing, i 2015 var det med oppgaver i problemløsing gjennom samarbeid 

(resultater fra denne delen av PISA er planlagt lansert i løpet av 2017).

Metode

• Digital gjennomføring i de fleste deltakerland i PISA 2015

• To timers faglig prøve med oppgaver fra alle fagområdene

• Spørreskjema til alle elevene som deltar på prøven (spørsmål om blant annet familie-

bakgrunn, holdninger, læringsmiljø på skolen)

• Spørreskjema til skoleledere på skoler som deltar
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bruke og vurdere matematikk i mange ulike sammenhenger og gjenkjenne hvilken
rolle matematikk spiller i samfunnet. Definisjonen av matematisk kompetanse tar
utgangspunkt i at elever skal kunne se at det i mange ulike sammenhenger er nyttig
å kunne identifisere og formulere en matematisk løsbar problemstilling. Deretter
må elevene være i stand til å løse dette problemet ved å bruke matematiske kunn-
skaper og ferdigheter, og til sist må de kunne tolke og vurdere på hvilken måte
denne løsningen hjelper dem til å forstå den problemstillingen som var utgangs-
punktet for denne matematiske aktiviteten. Kapittel 6 gir en grundig innføring i
hvordan matematikk er definert i PISA.

Reading literacy (lesing) forutsetter at elevene både forstår innholdet i skrevne
tekster og at de er i stand til å bruke skrevne tekster som redskap for egen læring
og i sin egen utvikling. Begrepet «reading literacy» signaliserer at prøven fokuse-
rer på den funksjonelle og kritiske reflekterte lesingen. De mer tekniske lesefer-
dighetene, som ordavkoding og lesehastighet, blir ikke direkte målt i prøven, selv
om disse selvsagt alltid vil være en forutsetning for leseforståelsen. Oppgavene er
utformet med tanke på at elevene skal finne fram til relevant informasjon, tolke og
forstå innholdet i tekstene, samt lese kritisk og reflektert. Mer om dette finnes i
kapittel 7.

1.1.1 DELTAKERLAND

I PISA 2015 deltok 72 land, hvorav 35 er OECD-medlemmer. Til sammen deltok
nesten 540 000 elever, og disse er trukket ut slik at de skal representere rundt
28 millioner 15-åringer som går på skole i deltakerlandene. I tabell 1.1 er alle lan-
dene som deltok i PISA 2015, listet opp.

Alle internasjonale gjennomsnittsresultater er beregnet ut fra resultatene i
OECD-landene. Hongkong (Kina), Macao (Kina) og B-S-J-G (Kina) er delvis
selvstyrte regioner i Kina, men vi refererer til dem som «land» her fordi de inter-
nasjonalt blir behandlet hver for seg.
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TABELL 1.1: Deltakerlandene i PISA 2015.

OECD-land

Australia Italia Spania

Belgia Japan Storbritannia

Canada Latvia Sveits

Chile Luxembourg Sverige

Danmark Mexico Sør-Korea

Estland Nederland Tsjekkia

Finland New Zealand Tyrkia

Frankrike Norge Tyskland

Hellas Polen Ungarn

Irland Portugal USA

Island Slovakia Østerrike

Israel Slovenia

Land som ikke er medlem av OECD

Albania Jordan Montenegro

Algerie Kasakhstan Peru

Argentina Kosovo Qatar

Brasil Kroatia Romania

BSJG (Kina)* Kypros Russland

Bulgaria Libanon Singapore

Colombia Litauen Taipei (Kina)

Costa Rica Macao (Kina) Thailand

Den dominikanske republikk Makedonia Trinidad og Tobago

Emiratene (FAE) Malaysia Tunisia

Georgia Malta Uruguay

Hongkong (Kina) Moldova Vietnam

Indonesia

* BSJG står for de kinesiske regionene Beijing, Shanghai, Jiangsu og Guangdong.
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1.1.2 UTVALG AV SKOLER OG ELEVER

Populasjonen i PISA-undersøkelsen omfatter 15-åringer som går på skole. I denne
undersøkelsen vil det si alle elever som er født i 1999, og som gikk på skole i 2015.
Undersøkelsen blir i de fleste land gjennomført om våren, det vil si at elever som
er født tidlig på året, har fylt 16 år når de deltar i undersøkelsen. Det er med andre
ord et helt årskull som undersøkes, uavhengig av hvilket klassetrinn elevene går
på. I Norge er forskjellen mellom aldersbasert og trinnbasert populasjon minimal.
Det vil si at omtrent 99 prosent av norske elever som er født i 1999, og som går på
skole, var elever på 10. trinn våren 2015. I underkant av én prosent gikk på 9. trinn,
og bare noen få elever, godt under en halv prosent, gikk på videregående skole.

Det er viktig at elever og skoler som deltar i undersøkelsen, er et representativt
og tilfeldig utvalg. For å sikre at dette blir gjort riktig i alle land, må alle land sende
inn offisiell skolestatistikk til et internasjonalt senter (Westat, USA) som trekker
utvalget av skoler for alle land. Målet er å trekke et utvalg med elever som er
representativt for 15-åringer. Uttrekking skjer i to ledd, først trekkes et utvalg med
skoler, deretter trekkes det ut elever på disse skolene. For å unngå at elever fra små
skoler blir overrepresentert, blir skolene trukket ut med en sannsynlighet som er
proporsjonal med skolestørrelsen, som da innebærer at skoler med mange elever
har større sannsynlighet for å bli trukket ut. Dette sikrer at hver enkelt elev gis
omtrent lik sannsynlighet for å bli valgt ut.

I Norge ble 241 skoler trukket ut til å delta i PISA 2015. Ved de uttrukne grunn-
skolene ble 30 elever tilfeldig trukket ut. Det vil si at det ikke var hele grupper
eller klasser som deltok med mindre skolen hadde færre enn 30 elever som er født
i 1999. I slike tilfeller deltok alle. Av de videregående skolene som ble trukket ut,
var det én skole som hadde elever som er født i 1999.

Den norske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 23. mars til 30. april
2015, og nesten 5500 elever fra 228 grunnskoler pluss tre elever fra én videre-
gående skole deltok. Dette utgjør en svært høy deltakelse på skolenivå (95 pro-
sent) og på elevnivå (91 prosent), og betyr at omtrent 9 prosent av de norske elev-
ene som gikk i 10. trinn skoleåret 2014/2015, tok PISA-prøven.

1.1.3 FRITAK AV ELEVER

For at resultater i ulike land skal kunne sammenliknes, stilles det strenge krav til
utvalg av elever og deltakelse. Utvalgene må være sammenliknbare, og derfor er alle
elever som er født det aktuelle året, og som går på skole, i utgangspunktet med i
utvalget, uavhengig av hva slags skole elevene går på (privat, offentlig, spesialskole
osv.). Det er mulig å frita skoler eller enkeltelever, men dette må gjøres i tråd med
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strenge internasjonale kriterier. Stort sett handler det om elever som har fysiske eller
psykiske funksjonshemninger som gjør at de ikke er i stand til å besvare oppgavene,
eller minoritetsspråklige elever som har vært for kort tid i landet til at de har tilstrek-
kelige ferdigheter i det språket prøven gjennomføres på. Et hovedprinsipp er uansett
at undersøkelsen skal være så inkluderende som mulig. I tekstboks 2 har vi gjengitt
kriteriene for hvilke elever som kunne fritas fra undersøkelsen.

For hvert land er det beregnet hvor mange prosent av elevene som er fritatt, og
disse tallene er oppgitt i de internasjonale rapportene. Tabell 1.2 viser prosentan-
del fritak totalt, samt prosentandel fritak på skolenivå og elevnivå for de nordiske
landene. I den internasjonale rapporten er det detaljerte data om dette for hvert
land (OECD, 2016b). I alle de nordiske landene er det større fritak på elevnivå enn
på skolenivå. Det er naturlig ettersom det i alle de nordiske landene er enhetsskole.
I land der de har et mer segregert skolesystem, er det større fritak på skolenivå og
mindre på elevnivå.

TEKSTBOKS 2: Hovedkriterier for fritak av elever

Hvilke elever kan fritas fra undersøkelsen?

• Elever med fysisk funksjonshemning. Dette gjelder bare elever med en type fysisk handi-

kap som kan hindre dem i å gjennomføre prøven.

• Elever med kognitive, psykiske og/eller emosjonelle vansker. Dette er elever som PP-tje-

nesten, BUP eller andre faginstanser har vurdert, og som ikke er i stand til å forstå og føl-

ge instruksjonen i undersøkelsen. Elever skal ikke utelukkes bare fordi de presterer dårlig 

på skolen eller har disiplinproblemer.

• Elever med begrensede norskkunnskaper. Dette er elever som må oppfylle alle tre følgen-

de kriterier: (i) har ikke norsk som morsmål, (ii) har begrensede norskkunnskaper og (iii) 

har hatt mindre enn ett års undervisning i norsk.

TABELL 1.2: Andel fritatte elever i de nordiske landene i PISA 2015.

Prosent fritak 

på skolenivå

Prosent fritak 

på elevnivå

Prosent fritak totalt

Norge 1,3 5,5 6,7

Danmark 0,9 4,2 5,0

Finland 0,8 2,0 2,8

Island 0,4 3,2 3,6

Sverige 1,2 4,5 5,7
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Tabell 1.3 viser andel fritatte elever i Norge i alle PISA-undersøkelsene. Det er
små endringer når det gjelder fritak av skoler i Norge. Fritak av elever har derimot
økt selv om kriteriene og reglene har vært de samme. Det er mye som tyder på at
denne økningen i Norge har sammenheng med innføringen av nasjonale prøver
som har liknende, men ikke fullt så strenge krav til deltakelse. Fritak i nasjonale
prøver økte i perioden 2009 til 2014 (Utdanningsdirektoratet, 2015).

Vi vet ikke hvordan elevene som ble fritatt fra undersøkelsen, ville ha prestert der-
som de deltok, men det er sannsynlig at mindre fritak ville ha gitt en noe større
andel elever som presterer på de laveste nivåene i naturfag, lesing og matematikk.
Det er derfor grunn til å ta noen forbehold når man tolker resultater som gjelder
de lavest presterende elevene.

1.1.4 UTVIKLING AV OPPGAVER OG OVERSETTING

For å kunne måle endringer over tid er det mange oppgaver som beholdes fra gang
til gang. Til PISA 2015 er det i tillegg til trendoppgavene utviklet mange nye
naturfagsoppgaver, mens det i lesing og matematikk kun er brukt oppgaver som
er gitt i tidligere undersøkelser.

Oppgavene er stort sett organisert i oppgaveenheter, der hver oppgaveenhet
består av en tekst med en rekke oppgaver knyttet til teksten. Tekstene skal være
virkelighetsnære og er derfor stort sett hentet fra aviser, tidsskrifter, brosjyrer eller
liknende. Oppgavene har mange ulike formater, hvor det viktigste skillet går mel-
lom ulike varianter av flervalgsoppgaver der elevene velger blant svaralternativer,
og åpne oppgaver der elevene skriver et svar. Når prøven nå er blitt digital, er det

TABELL 1.3: Andel fritatte elever i Norge i perioden 2000–2015.

Prosent fritak 

på skolenivå

Prosent fritak 

på elevnivå

Prosent fritak 

totalt

PISA 2000 0,8 1,9 2,7

PISA 2003 0,5 2,9 3,4

PISA 2006 0,7 2,9 3,5

PISA 2009 2,2 3,8 5,9

PISA 2012 1,2 5,0 6,1

PISA 2015 1,3 5,5 6,7
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åpnet opp for nye oppgaveformater. Det er for eksempel interaktive simulerings-
oppgaver i naturfag der elevene ved å velge ulike verdier for én eller flere varia-
bler får et datasett som de må bruke for å kunne svare på oppgaven. Det er gitt
eksempler på oppgaver i kapittel 2, 3, 6 og 7, samt i et eget vedlegg.

Utvikling av oppgaver er en lang og tidkrevende prosess. Alle deltakerland blir
oppfordret til å sende inn forslag til oppgaveenheter. En internasjonal gruppe er
ansvarlig for å bearbeide forslagene, prøve ut oppgaver i små elevgrupper og
eventuelt utvikle nye oppgaver. Under denne prosessen blir oppgaver vurdert av
representanter for hvert land. To til tre ganger så mange oppgaver som skal være
med i den endelige prøven, blir deretter prøvd ut i en generalprøve i alle land. På
bakgrunn av disse resultatene og vurderinger fra deltakerlandene, blir så det ende-
lige oppgaveutvalget bestemt. Det er mange kriterier for utvalg av oppgaver, blant
annet skal de ha passende vanskegrad, de skal kunne skille mellom svake og
sterke elever, og de skal til sammen operasjonalisere målene i rammeverket. Opp-
gaver som viser seg å fungere dårlig, blir ikke med i den endelige prøven. Parallelt
med oppgaveutviklingen blir det også utviklet retningslinjer for vurdering av de
åpne oppgavene som elevene svarer på med egne ord.

Oversetting
Alle tekster og oppgaver finnes i utgangspunktet i to originalversjoner, én på
engelsk og én på fransk. For å sikre god kvalitet på oversettelsen oversettes hver
enkelt oppgaveenhet av to uavhengige personer fra engelsk og/eller fransk. Disse to
versjonene blir så sydd sammen og bearbeidet av personer med både fagkompetanse
og høy språkkompetanse. Den bearbeidede versjonen sendes til uavhengige, nasjo-
nale og internasjonale kontrollører som skal passe på at oversettelsen er riktig med
hensyn til språk, vanskelighetsgrad og andre forhold som gjelder de ulike tekstene.
Kontrollørene skal ha god kjennskap til minst ett av kildespråkene, engelsk eller
fransk, og norsk. Alle oppgavene er med i generalprøven året før hovedundersøkel-
sen. Resultater fra utprøvingen kan gi viktige indikasjoner på om oversettelsen er
god nok eller ikke. Dersom en oppgave viser seg å være vesentlig vanskeligere eller
lettere enn forventet, kan dette skyldes svakheter i oversettelsen. Oppgavene blir
derfor kontrollert på nytt av de nasjonale sentrene etter generalprøven.

1.1.5 OVERGANG FRA PAPIRPRØVE TIL PRØVE PÅ SKJERM

Prøvene i lesing, matematikk og naturfag har vært gjennomført på papir fra PISA
2000 til og med 2012, men er gjennomført digitalt i PISA 2015. Det innebærer at
oppgaver som tidligere ble gitt på papir, nå er gitt på skjerm. For å være sikre på
at resultatene kan sammenliknes over tid og mellom de ulike prøveformatene, var
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det en omfattende generalprøve i 2014. På hver deltakerskole ble prøven gjen-
nomført på tre ulike måter. En elevgruppe hadde trendoppgavene fra tidligere
undersøkelser på papir, en annen gruppe hadde de samme trendoppgavene på
skjerm, mens en tredje elevgruppe prøvde ut nye digitale naturfagsoppgaver. Med
dette designet kunne det gjøres analyser for å undersøke i hvilken grad oppgavene
måler det samme når de blir gitt på papir som på skjerm. Ingen resultater tyder på
at prøven som helhet fungerer annerledes på skjerm enn på papir, men vanskegra-
den på noen oppgaver viste seg å være forskjellig. En detaljert beskrivelse av
resultatene fra denne undersøkelsen er gitt i OECD, 2016b, eget appendiks.

Det at hele prøven er digital, har gitt mulighet for å endre design på flere måter.
Det er nå mange flere måter å sette sammen prøven på, og antall oppgaver som er
felles med tidligere undersøkelser, har økt. Dette gjør at sammenlikningen med
tidligere år blir sikrere, også for de fagområdene som ikke er hovedområde. Den
statistiske modellen som ligger til grunn for analysen, er også endret. Det samme
appendikset i den internasjonale rapporten som beskriver analyser av hva over-
gangen fra papir til skjerm betyr (OECD, 2016b), gir også en detaljert beskrivelse
av disse endringene og grunnlaget for å kunne sammenlikne resultater over tid.
Hovedkonklusjonen er at resultatene fra 2015 kan sammenliknes med resultatene
fra tidligere undersøkelser.

En annen fordel med at prøven nå er digital, er at det gir muligheter for å samle
inn og analysere nye typer informasjon. For eksempel blir det registrert data på
elevenes tidsbruk og løsningsstrategier når de gjør oppgavene i prøven.

1.2 RESULTATER I LESING, MATEMATIKK OG NATURFAG

I dette delkapitlet vil vi presentere resultater som omhandler alle de tre fagom-
rådene. Hovedresultatene og mer detaljerte resultater for naturfag blir presentert i
kapittel 3, matematikk i kapittel 6 og lesing i kapittel 7.

1.2.1 ENDRING I PRESTASJONER OVER TID FOR NORSKE ELEVER

Et viktig mål i PISA-undersøkelsen er å kunne studere endringer over tid. I PISA
2000 var lesing hovedområde. Det året ble OECD-gjennomsnittet for lesing satt
til 500 med et standardavvik på 100. I alle senere PISA-undersøkelser er lese-
prestasjoner knyttet til skalaen fra 2000. I 2003 var matematikk hovedområde for
første gang, og dette året er startpunktet for måling over tid for matematikk, og til-
svarende er naturfagsskalaen forankret i resultatene fra 2006. På samme måte som
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500 var satt som OECD-gjennomsnitt i 2000 for lesing, ble 500 satt som gjennom-
snitt i OECD-landene i 2003 for matematikk og 2006 for naturfag.

Figur 1.1: Norske resultater i de ulike PISA-undersøkelsene for hvert av fagområdene. 
Måleusikkerheten i hvert datapunkt er omtrent 5 poeng i hver retning på PISA-skalaen.

Figur 1.1 viser norske resultater i alle PISA-undersøkelsene. I lesing vil det si helt
fra 2000, mens det i matematikk og naturfag er gitt resultater fra henholdsvis 2003
og 2006, da de for første gang var hovedområder. Resultatene i naturfag viser en
klar og statistisk signifikant framgang fra 2006 til 2015. I matematikk er det en
signifikant framgang fra 2012 til 2015, men det er ikke en statistisk signifikant
forskjell mellom 2003 og 2015. I lesing er resultatene i 2015 signifikant høyere
enn i 2003, 2006 og 2009, men de er ikke signifikant forskjellig fra resultatene i
2000 og 2012.

Da resultatene fra PISA 2012 ble presentert, ble det både nasjonalt og interna-
sjonalt lagt vekt på at norske resultater var stabile rundt OECD-gjennomsnittet,
selv om resultatene i PISA 2006 var svakere i alle de tre fagområdene sammenlik-
net med de andre årene. Resultatene er også relativt stabile denne gangen.

Data fra seks målinger gir en mulighet for å si noe om endring over tid. Det er
riktignok fortsatt få målepunkter, slik at trendlinjer vil være svært sårbare for
eventuelle endringer i resultater i de neste gjennomføringene av PISA. Naturfag,
som var hovedområde i 2006, har kun fire målepunkter. Lesing har seks måle-
punkter og matematikk fem. Med så få punkter er det mest rimelig å operere med
den aller enkleste matematiske modellen – en rett linje.
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Figur 1.2: Trender for norske elevers prestasjoner i lesing, matematikk og naturfag.

Som vi ser av figur 1.2, viser linjene en svak stigning i både lesing og naturfag,
mens den er noe flatere i matematikk. Siden linjene er beregnet ut fra så få punkter,
er det mest rimelig å tolke de norske resultatene i alle de tre fagområdene som
svært stabile over tid.

1.2.2 RESULTATER I ET NORDISK PERSPEKTIV

I denne rapporten legger vi spesielt vekt på å se resultatene i et nordisk perspektiv.
Figur 1.3 viser prestasjoner i hvert av de tre fagområdene for de nordiske landene.
Resultatene er gitt som hvert lands gjennomsnittlige skår i poeng over eller under
OECD-gjennomsnittet. De finske elevene presterer fremdeles langt bedre i natur-
fag og lesing enn elevene i de andre nordiske landene, men totalbildet viser likevel
at forskjellen mellom de finske resultatene og de andre, spesielt de norske og dan-
ske, er blitt mindre. Elever i Finland presterer nå likt som elever i Danmark i mate-
matikk. De norske og danske elevene presterer omtrent likt i naturfag, mens de
norske elevene presterer klart bedre enn de danske i lesing, mens vi ser det mot-
satte bildet i matematikk. De svenske elevenes prestasjoner framstår som svakere
enn de finske, danske og norske, men i lesing presterer de omtrent som de danske
elevene. De islandske elevene markerer seg med svakere resultater i naturfag og
lesing, mens de ligger rundt OECD-gjennomsnittet i matematikk.

440

460

480

500

520

540

560

2000 2003 2006 2009 2012 2015

Naturfag Matematikk Lesing



1 PISA 2015 – GJENNOMFØRING OG NOEN SENTRALE RESULTATER 23

560161_Pisa_2015.book  Page 23  Monday, November 28, 2016  10:21 AM
Figur 1.3: Resultater for de nordiske landene i poeng over eller under OECD-gjennomsnit-
tet i henholdsvis naturfag, matematikk og lesing.

1.2.3 KJØNNSFORSKJELLER I DE TRE FAGOMRÅDENE

Figur 1.4 viser differansen mellom guttenes og jentenes skår i hvert av de tre fag-
områdene i de nordiske landene. Det er store forskjeller i lesing i jentenes favør
både i de nordiske landene og for OECD-gjennomsnittet. Dette resultatet har vi
sett også i tidligere undersøkelser. Det er små forskjeller i guttenes favør i mate-
matikk og naturfag for gjennomsnittet i OECD. Gutter i Danmark presterer noe
bedre enn jenter i matematikk, mens i Finland presterer jentene bedre enn guttene.
Det er ingen kjønnsforskjeller i matematikk blant de norske, islandske og svenske
elevene. Kjønnsforskjellene i naturfag er også små i de nordiske landene med unn-
tak av i Finland. Finske jenter presterer klart bedre enn guttene i naturfag.
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Figur 1.4: Differansen i poeng mellom guttenes og jentenes skår i hvert av fagområdene. 
Positiv verdi betyr i guttenes favør. Forskjellene i de nordiske landene må være omkring 
5–8 poeng for å være signifikante.

1.2.4 VARIASJONER MELLOM OG INNEN SKOLER

Ved hjelp av såkalte flernivåanalyser er det mulig å studere hvor stor betydning
forskjellene mellom skolene har i det store bildet. I en slik analyse kan den totale
variasjonen (variansen) i prestasjoner deles opp i to komponenter, en del som er
knyttet til variansen mellom skoler, og en del som uttrykker variansen mellom
elever. I figur 1.5 viser de mørkeblå søylene som peker mot venstre, andelen av
den totale variasjonen som kan knyttes til forskjeller mellom skoler, og de lysere
blå søylene som peker mot høyre, angir andelen av denne variasjonen som kan
knyttes til forskjeller mellom elever. Den totale bredden av søylene viser hvor stor
variasjon det er i prestasjoner innen hvert land. Det vil si at variansen for hvert
land er vist som prosentandel av den gjennomsnittlige totale variasjonen i natur-
fagsprestasjoner blant OECD-landene. Det innebærer at det bare er verdiene i søy-
lene for OECD-gjennomsnittet som summeres til 100 prosent, og hvert lands vari-
ans må altså tolkes som prosentandeler av den gjennomsnittlige variansen blant
OECD-landene. Figuren er sortert etter stigende andel varians mellom skoler.
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Figur 1.5: Varians mellom skoler (mørk blå) og innen skoler (lysere blå) gitt som prosent-
andel av den gjennomsnittlige totale variasjonen i naturfagsprestasjoner blant OECD-
landene. Figuren er sortert etter variansen mellom skoler.
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Resultatene viser at det er minst variasjon mellom skoler på Island. Finland og
Norge er også blant landene med aller minst variasjon mellom skoler. Alle tidli-
gere PISA-undersøkelser har vist at det er liten variasjon mellom norske skoler når
det gjelder faglige prestasjoner. I et typisk norsk klasserom er det elever på alle
nivåer. Generelt er dette et kjennetegn for skolesystemet i alle de nordiske lan-
dene, og det har derfor i alle undersøkelsene vært en dominans av de nordiske lan-
dene blant land som har liten variasjon mellom skoler. I Danmark er variasjonen
noe større mellom skoler enn i Norge, og det er i tråd med tidligere funn. I Sverige
har variansen mellom skoler økt, fra 12 prosent i PISA 2006 til 18 prosent i 2015.
I Norge var variasjonen i naturfagsprestasjoner mellom skoler 10 prosent i PISA
2006, mens tilsvarende prosentandel er 8 i 2015.

Størst variasjon blant skoler finner vi i Nederland, deretter i Ungarn, Belgia,
Slovenia og Tyskland. Dette bildet er nokså likt med hva vi har sett tidligere og
ikke overraskende ettersom elever i disse landene blir fordelt på ulike skoler etter
prestasjoner tidligere i skoleløpet. Det er imidlertid noen endringer fra PISA 2006.
I Nederland har variasjonen mellom skoler økt noe, mens den er blitt noe mindre
i Tyskland.

1.2.5 BETYDNING AV SOSIOØKONOMISK BAKGRUNN

Figur 1.6 viser sammenhengen mellom resultater i naturfag og prosentandel av vari-
ansen i naturfagsprestasjoner som er forklart av sosioøkonomisk status. For mange
land er det et mål at skolesystemet skal gi like muligheter for alle elever uavhengig
av sosioøkonomisk status samtidig som elevene skal ha et godt læringsutbytte.

Skolesystemer blant annet i Japan, Estland, Finland, Canada, Australia, Storbri-
tannia, Danmark og Norge har resultater i naturfag som er bedre enn OECD-gjen-
nomsnittet samtidig som sammenhengen mellom elevers prestasjoner og sosio-
økonomisk status er lavere enn for gjennomsnittet i OECD. I Norge kan 8 prosent
av variansen i prestasjoner knyttes til sosioøkonomisk hjemmebakgrunn. I mange
land har sosioøkonomisk hjemmebakgrunn mye større betydning. I for eksempel
Frankrike er 20 prosent av variansen i prestasjoner forklart av sosioøkonomisk bak-
grunn og tilsvarende andel i Belgia er 18 prosent. I begge disse landene er resul-
tatene i naturfag omtrent som i Norge.

Singapore og Japan er de to landene som har best resultat i naturfag, men elev-
enes sosioøkonomiske bakgrunn har ulik betydning i de to landene. I Singapore
har elevenes sosioøkonomiske bakgrunn større betydning enn for gjennomsnittet
i OECD-landene. Mens i Japan har elevenes sosioøkonomiske bakgrunn mindre
betydning enn for gjennomsnittet i OECD-landene.
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Figur 1.6: Landenes gjennomsnittsresultat i naturfag og hvor stor betydning sosioøkono-
misk hjemmebakgrunn har for prestasjoner i naturfag.

1.2.6 RESULTATER FOR ELEVER MED MINORITETSBAKGRUNN

I elevspørreskjemaet ble elevene spurt om i hvilket land de selv ble født, og i hvil-
ket land foreldrene deres ble født. Elever som svarer at begge foreldrene er født i
et annet land, blir definert som minoritetselever. Minoritetselever blir delt inn i
førstegenerasjons minoritetselever og andregenerasjons minoritetselever. Minori-
tetselever som selv er født i landet, blir omtalt som andregenerasjons minoritets-
elever, mens de som er født i et annet land, defineres som førstegenerasjons mino-
ritetselever.
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I PISA 2015 er 12 prosent av de norske elevene klassifisert som minoritets-
elever, likt fordelt på førstegenerasjons og andregenerasjons minoritetselever.
Dette er dobbelt så mange som det var i PISA 2006, da prosentandelen med mino-
ritetselever bare var 6. Vi ser av tabell 1.4 som viser prestasjoner i fagområdene
for de tre gruppene med elever, at måleusikkerheten blir større når prosentandelen
i hver gruppe blir mindre. Elever blir også spurt om hvilket språk de snakker
hjemme, og 57 prosent av andregenerasjons minoritetselever oppgir at de snakker
norsk hjemme, mens tilsvarende for førstegenerasjon er 26 prosent.

Tabell 1.4 viser prestasjoner i naturfag, matematikk og lesing for majoritetselever
og minoritetselever samlet. Det er også gitt resultater for første og andregenera-
sjons minoritetselever hver for seg. Resultatene viser at majoritetselever presterer
klart bedre enn minoritetselever. Videre ser vi at andregenerasjons minoritets-
elever presterer bedre enn førstegenerasjons minoritetselever. Forskjellen i presta-
sjoner mellom majoritetselever og minoritetselever er størst i naturfag med
52 poeng, mens tilsvarende forskjell er 43 poeng i matematikk og 42 poeng i
lesing. Det er positivt at forskjellen mellom majoritetselever og andregenerasjons
minoritetselever bare er på 21 poeng i lesing. Det vil si at minoritetselever som er
født i Norge, presterer som OECD-gjennomsnittet i lesing. I naturfag og matema-
tikk er denne forskjellen mye større med henholdsvis 43 og 36 poeng.

1.2.7 ER NORSKE ELEVER MOTIVERTE FOR Å TA PISA-PRØVEN?

Blant annet fordi resultatene på PISA-prøven ikke har noen betydning for karak-
terene til elevene som tar den, er det relevant å vite noe om elevenes motivasjon
for prøven. Eventuelt manglende motivasjon ville kunne bety at resultatene ble

TABELL 1.4: Norske resultater i naturfag, matematikk og lesing er gitt for majori-
tetselever og minoritetselever, og for første og andre generasjon hver for seg.

Prestasjoner i naturfag, matematikk og lesing

Majoritetselever Minoritets-

elever

Andre 

generasjon

Første 

generasjon

Gj.snitt S.E. Gj.snitt S.E. Gj.snitt S.E. Gj.snitt S.E.

Naturfag 507 (2,3) 455 (4,2) 464 (5,6) 446 (6,4)

Matematikk 509 (2,3) 466 (4,8) 473 (5,8) 459 (6,6)

Lesing 521 (2,6) 479 (5,4) 500 (6,4) 458 (8)



1 PISA 2015 – GJENNOMFØRING OG NOEN SENTRALE RESULTATER 29

560161_Pisa_2015.book  Page 29  Monday, November 28, 2016  10:21 AM
svakere enn de kunne ha vært dersom motivasjonen for å ta prøven var høyere.
I tidligere PISA-undersøkelser er det gjort forsøk på å måle elevenes innsats ved
å ha et såkalt «innsatstermometer» på slutten av oppgaveheftet. Der har elevene
angitt på en skala fra 1 til 10 innsatsen de har nedlagt i prøven. Resultater har vist
at elevene ville ha lagt ned noe større innsats dersom prøven hadde betydning for
karakterer, men resultatene tyder likevel på at de aller fleste elevene tar prøven
seriøst (Butler & Adams, 2007). Dette spørsmålet var ikke med i PISA 2015.

I Norge har vi lagt til spørsmål om testmotivasjon på slutten av spørreskjemaet.
Dette ble gjort for første gang i PISA 2009. De samme spørsmålene ble gjentatt
både i 2012 og nå i 2015. Det er også innhentet informasjon fra alle skolene og
observatører som var til stede, om hvordan gjennomføringen gikk. Slike observa-
sjoner sier ikke eksplisitt noe om elevenes motivasjon, men de gir likevel et visst
inntrykk av om stemningen blant elevene var positiv eller negativ, eller om det var
noen som saboterte prøven. De aller fleste skolene meldte tilbake at elevene virket
motiverte under gjennomføringen.

Elevene fikk spørsmålet «Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn om
PISA-prøven du har hatt?» og seks utsagn de skulle ta stilling til. Svaralternati-
vene er Svært enig, Enig, Uenig og Svært uenig. Tabell 1.5 viser prosentandel nor-
ske elever som er svært enig eller enig i de ulike utsagnene om motivasjon for
PISA-prøven.

Svarene fra 2015 tyder på at de norske elevene i stor grad var motiverte for PISA-
prøven. De aller fleste svarte at de gjorde en god innsats (85 prosent svarte «enig»
eller «svært enig»), og tilsvarende mange svarte at de gjorde sitt beste på PISA-

TABELL 1.5: Prosentandel norske elever som svarer «svært enig» eller «enig» på
seks ulike utsagn om deres motivasjon for PISA-prøven. Resultater fra PISA 2009,
2012 og 2015.

2009 2012 2015

Jeg gjorde en god innsats på PISA-prøven 86 81 85

Jeg gjorde mitt beste på PISA-prøven 80 69 82

Jeg var motivert for å gjøre mitt beste på PISA-prøven 75 69 78

Jeg arbeidet med oppgavene uten å gi opp selv om noen 

av dem var vanskelige

70 60 72

Det betydde mye for meg å gjøre det bra på PISA-prøven 43 36 46

Det var viktig for meg å gjøre det bra på PISA-prøven 54 47 58
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prøven (82 prosent). Kun 46 prosent svarte «enig» eller «svært enig» på utsagnet
«Det betydde mye for meg å gjøre det bra på PISA-prøven», og 58 prosent svarte
at «Det var viktig for meg å gjøre det bra på PISA-prøven». Det er ikke overras-
kende at det er en lavere andel som sier at det ikke betyr mye for dem å gjøre det
bra på PISA-prøven. Prøven betyr ikke noe for elevenes karakterer, og verken
elevene eller lærerne får informasjon om elevenes prøveresultater (PISA er heller
ikke designet for å kunne gi presise resultater på individnivå).

Andelene som svarte «svært enig» eller «enig» i 2015, er sammenliknbare med
2009, men vi ser at det var litt lavere andeler som svarte at de var motiverte for
prøven i 2012. Vi kan ikke si noe sikkert om hva som er grunnen til at en litt lavere
andel svarte at de gjorde sitt beste på prøven i 2012 sammenliknet med 2009. Hvil-
ket fag som er hovedområde (lesing i 2009, matematikk i 2012 og naturfag i
2015), kan tenkes å ha betydning, og dette kan eventuelt undersøkes i senere
sekundære analyser av dataene.

1.3 OPPSUMMERING

I dette kapitlet har vi sett at norske elever presterer signifikant bedre enn OECD-
gjennomsnittet i naturfag, lesing og matematikk. I lesing presterer norske elever
så mye som 21 poeng bedre enn OECD-gjennomsnittet, mens i matematikk og
naturfag presterer norske elever henholdsvis 12 og 5 poeng over OECD-gjennom-
snittet. I naturfag er det en signifikant framgang fra PISA 2006 til PISA 2015.
Resultatene i lesing i PISA 2015 er ikke signifikant forskjellig fra 2000 eller 2012,
men bedre enn i 2003, 2006 og 2009. I matematikk er resultatene statistisk signi-
fikant bedre i 2015 sammenliknet med 2012, men ikke signifikant forskjellig fra
2003, da matematikk var hovedområde første gang. Hovedbildet er at norske elev-
ers prestasjoner er stabile over tid.

Norske jenter presterer langt bedre enn norske gutter i lesing. I naturfag og
matematikk er det ingen statistisk signifikant forskjell mellom guttenes og jente-
nes prestasjoner. Liknende resultater finner vi for gjennomsnittet i OECD-lan-
dene, der det er store kjønnsforskjeller i lesing i jentens favør og små forskjeller i
guttenes favør i naturfag og matematikk.

Det er små variasjoner blant skoler i Norge når det gjelder naturfaglige presta-
sjoner sammenliknet med variasjonen blant skoler i de fleste andre land. Bare på
Island er variasjonen mindre, og i Finland er resultatet som i Norge. Disse resul-
tatene viser at hvilken skole man går på, betyr mindre for naturfagsprestasjonene
i Norge enn i de fleste andre OECD-land. I Norge er 8 prosent av variansen i natur-
fagsprestasjoner forklart av sosioøkonomisk hjemmebakgrunn. Det vil si at elev-
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enes hjemmebakgrunn har mindre å si for prestasjoner enn for gjennomsnittet av
OECD-landene.

Til slutt i kapitlet har vi med resultater for elevenes selvrapporterte motivasjon
for PISA-prøven. Her ser vi at de aller fleste rapporterte at de gjorde en god innsats
på prøven eller var motiverte for prøven. En lavere andel svarer at prøven var vik-
tig for dem, som ikke er spesielt overraskende siden prøven ikke har noen betyd-
ning for elevenes vurdering i fagene.
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2
Naturfag i PISA: 
definisjon og oppgaver
MARIT KJÆRNSLI OG FREDRIK JENSEN

I dette kapitlet presenterer vi en forkortet og bearbeidet versjon av det internasjo-
nale rammeverket for «Scientific literacy» i PISA 2015 (OECD, 2016). Ramme-
verket er det teoretiske grunnlaget for naturfagsdelen av PISA-undersøkelsen og
beskriver hvordan «Scientific literacy» er definert, og hvordan kompetanser hen-
ger sammen med kunnskaper, holdninger og kontekster. Rammeverket ligger til
grunn for utvikling av oppgaver, og i siste del av kapitlet viser vi eksempler på to
naturfagsoppgaver.

2.1 «SCIENTIFIC LITERACY»

Rammeverket for naturfag i PISA 2015 er en videreutviklet utgave av tidligere
rammeverk. Det er utviklet av en gruppe med internasjonalt anerkjente forskere
og fagdidaktikere og er basert på internasjonal forskning innen naturfagsdidak-
tikk (for eksempel Duschl, 2007; Fensham, 1985; Millar & Osborne, 1998;
Osborne, 2010; Roberts & Bybee, 2014). «Scientific literacy» brukes som et
overordnet begrep for å beskrive kompetanser som er viktige for 15-åringer når
de er ferdige med obligatorisk skolegang. Bruken av begrepet understreker at det
er det allmenndannende perspektivet ved naturfag som er sentralt. Begrepet er
mer og mer brukt de siste 10 årene og oppstod først og fremst for å kunne
beskrive viktige sider ved naturfagsundervisningen til alle, ikke bare til dem som
skulle studere dette videre, og det ble brukt sammen med slagord som «science
for all» (Roberts & Bybee, 2014). «Scientific literacy» handler om i hvilken grad
elevene er i stand til å bruke den kunnskapen de har, i ulike situasjoner, ikke bare
kunne gjengi hva de har lært. Rammeverket er skrevet for fagpersoner, slik at
mange av fagbegrepene som brukes i dette kapitlet, ikke gjenspeiler oppgave-
tekstene til elevene.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Det er vanskelig å finne en norsk oversettelse av «scientific literacy». Det finnes
mange definisjoner av begrepet, og definisjonen som er brukt i PISA, dekker ikke
alle sider av begrepet «naturfaglig allmenndannelse» slik vi kjenner det fra norsk
faglitteratur (Kolstø, 2006; Sjøberg, 2009). Vi har valgt å benevne «scientific lite-
racy» med «naturfag», men det er da viktig å understreke at betegnelsen ikke må
oppfattes som identisk med skolefaget naturfag.

I PISA 2015 er «scientific literacy» definert ved følgende tre kompetanser: for-
klare fenomener på en naturvitenskapelig måte, vurdere og planlegge naturviten-
skapelige undersøkelser og tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte.

Alle disse tre kompetansene innebærer at elevene må ha naturfaglig kunnskap. For
eksempel må elevene kjenne til og forstå naturvitenskapelige fakta og begreper for
å kunne forklare naturvitenskapelige og teknologiske fenomener. Kompetansene
innebærer også kunnskap om hvordan naturvitenskapelig kunnskap etableres og
holdbarheten av den. Elevene må altså ha kunnskap om naturvitenskap både som
produkt og som prosess. Internasjonalt er det brukt litt ulike begreper om faget
som prosess, for eksempel «the nature of science» (Lederman, 2007), «ideas about
science» (Millar & Osborne, 1998) eller «scientific practices» (National Research
Council, 2012). Tabell 2.1 viser en oversikt over de fire aspektene som inngår i
«scientific literacy» i PISA 2015: kontekst, kunnskap, kompetanser og holdnin-
ger. Disse aspektene er beskrevet i de neste avsnittene.

TEKSTBOKS 1: Definisjonen av «scientific literacy» i PISA 2015.

«Scientific literacy» er evnen og viljen til å engasjere seg i og delta i diskusjoner om natur-

fagsrelaterte temaer. Dette innebærer følgende tre kompetanser:

1. Forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte

• Gjenkjenne, gjengi og vurdere forklaringer på en rekke naturlige og teknologiske feno-

mener.

2. Vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser

• Beskrive og vurdere naturvitenskapelige undersøkelser og foreslå hvordan spørsmål 

kan besvares på en naturvitenskapelig måte.

3. Tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte

• Analysere og vurdere data, påstander og argumenter i en rekke ulike framstillinger og 

trekke riktige naturvitenskapelige konklusjoner.
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Figur 2.1: Oversikt over de ulike aspektene som inngår i PISAs definisjon av naturfag i 2015.

TABELL 2.1: De ulike aspektene i «scientific literacy» i PISA 2015.

«Scientific literacy» i PISA 2015

Kontekster I hvilken sammenheng oppgavene er gitt: personlige, lokale, nasjonale og 

globale. Det kan være nåværende og historiske kontekster som innebærer 

en viss forståelse av naturvitenskap og teknologi.

Kunnskaper Kunnskap man trenger for å løse oppgavene. En forståelse av grunnleggen-

de fakta, begreper og teorier som danner grunnlaget for naturvitenskapelig 

kunnskap. Slik kunnskap omfatter både kunnskap om den naturlige verden 

og teknologiske gjenstander (innholdskunnskap), kunnskap om hvordan sli-

ke ideer blir til (metodekunnskap) og en forståelse av de underliggende be-

grunnelsene for disse prosedyrene og begrunnelsen for bruken av dem 

(epistemologisk kunnskap).

Kompetanser Evnen til å forklare fenomener vitenskapelig, evaluere og designe vitenska-

pelige undersøkelser og tolke data og evidens vitenskapelig.

Holdninger Holdninger til naturvitenskap og teknologi: interesse for naturvitenskap og 

verdsetting av naturvitenskapelig tilnærming til undersøkelser. Når det er 

relevant, gjelder det også bevissthet om miljøspørsmål.

 

• personlig 
• lokal/nasjonal 
• global 

Kontekst

• forklare 
fenomener på en 
naturvitenskapelig 
måte 

• vurdere og 
planlegge 
naturvitenskapelige 
undersøkelser 

• tolke data og 
evidens på en 
naturvitenskapelig 
måte 

Kompetanse

Krever 
at du 
kan 

Hvordan du gjør 
dette avhenger 
av 

• innholdskunnskap 
• kunnskap om metode 
• epistemologisk 

kunnskap 

Kunnskap  

Holdninger 

• interesse for 
naturfag  

• verdsetting av 
naturvitenskapelig 
tilnærming til 
undersøkelser 

• miljøbevissthet 
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2.1.1 KONTEKSTER

Med kontekst menes her i hvilken sammenheng oppgavene er gitt. Oppgavene er
ikke begrenset til kontekster som er typiske for naturfag i skolen, men det er lagt
vekt på å få med et bredt spekter av ulike kontekster. Kontekstene er valgt ut med
tanke på å være relevante for 15-åringer og omfatter situasjoner hvor det er nød-
vendig med kompetanse i naturfag. Kontekstene kan være dagsaktuelle eller his-
toriske.

Kontekstene er delt inn i tre hovedkategorier: personlige, lokale/nasjonale og
globale. «Personlige kontekster» omfatter situasjoner som handler om en selv,
familien eller venner. «Lokale og nasjonale kontekster» omfatter spørsmål som
har betydning for det lokale eller nasjonale samfunnet, mens «globale kontekster»
omfatter situasjoner som har relevans på tvers av land og mer globalt. Videre er
kontekstene delt inn i noen spesifikke områder som helse og sykdom, naturressur-
ser, miljøkvalitet, risikoer og til slutt nyvinninger og ledende forskning innen
naturvitenskap og teknologi. Her er noen eksempler:
◗ Ernæring er et eksempel som passer inn i en personlig kontekst og er hentet fra

området helse og sykdom.
◗ Utbredelse av populasjoner, håndtering av avfall eller innvirkning på miljøet

er temaer i en lokal/nasjonal kontekst innen området miljø.
◗ Utrydding av arter, utforsking av verdensrommet eller verdensrommets opp-

hav og oppbygging er temaer som passer inn i globale kontekster innen områ-
det «nyvinninger og ledende forskning innen naturvitenskap og teknologi».

Oppgavene i PISA måler ikke elevers forståelse av kontekster, men elevers kom-
petanser og kunnskap i spesifikke kontekster.
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2.1.2 KOMPETANSENE I NATURFAG

I det følgende blir de tre kompetansene i naturfag – forklare fenomener på en
naturvitenskapelig måte, vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser
og tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte – beskrevet nærmere.

TABELL 2.2: Oversikt over hvilke kontekster og områder oppgavene er hentet fra.

Personlige Lokale/nasjonale Globale

Helse og sykdom Sunt kosthold, ivare-

ta god helse, unngå 

ulykker

Kontroll av sykdom-

mer, smittespredning 

i samfunnet, folke-

helse

Epidemier, spred-

ning av smittefarlige 

sykdommer

Naturressurser Personlig forbruk av 

materialer og energi

Produksjon og forde-

ling av mat, energi-

forsyning, livskvali-

tet, sikkerhet

Fornybare og ikke-

fornybare naturlige 

systemer, befolk-

ningsvekst, bærekraf-

tig bruk av biologiske 

ressurser

Miljø Miljøvennlige 

handlinger, bruk og 

kast av materialer og 

gjenstander

Befolkningsforde-

ling, offentlig avfalls-

håndtering, miljø-

påvirkning

Biologisk mangfold, 

økologisk bærekraft, 

kontroll av foruren-

sing, produksjon og 

forringelse av jords-

monn eller tap av 

biomasse

Farer Risikovurdering av 

livsstilsvalg

Raske endringer 

(f.eks. jordskjelv, ek-

stremvær), langsom-

me og jevnt økende 

endringer (for eksem-

pel kysterosjon, av-

setning av sedimen-

ter), risikovurdering

Klimaendringer, på-

virkning fra moderne 

kommunikasjon

Nyvinninger og 

ledende forskning 

innen naturviten-

skap og teknologi

Naturvitenskapelige 

aspekter av hobbyer, 

personlig teknologi, 

musikk og sport

Nye materialer, utstyr 

og prosesser, genma-

nipulering, helsetek-

nologi, transport

Utryddelse av arter, 

utforskning av ver-

densrommet, univer-

sets opprinnelse og 

oppbygning
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2.1.2.1 Forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte
Naturvitenskapelig kunnskap har vært viktig for utvikling av teknologi og gitt oss
en forståelse av den verden vi lever i. For eksempel vet vi nå at usynlige mikro-
organismer kan forårsake sykdommer, og at jorda roterer rundt sin egen akse.
Kompetansen forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte handler om å
være i stand til å gjenkjenne, gi og vurdere forklaringer på en rekke naturlige og
teknologiske fenomener. Kort oppsummert innebærer denne kompetansen at elev-
ene skal kunne:
◗ gjengi, hente fram og anvende relevant naturvitenskapelig kunnskap
◗ identifisere, bruke og utvikle forklaringsmodeller og representasjoner
◗ lage og argumentere for prediksjoner
◗ foreslå hypoteser
◗ forklare de potensielle implikasjonene av naturvitenskapelig kunnskap for

samfunnet

Denne kompetansen handler altså om å kunne bruke naturvitenskapelige teorier,
begreper og fakta. I tillegg er det viktig å ha en forståelse for hvor sikker den
naturvitenskapelige kunnskapen er, og hvordan den har blitt til.

2.1.2.2 Vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser
Et sentralt mål med naturvitenskapelige undersøkelser er å generere pålitelig
kunnskap. Innhenting av data kan bidra til utvikling av modeller og hypoteser som
igjen kan bli testet. Nye ideer bygger som oftest på tidligere kunnskap, og forsk-
ning gjøres vanligvis i et samarbeid med andre, både nasjonalt og internasjonalt.
Målinger kan aldri bli helt nøyaktige og må derfor gjentas og kontrolleres for at
usikkerheten skal bli så liten som mulig.

Kompetansen Vurdere og planlegge vitenskapelige undersøkelser er nødvendig
for å være i stand til å vurdere naturvitenskapelige funn og undersøkelser kritisk.
Denne kompetansen innebærer blant annet å vurdere om det er brukt relevante
metoder i en undersøkelse, og om tolkningene er troverdige. Videre er det viktig
å kunne foreslå hvordan et naturvitenskapelig spørsmål kan undersøkes. Kompe-
tansen handler også om å kunne skille vitenskapelige undersøkelser fra andre
typer undersøkelser eller gjenkjenne spørsmål som kan undersøkes vitenskapelig.
Dette innebærer å ha kunnskap om de viktigste funksjonene i en vitenskapelig
undersøkelse, for eksempel hva som skal måles, hvilke metoder som er best egnet
for å samle inn data, og hvilke variabler som bør kontrolleres. En del av kompe-
tansen handler også om å kunne se nye resultater i sammenheng med tidligere
forskning, for å kunne vurdere betydningen av nye resultater for fagfeltet.
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Å vurdere og planlegge vitenskapelige undersøkelser inkluderer både kunnskap
om metode og epistemologi, i tillegg til innholdskunnskap. Kort oppsummert
innebærer denne kompetansen at elevene skal kunne:
◗ identifisere spørsmålene som undersøkes i en gitt naturvitenskapelig under-

søkelse
◗ gjenkjenne spørsmål som er mulig å undersøke på en naturvitenskapelig måte
◗ foreslå en naturvitenskapelig måte å undersøke et gitt spørsmål på
◗ vurdere naturvitenskapelige måter å undersøke et gitt spørsmål på
◗ beskrive og vurdere hvordan forskere kan sikre påliteligheten til data, og i hvil-

ken grad forklaringer er objektive og generaliserbare

2.1.2.3 Tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte
Når data skal tolkes, er det ofte vanlig å starte med å se etter mønstre og å lage
enkle representasjoner, tabeller og diagrammer. På et litt mer avansert nivå er det
viktig å kunne bruke komplekse datasett og mer avanserte analyseverktøy. Kom-
petansen handler om å vurdere kvaliteten på data og foreslå hvordan data kan pre-
senteres. Videre forventes det også en forståelse av at usikkerhet er en del av
målinger. For å få tillit til en undersøkelse må et funn ikke ha oppstått ved tilfeldig-
heter. Data kan tolkes på mange ulike måter, og argumentasjon er en sentral del av
prosessen. Videre er det viktig å bruke påstander med støtte i data og finne svak-
heter i andres argumenter. Denne kompetansen innebærer å være i stand til å iden-
tifisere troverdige konklusjoner og fortolkninger av data. Det er også viktig å
kunne være i stand til å oppdage feil i konklusjoner og fortolkninger.

Å tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte handler om å analysere
og vurdere naturvitenskapelige data, påstander og argumenter i en rekke forskjel-
lige representasjoner og å trekke riktige konklusjoner. Kort oppsummert inne-
bærer denne kompetansen at elevene skal kunne:
◗ overføre data fra en representasjon til en annen
◗ analysere og tolke data og trekke rimelige konklusjoner
◗ identifisere antagelser, evidens og resonnementer i tekster med naturvitenska-

pelig innhold
◗ skille mellom argumenter som er basert på vitenskapelig evidens og teori, og

argumenter som er basert på andre grunnlag
◗ vurdere vitenskapelig argumentasjon og evidens fra andre kilder, for eksempel

aviser og internett

Kompetansen innebærer tre former for naturvitenskapelig kunnskap: innholds-
kunnskap, metodekunnskap og kunnskap om epistemologi.
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2.1.3 NATURFAGLIG KUNNSKAP

I PISA har inndelingen av naturfagskunnskap utviklet seg siden den første gjen-
nomføringen. I 2000 og 2003 var dette samlet i ett begrep, «naturvitenskapelig
kunnskap». I 2006 ble begrepet delt i to, nemlig «kunnskap i naturfag» og «kunn-
skap om naturfag». Denne inndelingen kan sammenliknes med beskrivelsen i den
norske læreplanen, hvor naturvitenskapen er omtalt som både produkt og prosess
(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2). I PISA 2015 er prosessdelen av begrepet delt
i to, slik at det nå skiller mellom metode og epistemologi. Dermed er det i PISA
2015 tre former for naturfaglig kunnskap: innhold, metode og epistemologi. Disse
blir beskrevet i det følgende.

2.1.3.1 Innholdskunnskap
Innholdskunnskap er definert som kunnskap om fakta, begreper og teorier som er
etablert innen naturvitenskapen. PISA kan ikke måle alle former for innholds-
kunnskap. Derfor er det i rammeverket beskrevet tre kriterier for hvilke temaer
som velges ut til prøven. For det første skal temaene ha relevans til virkelige situ-
asjoner. For det andre skal temaene omhandle viktige begreper eller anerkjente
teorier. For det tredje skal temaene være tilpasset et nivå som kan forventes av 15-
åringer.

Disse kriteriene brukes for å velge temaer til prøven fra fysikk, kjemi, biologi,
geofag og astronomi. I PISA er fagene delt inn i systemer, for eksempel fysiske og
kjemiske systemer. Årsaken til denne inndelingen er blant annet et ønske om å
legge vekt på tverrfaglighet. Nedenfor er det listet opp eksempler på sentrale
begreper og teorier fra de ulike systemene. Denne listen er ikke ment som en kom-
plett liste, men kun som eksempler på kunnskap som er relevant for naturfags-
prøven i PISA.

Innenfor området fysiske og kjemiske systemer innebærer det kunnskap om:
◗ Stoffers oppbygging (for eksempel partikkelmodeller, bindinger)
◗ Stoffers egenskaper (for eksempel endringer av tilstand, termisk og elektrisk

ledningsevne)
◗ Kjemiske endringer i stoffer (for eksempel kjemiske reaksjoner, energiover-

føringer, syrer/baser)
◗ Bevegelse og krefter (for eksempel hastighet, friksjon) og fjernkrefter (for

eksempel magnetiske krefter, gravitasjonskrefter)
◗ Energi og energioverganger (for eksempel konservering, kjemiske reaksjoner)
◗ Vekselvirkning mellom energi og stoffer (for eksempel lys- og radiobølger,

lyd- og seismiske bølger)
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Innenfor området levende systemer innebærer det kunnskap om:
◗ Celler (for eksempel struktur og funksjon, DNA, planter og dyr)
◗ Organismer (for eksempel encellede, flercellede)
◗ Menneskekroppen (for eksempel helse, ernæring, systemer som fordøyelse,

respirasjon, blodomløpet, reproduksjon og sammenhenger mellom disse)
◗ Populasjoner (for eksempel arter, evolusjon, biologisk mangfold, genetiske

variasjoner)
◗ Økosystem (for eksempel næringskjeder, stoffer og energistrøm)
◗ Biosfæren (for eksempel økosystemer, bærekraft)

Innenfor området jordas og universets systemer innebærer det kunnskap om:
◗ Strukturer i jordas systemer (for eksempel litosfære, atmosfære, hydrosfære)
◗ Energi i jordas systemer (for eksempel energikilder, globalt klima)
◗ Forandringer i jordas systemer (for eksempel platetektonikk, geokjemiske

sykluser, konstruktive og destruktive krefter)
◗ Jordas historie (for eksempel fossiler, opphav og bevegelse i jordskorpa)
◗ Jorda i verdensrommet (for eksempel gravitasjon, solsystemer, galakser)
◗ Universets historie og omfang (for eksempel lysår, big bang)

2.1.3.2 Metodekunnskap
Denne delen av naturfagskunnskap handler om å kjenne til metodene forskere bru-
ker for å komme fram til ny kunnskap, blant annet det å kjenne til begreper og pro-
sedyrer som brukes i empiriske undersøkelser. For eksempel hvordan måleusik-
kerhet kan reduseres, hvorfor kontrollvariabler brukes i eksperimenter, hvordan
mønstre i dataene skal tolkes, eller hvordan resultater skal presenteres og kommu-
niseres. Metodekunnskap kan forstås som kunnskapen om standardiserte metoder
forskere bruker for å innhente data og for å sikre reliabilitet og validitet i sine
undersøkelser. Slik kunnskap er viktig både for å gjennomføre undersøkelser og
for å kunne kritisk vurdere grunnlaget for slutninger.

Det forventes blant annet at elever skal vite at vitenskapelig kunnskap har ulik grad
av sikkerhet, og at de skal kunne forklare hvorfor noen undersøkelser er mer presise
enn andre. For eksempel vil det ved noen målinger være lettere å få større presisjon
fordi det kan brukes mer nøyaktige måleinstrumenter, mens andre målinger, som for
eksempel fugletelling innenfor et område, vil være forbundet med større usikkerhet.

Metodekunnskap:
◗ kunnskap om variabler, inkludert avhengige variabler, uavhengige variabler og

kontrollvariabler
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◗ forståelse for ulike typer målinger, for eksempel kvantitative og kvalitative
målinger, bruk av skalaer, kategoriske og kontinuerlige variabler

◗ metoder for å vurdere og redusere usikkerhet, for eksempel mange repetisjoner
og gjennomsnitt av målinger

◗ metoder for å sikre nøyaktigheten av data og at data kan etterprøves
◗ vanlige måter å abstrahere og representere data ved hjelp av tabeller, grafer og

diagrammer
◗ metoder for kontroll av variabler og hvilken rolle det har i eksperimenter eller

bruken av randomiserte, kontrollerte studier for å unngå å trekke feilaktige
slutninger om sammenhenger og for å identifisere mulige kausale sammenhen-
ger

◗ kjenne til hvordan et naturvitenskapelig spørsmål best kan undersøkes (for
eksempel eksperimentelt eller feltbasert)

2.1.3.3 Epistemologisk kunnskap
Epistemologi er læren om kunnskap. I denne sammenhengen handler det om å for-
stå hvilken rolle sentrale begreper spiller, og hvilke sider ved naturvitenskapen
som er vesentlige for utvikling av kunnskap innenfor feltet. For eksempel er det
nødvendig å kunne skille mellom hva som er en hypotese, og hva som er en natur-
vitenskapelig teori. Det er også nødvendig å ha kjennskap til at modeller er en vik-
tig del av naturvitenskapen, men at disse ikke kan leses som presise representasjo-
ner av virkeligheten. Modeller må derfor leses mer som kart enn som presise
bilder. Det er også viktig å vite at argumentasjon er en sentral del av kunnskaps-
utviklingen og kjenne til viktigheten av fagfellevurdering for etablering av ny
kunnskap.

Mens metodekunnskap innebærer kunnskap om hvordan man designer under-
søkelser som er mulige å gjenta, handler kunnskap om epistemologi om hvorfor
det er viktig å kunne gjenta undersøkelser. I denne sammenhengen handler epis-
temologi altså om begrunnelsen for metodene som brukes, og grunnlaget for at
naturvitenskapelig kunnskap skal være troverdig.

Epistemologi handler om sentrale begreper og særtrekk ved naturvitenskap:
◗ hva som kjennetegner naturvitenskapelige observasjoner, fakta, hypoteser,

modeller og teorier.
◗ hva som er hensikten med naturvitenskap (å kunne forklare fenomener i natu-

ren) sammenliknet med hva som er hensikten med teknologi (å lage optimale
løsninger på konkrete problemer).

◗ hva som er et naturvitenskapelig eller teknologisk spørsmål, og hva som er
relevante data.
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◗ hva som er naturvitenskapelige verdier, for eksempel forpliktelser ved publise-
ring av resultater, objektivitet og hvordan unngå skjevtolkninger av resultater

◗ hva som kjennetegner ulike naturvitenskapelige tenkemåter, for eksempel
deduktive og induktive slutninger, analogier eller modellbasert tenkning

Hvilken rolle disse begrepene og særtrekkene spiller i kunnskapsutvikling av
naturvitenskap:
◗ hvordan naturvitenskapelige påstander er støttet av data og argumentasjon
◗ hvordan ulike typer empiriske undersøkelser kan brukes til å utvikle kunnskap
◗ hvordan måleusikkerhet påvirker graden av pålitelighet til naturvitenskapelig

kunnskap
◗ bruken av ulike modeller og begrensningene ved disse
◗ hvordan samarbeid, kritikk og fagfellevurdering bidrar til å styrke pålitelig-

heten til naturvitenskapelige påstander
◗ hvordan naturvitenskaplig kunnskap, sammen med andre typer kunnskap, kan

bidra til å identifisere og løse samfunnsutfordringer og teknologiske utfordringer

2.1.4 HOLDNINGER

Holdninger til naturfag har betydning for elevers interesse og vilje til å engasjere
seg i temaer som handler om naturvitenskap og teknologi. Holdningsspørsmålene
er gitt i elevspørreskjemaet og er ikke en del av den faglige prøven. I PISA 2015
inkluderer dette følgende tre områder:
◗ «interesse» for naturvitenskap
◗ «verdsetting av naturvitenskapelige tilnærminger til undersøkelser»
◗ «miljøbevissthet»

Interesse for naturvitenskap ble valgt som en del av «scientific literacy» fordi
mange undersøkelser har vist at interesse har sammenheng med prestasjoner, valg
av videre utdanning, valg av karriere og for livslang læring. Verdsetting av natur-
vitenskapelige tilnærminger betyr ikke at elever trenger å være positive til alle
aspekter ved naturvitenskapen, men det handler blant annet om å ha en forståelse
for hvorfor denne tilnærmingen til undersøkelser i mange tilfeller har vist seg å
være mer vellykket enn andre tilnærminger. Miljøbevissthet er valgt ut fordi dette
er et viktig tema i internasjonal sammenheng og viktig for å kunne ta valg som
bidrar til bærekraftig utvikling. Dette innebærer altså å ha en forståelse for mil-
jøutfordringer og nødvendigheten av å tilpasse seg til disse utfordringene. Eleve-
nes holdninger til naturfag blir beskrevet i kapittel 4.
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2.2 NATURFAGSOPPGAVER I PISA

Som nevnt tidligere danner rammeverket i naturfag et grunnlag for utvikling av
oppgaver. Oppgavene skal til sammen dekke de ulike kompetansene, kunn-
skapene og kontekstene som er beskrevet tidligere i dette kapitlet. Oppgavene skal
også dekke ulike grader av kognitiv utfordring og kompleksitet og ulike opp-
gaveformater, som blir beskrevet nærmere nedenfor.

I kapittel 3 rapporteres de norske elevenes prestasjoner i naturfag. I tillegg til en
samleskår for norske elevers prestasjoner i naturfag, blir det også presentert resul-
tater for ulike kompetanser og kunnskaper i naturfag. For å kunne rapportere
resultater for hver type kompetanse og kunnskap, er det viktig at det finnes til-
strekkelig antall oppgaver som måler hver av disse. I 2015 består PISA-prøven av
184 oppgaver i naturfag. Av disse er 85 såkalte trendoppgaver som har vært med
i tidligere undersøkelser, mens 99 oppgaver er nye i PISA 2015. Tabell 2.3 viser
hvordan naturfagsoppgavene er fordelt på de tre kompetansene. Tabell 2.4  viser
hvordan naturfagsoppgavene er fordelt på de tre kunnskapene, og tabell 2.5 viser
fordelingen av oppgaver på hvert kunnskapssystem. Tabell 2.6 viser fordelingen
av oppgaver på de ulike kontekstene.

TABELL 2.3: Fordeling av oppgaver på kompetanser.

Kompetanser Naturfagsoppgaver 

i PISA 2015

Mål i ramme-

verket

Antall Prosent Prosent

Forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte 89 48 40–50

Vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser 39 21 20–30

Tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte 56 30 30–40

Totalt 184 100 100

TABELL 2.4: Fordeling av oppgaver på kunnskaper.

Kunnskaper Naturfagsoppgaver

i PISA 2015

Mål i ramme-

verket

Antall Prosent Prosent

Innhold 98 53 54–66

Metode 60 33 19–31

Epistemologi 26 14 10–22

Totalt 184 100 100
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Det er et mål at oppgavene skal dekke ulike grader av kognitive utfordringer og
grad av kompleksitet. Dette er relatert til, men ikke det samme som vanskegrad.
I PISA skilles det mellom tre grader av kognitiv utfordring og kompleksitet:
◗ Lav: Her kreves kun ett steg for å løse oppgaven, for eksempel gjengi fakta-

kunnskap eller finne fram til en bestemt informasjon i et diagram eller en tabell.
◗ Middels: Bruke kunnskap til å beskrive eller forklare fenomener, velge rele-

vant framgangsmåte der det er nødvendig å ta to eller flere steg, organisere
eller presentere data, tolke enkle datasett eller diagrammer.

◗ Høy: Analysere kompleks informasjon eller data, sammenfatte eller vurdere
bevis, forsvare påstander, resonnere med utgangspunkt i ulike kilder, plan-
legge en framgangsmåte med flere steg for å løse et problem.

Tabell 2.7 viser fordeling av oppgavene på grad av kognitiv utfordring og kom-
pleksitet.

TABELL 2.5: Fordeling av oppgaver på systemer.

Systemer Naturfagsoppgaver 

i PISA 2015

Mål i ramme-

verket

Antall Prosent Prosent

Antall Prosent Prosent

Fysiske systemer 61 33 36

Levende systemer 74 40 36

Jordas og universets systemer 49 27 28

Totalt 184 100 100

TABELL 2.6: Fordeling av oppgaver på kontekster.

Kontekster Naturfagsoppgaver 

i PISA 2015

Antall Prosent

Globale 55 30

Lokale/nasjonale 108 59

Personlige 21 11

Totalt 184 100
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Oppgavene blir fordelt på tre ulike formater. Det første formatet er enkle flervalgs-
oppgaver, hvor det for eksempel er ett riktig svar blant fire alternativer. Det andre
formatet er komplekse flervalgsoppgaver, hvor elevene for eksempel skal velge
flere riktige svar fra en liste med alternativer. Det tredje formatet er åpne opp-
gaver, hvor elevene skriver et svar med egne ord. Hvert av de tre oppgaveformat-
ene utgjør omtrent en tredjedel av oppgavene.

Rammeverket beskriver også hva som kjennetegner de ulike prestasjonsnivåene
i naturfag. Disse beskrivelsene har vi plassert i kapittel 3.

2.2.1 EKSEMPLER PÅ OPPGAVER

Hver oppgave er kategorisert i en av de tre kompetansene. I enkelte tilfeller vil en
oppgave kunne tilhøre mer enn én kompetanse. I slike tilfeller blir oppgaven mer-
ket med den kompetansen som er mest framtredende. Tilsvarende gjelder også for
kunnskapsområder og kontekst.

I det følgende er det gitt eksempler på hvordan to oppgaver er kategorisert, én
fra oppgaveenheten «Biekollaps» og én fra oppgaveenheten «Løping i varmt
vær». En oppgaveenhet er en samling tekster og oppgaver knyttet til samme
tema. «Biekollaps» er et eksempel på en oppgaveenhet som er frigitt. Den var
med i utprøvingen av oppgaver til 2015, men ikke med i hovedtesten. Oppga-
veenheten består av en innledende tekst som beskriver det fenomenet at bier for-
svinner fra bikubene og dør. Dette har ført til at flere titalls milliarder bier har
dødd, og mange av verdens biepopulasjoner har forsvunnet, noe som kan ha
katastrofale konsekvenser for andre arters næringstilgang. Oppgaveenheten
består av flere korte tekster og grafer knyttet til dette fenomenet og forskningen
rundt det. Det var i alt fem oppgaver knyttet til oppgaveenheten, og nedenfor vil
vi omtale en av disse.

TABELL 2.7: Fordeling av oppgaver på grad av kognitiv utfordring og kompleksitet.

Grad av kognitiv utfordring og kompleksitet Naturfagsoppgaver 

i PISA 2015

Antall Prosent

Lav 56 30

Middels 113 61

Høy 15 8

Totalt 184 100
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Figur 2.2: Eksempeloppgave fra oppgaveenheten «Biekollaps».

Oppgaven handler om hvorfor fugler også kan bli påvirket av biekollaps. I teksten
får elevene oppgitt at både bier og enkelte fuglearter har solsikke som matkilde,
og elevene skal begrunne hvorfor fraværet av bier kan gi nedgang i fuglebestan-
den.

For å svare riktig på denne oppgaven må elevene gi en forklaring som sier noe
om at en blomst ikke kan produsere frø uten bestøvning. Elevene må vise at de har
kunnskap om dette fagområdet og at de er i stand til å gjengi aktuell naturfaglig
kunnskap. Tabell 2.8 viser hvordan oppgaven er kategorisert.

TABELL 2.8: Kategorisering av eksempeloppgave fra oppgaveenheten «Biekollaps».

Kompetanse Forklare fenomener på en naturvitenskapelig 

måte

Kunnskap Innholdskunnskap (levende systemer)

Kontekst Lokal/nasjonal (miljø)

Grad av kognitiv utfordring og kompleksitet Middels

Oppgaveformat Åpent
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Figur 2.3: Eksempeloppgave fra oppgaveenheten «Løping i varmt vær».

Oppgaveenheten «Løping i varmt vær» handler om hva slags forhold som kan gi
risiko for heteslag og dehydrering når en person løper i varmt vær. I oppgaven vist
i figur 2.3, skal elevene ved hjelp av simuleringer finne ut om det er farlig å løpe
når luftfuktigheten er 50 prosent og lufttemperaturen er 40 °C.

For hver simulering eleven kjører, vil dataene for hver kolonne vises i tabellen.
Eleven må minst kjøre to simuleringer, både en der luftfuktigheten er 40 prosent,
og en der luftfuktigheten er 60 prosent. Temperaturen skal holdes konstant på
40 °C. Under begge simuleringene må eleven også krysse av Ja for Drikker vann.
Hvis elevene kjører flere simuleringer, må de markere hvilke to rader som støtter
svaret. Eleven vil se at det for begge kjøringene vil være en fare for heteslag og
kan da konkludere med at det kan være farlig å løpe når luftfuktigheten er 50 pro-
sent og lufttemperaturen er 40 °C, selv om løperen drikker vann. Tabell 2.9 viser
hvordan oppgaven er kategorisert.
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3
Resultater i naturfag
MARIT KJÆRNSLI OG FREDRIK JENSEN

I dette kapitlet presenterer vi hovedresultatene i naturfag for alle deltakerlandene
i PISA 2015. I tillegg ser vi på fordelingen av elever på ulike prestasjonsnivåer,
samt resultater for ulike kompetanser og kunnskapsområder. Vi legger vekt på
norske elevers prestasjoner sammenliknet med elever i de andre nordiske landene,
men sammenlikner også med OECD-landene og de andre deltakerlandene. Til
slutt ser vi på forskjeller mellom jenters og gutters prestasjoner.

3.1 INNLEDNING

Aktiv deltakelse i samfunnet, evne til å ta gode valg og forstå debatter mellom fag-
eksperter krever både naturfagskunnskaper og interesse for å engasjere seg i disse
temaene. Elevers evne og vilje til å engasjere seg i naturfaglige problemstillinger
og temaer, er en sentral del av definisjonen av naturfag i PISA 2015.

Hele prøven i PISA 2015 er, som beskrevet i kapittel 1, gjennomført digitalt.
I kapittel 1 har vi beskrevet hva overgangen fra papirprøve til prøve på skjerm
betyr for tolkning av resultatene. En digital prøve gir mulighet for nye oppga-
veformater og større variasjon i måter å måle de ulike kompetansene og kunn-
skapsområdene i naturfag på. For eksempel oppgaver som inkluderer simulering
av forsøk. Eksempler på oppgaver er gitt i kapittel 2 og i et eget vedlegg.

3.2 HOVEDRESULTATENE I ET INTERNASJONALT PERSPEKTIV

I det følgende vil vi presentere de overordnede resultatene i naturfag i form av
gjennomsnitt og spredning i prestasjoner for hvert deltakerland. Mer detaljerte
data finnes i den internasjonale rapporten (OECD, 2016b). Fordi det er så mange
deltakerland, presenterer vi resultatene i to figurer, én for OECD-landene og én for
land utenfor OECD.

Det internasjonale gjennomsnittet er beregnet ut fra OECD-landene. Gjennom-
snittet i naturfag ble satt til 500 og standardavviket til 100 for OECD-landene i
2006, da naturfag første gang var hovedområde. Figur 3.1 viser resultater i natur-
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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fag for alle OECD-landene. For hvert land er det gitt et gjennomsnittlig resultat
med standardfeil i parentes. Konfidensintervallet for gjennomsnittsverdiene er
vist som det mørkeste partiet i midten av søylene. Konfidensintervallet tilsvarer
omtrent to standardfeil (1,96*SE) i hver retning. Det betyr at med 95 prosent sann-
synlighet vil gjennomsnittet for norske elever ligge mellom 503 og 494 poeng
fordi måleusikkerheten i Norge er på 2,3 poeng. Land med et resultat som er sig-
nifikant høyere enn gjennomsnittet for OECD-landene, vil som regel ha hele kon-
fidensintervallet til høyre for konfidensintervallet til OECD. Tilsvarende vil land
som har et resultat signifikant lavere enn gjennomsnittet for OECD, som regel ha
hele konfidensintervallet til venstre. Standardavviket er gitt i egen kolonne som et
mål for spredning i prestasjoner. Land med et resultat som ikke er signifikant for-
skjellig fra det norske resultatet, er markert med grått. Søylene markerer også per-
sentiler. 50 prosent av elevene ligger innenfor det mørkeblå området, mens hele
stolpen er området hvor 90 prosent av elevene befinner seg. Det betyr at de 5 pro-
sent høyest presterende og 5 prosent lavest presterende elevene ligger utenfor
området for stolpen.

Norske elever har et gjennomsnitt på 498 poeng som er signifikant bedre enn
gjennomsnittet for OECD-landene på 493 poeng. Det grå feltet i figur 3.1viser at
det er 12 land som har et resultat som ikke er signifikant forskjellig fra det norske
resultatet. Blant dem er både Danmark (502 poeng) og Sverige (493 poeng). Fin-
ske elever har et gjennomsnitt på 531 poeng, som er betydelig høyere enn gjen-
nomsnittet for norske elever, mens islandske elever presterer langt lavere (473
poeng).

Elever fra Japan, Estland, Finland og Canada presterer best blant OECD-lan-
dene. De samme landene har vært blant dem som har hatt best resultater på natur-
fagsprøven i alle PISA-undersøkelsene siden 2006. Resultatene for de fleste av de
høytpresterende landene har imidlertid blitt svakere i løpet av denne perioden.
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Figur 3.1: Resultater i naturfag for OECD-landene. Land med et resultat som ikke er signi-
fikant forskjellig fra det norske resultatet, er markert med grått. Se tekst for mer forklaring.

Land St. avvik
Japan 538 (3,0) 93

Estland 534 (2,1) 89

Finland 531 (2,4) 96

Canada 528 (2,1) 92

Sør-Korea 516 (3,1) 95

New Zealand 513 (2,4) 104

Slovenia 513 (1,3) 95

Australia 510 (1,5) 102

Storbritannia 509 (2,6) 100

Tyskland 509 (2,7) 99

Nederland 509 (2,3) 101

Sveits 506 (2,9) 100

Irland 503 (2,4) 89

Belgia 502 (2,3) 100

Danmark 502 (2,4) 90

Polen 501 (2,5) 91

Portugal 501 (2,4) 92

Norge 498 (2,3) 96

USA 496 (3,2) 99

Østerrike 495 (2,4) 97

Frankrike 495 (2,1) 102

Sverige 493 (3,6) 102

OECD 493 (0,4) 94

Tsjekkia 493 (2,3) 95

Spania 493 (2,1) 88

Latvia 490 (1,6) 82

Luxembourg 483 (1,1) 100

Italia 481 (2,5) 91

Ungarn 477 (2,4) 96

Island 473 (1,7) 91

Israel 467 (3,4) 106

Slovakia 461 (2,6) 99

Hellas 455 (3,9) 92

Chile 447 (2,4) 86

Tyrkia 425 (3,9) 79

Mexico 416 (2,1) 71

( ) Standardfeil i parentes

Gj.snitt

5 25 75 95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±1,96SE)

Persentiler

200 300 400 500 600 700 800

Naturfag
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Figur 3.2: Resultater i naturfag for land utenfor OECD. Se tekst for forklaring.
*BSJG er en forkortelse for de kinesiske regionene Beijing, Shanghai, Jiangsu og Guang-
dong.

Land St. avvik
Singapore 556 (1,2) 104

Taipei (Kina) 532 (2,7) 100

Macao (Kina) 529 (1,1) 81

Vietnam 525 (3,9) 77

Hong Kong (Kina) 523 (2,5) 81

BSJG (Kina)* 518 (4,6) 103

OECD 493 (0,4) 94

Russland 487 (2,9) 82

Litauen 475 (2,7) 91

Kroatia 475 (2,5) 89

Malta 465 (1,6) 118

Bulgaria 446 (4,4) 102

Emiratene (FAE) 437 (2,4) 99

Uruguay 435 (2,2) 87

Romania 435 (3,2) 79

Kypros 433 (1,4) 93

Moldova 428 (2,0) 86

Albania 427 (3,3) 78

Trinidad og Tobago 425 (1,4) 94

Thailand 421 (2,8) 78

Costa Rica 420 (2,1) 70

Qatar 418 (1,0) 99

Colombia 416 (2,4) 80

Montenegro 411 (1,0) 85

Georgia 411 (2,4) 91

Jordan 409 (2,7) 84

Indonesia 403 (2,6) 68

Brasil 401 (2,3) 89

Peru 397 (2,4) 77

Libanon 386 (3,4) 90

Tunisia 386 (2,1) 65

Makedonia 384 (1,2) 85

Kosovo 378 (1,7) 71

Algerie 376 (2,6) 69

Dominikanske rep. 332 (2,6) 72

( ) Standardfeil i parentes

Gj.snitt

5 25 75 95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±1,96SE)

Persentiler
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Figur 3.2 viser resultater for landene utenfor OECD. Elever fra Singapore preste-
rer klart best, også bedre enn elevene i Japan som har det beste resultat av OECD-
landene. Videre presterer også elever i de kinesiske regionene og elever fra Viet-
nam bedre enn gjennomsnittet i OECD. Resultatet i Russland er noe svakere enn
OECD-gjennomsnittet etterfulgt av Litauen og Kroatia. Elever i mange av landene
utenfor OECD presterer lavt, og 15 av disse landene gjennomførte prøven på
papir, ikke digitalt.

3.3 ENDRINGER I NATURFAGSPRESTASJONER FRA 2006 TIL 2015

Naturfag var hovedområde for første gang i PISA 2006, og det året er derfor det
første referansepunktet for målinger og endringer i naturfag. Det er gjort omfat-
tende analyser av de internasjonale dataene for å være sikre på at det er mulig å se
på endringer over tid etter overgangen til digital prøve. Det er ingen resultater som
tyder på at prøven som helhet fungerer annerledes på skjerm enn på papir (se eget
appendiks om dette i OECD, 2016b).

Figur 3.3 viser endringer i naturfagsresultater fra PISA 2006 til 2015 for
OECD-landene. Positive verdier viser framgang, og signifikante endringer er
markert med mørkere farge. Norske elever markerer seg med en signifikant fram-
gang fra 2006 til 2015. Portugal har størst framgang av alle OECD-landene.
I PISA 2006 presterte både norske og portugisiske elever signifikant under gjen-
nomsnittet i OECD, mens de i 2015 presterer noe over gjennomsnittet. Israel har
ikke signifikant framgang fordi måleusikkerheten her er noe større.

Videre ser vi at det er langt flere land som har en signifikant tilbakegang fra
PISA 2006, totalt gjelder det 10 av OECD-landene. Finland har størst tilbakegang
av alle OECD-landene etterfulgt av Slovakia og Ungarn. Det er interessant å legge
merke til at mange av landene som har tilbakegang, er land som har og har hatt
resultater langt over OECD-gjennomsnittet. Det gjelder land som Finland, New
Zealand, Australia og Nederland.
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Figur 3.3: Endring i naturfagsresultater fra PISA 2006 til 2015 for OECD-landene. Positive 
verdier viser framgang. Signifikante endringer er markert med mørkere farge på søylene.
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Figur 3.4: Prestasjoner i naturfag for de nordiske landene i PISA-undersøkelsene 2006, 
2009, 2012 og 2015.

Figur 3.4 viser resultater i naturfag for de nordiske landene i alle PISA-under-
søkelsene fra 2006. Norske elever har en signifikant framgang fra PISA 2006 til
PISA 2015. Resultatene for hvert av målepunktene viser at norske elever hadde
framgang fra PISA 2006 til 2009, mens resultatene i de tre siste undersøkelsene er
stabile. I Danmark er resultatene stabile i alle undersøkelsene, og det har ikke vært
signifikante endringer mellom noen av målepunktene. I Finland er det en markant
og signifikant tilbakegang fra PISA 2006 til PISA 2015. Finske elever presterer
likevel langt bedre enn elever i de andre nordiske landene, men avstanden er blitt
betraktelig mindre. De islandske elevene viser en signifikant tilbakegang fra PISA
2009. I Sverige er tilbakegangen fra PISA 2006 til 2015 ikke signifikant.

3.4 PRESTASJONSNIVÅER

Prestasjonsnivåene gir en beskrivelse av i hvilken grad elever behersker ulike
kunnskaper og kompetanser i naturfag. Nivåene ble første gang etablert i 2006, og
poenggrensene er derfor de samme, og andeler elever på de ulike nivåene kan
sammenliknes over tid.
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Til PISA 2015 ble det utviklet flere veldig lette oppgaver for å øke kvaliteten i
målingene for de lavtpresterende deltakerlandene. Det ble også etablert et nytt
nivå som kalles 1b, mens det som nå kalles nivå 1a, tilsvarer det som tidligere ble
kalt nivå 1. I tabell 3.1 gir vi en kort oppsummering av prestasjonsnivåene. I ram-
meverket er det en mer detaljert beskrivelse (OECD, 2016a).

Figur 3.5 er sortert etter andel elever under nivå 2. Nivå 2 er sett på som en slags
kritisk grense for hvilke naturfaglige kompetanser elever trenger i videre utdan-
ning og yrkesliv og generelt i situasjoner der det er nødvendig å ha naturfaglig
kompetanse. Resultatene viser at Estland, Japan, Canada og Finland har lavest
prosentandel elever under nivå 2. I Estland presterer bare 9 prosent av elevene
under nivå 2, mens i Mexico er nesten halvparten av elevene på dette nivået. Til-
svarende for gjennomsnittet av OECD-landene er 22 prosent. Ser vi på prosentan-
del elever på de høyeste nivåene, er det svært få elever på nivå 6 i alle OECD-lan-
dene. Det er derfor mer interessant å se på nivå 5 og 6 under ett. Høyest
prosentandel på de to høyeste nivåene er det i Japan, Estland og Finland, etterfulgt
av New Zealand, Canada og Australia. Resultater som viser færrest elever på de
laveste nivåene og flest på de to høyeste nivåene, gjenspeiles naturlig nok i
hovedresultatene. New Zealand markerer seg imidlertid ved å ha en relativt stor
andel på de laveste nivåene samtidig som andelen elever på de to høyeste nivåene
er høy. Resultatene for de nordiske landene er gitt i figur 3.6.
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Figur 3.5: Prosentandel elever på prestasjonsnivåer for alle OECD-landene, sortert etter 
andel elever under nivå 2.
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Figur 3.6: Prosentandel elever på prestasjonsnivåer for de nordiske landene og OECD-
gjennomsnittet, sortert etter andel elever under nivå 2.

Figur 3.6 viser at det er færre norske elever under nivå 2 enn gjennomsnittet i
OECD-landene. Innenfor Norden er det Danmark og Finland som har færrest
elever under nivå 2, mens Sverige og Island har flest. Om vi ser på andelen elever
på nivå 5 og 6, ser vi at Norge har omtrent en like stor andel som OECD-gjennom-
snittet. Blant de nordiske landene er det Finland som har flest elever på disse nivå-
ene, og Island som har færrest.

Tabell 3.2 viser prosentandel elever under nivå 2 for PISA 2006 til og med 2015,
samt endring fra PISA 2006 til 2015. Norge har en noe lavere andel elever under

TABELL 3.2: Prosentandel elever under nivå 2 for de nordiske landene i alle PISA-
undersøkelsene fra 2006 til 2015. Signifikante endringer fra PISA 2006 til 2015 er
uthevet. Positive verdier viser framgang. Standardfeil vises i parentes.

PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 PISA 2015 Endring fra PISA 

2006 til 2015

Norge 21,1 (1,3) 15,8 (0,9) 19,6 (1,1) 18,7 (0,8) –2,4 (2,3)

Danmark 18,4 (1,1) 16,6 (0,8) 16,7 (1,0) 15,9 (0,8) –2,6 (2,0)

Finland 4,1 (0,5) 6,0 (0,5) 7,7 (0,6) 11,5 (0,7) 7,4 (1,2)

Island 20,6 (0,8) 17,9 (0,7) 24,0 (0,8) 25,3 (0,9) 4,8 (2,5)

Sverige 16,4 (0,8) 19,1 (1,0) 22,2 (1,1) 21,6 (1,1) 5,3 (2,2)
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nivå 2 i 2015 enn i 2006, men denne endringen er ikke statistisk signifikant. Til
sammenlikning er det en større endring i Finland og Sverige, som nå har en større
andel elever på de laveste nivåene enn de hadde i 2006, og disse endringene er sta-
tistisk signifikante.

Tabell 3.3 viser endring i prosentandel elever på nivå 5 og 6 fra PISA 2006 til og
med PISA 2015, samt endring fra 2006 til 2015. Prosentandelen norske elever på
de to høyeste nivåene er noe større i 2015 enn i 2006, men endringen er ikke sta-
tistisk signifikant. Både Island og Finland har en signifikant lavere andel på de
høyeste nivåene nå enn i 2006.

3.5 KOMPETANSENE I NATURFAG

Alle oppgavene er kategorisert etter de tre kompetansene som definerer naturfag
i PISA 2015: Forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte, Vurdere og plan-
legge naturvitenskapelige undersøkelser og Tolke data og evidens på en natur-
vitenskapelig måte. Generelt er det høy korrelasjon mellom hovedresultatet i
naturfag og resultater på de ulike områdene i naturfag. Elever som presterer høyt
på ett av områdene, presterer stort sett også bra på de andre områdene. Likevel kan
det være interessant å se på forskjeller mellom land når det gjelder de ulike kom-
petansene. Eventuelle forskjeller i resultater kan gjenspeile ulik vektlegging av
naturfagsundervisning i landene.

Tabell 3.4 viser resultatene for hver av de tre kompetansene i OECD-landene.
Tabellen viser også forskjellen i poeng mellom hver kompetanse. Landene er sor-
tert alfabetisk. Signifikante forskjeller er uthevet. Resultatene for de nordiske lan-
dene blir presentert nærmere i figur 3.7.

TABELL 3.3: Prosentandel elever på nivå 5 og 6 for de nordiske landene i alle under-
søkelsene fra PISA 2006 til 2015. Signifikante endringer fra PISA 2006 til 2015 er
uthevet. Positive verdier viser framgang. Standardfeil vises i parentes.

PISA 2006 PISA 2009 PISA 2012 PISA 2015 Endring fra PISA 

2006 til 2015

Norge 6,1 (0,5) 6,4 (0,6) 7,5 (0,6) 8,0 (0,5) 1,9 (1,0)

Danmark 6,8 (0,7) 6,7 (0,6) 6,8 (0,7) 7,0 (0,6) 0,2 (1,1)

Finland 20,9 (0,8) 18,7 (0,9) 17,1 (0,7) 14,3 (0,6) –6,6 (2,1)

Island 6,3 (0,5) 7,0 (0,4) 5,2 (0,6) 3,8 (0,4) –2,6 (0,7)

Sverige 7,9 (0,5) 8,1 (0,6) 6,3 (0,5) 8,5 (0,7) 0,6 (1,1)
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TABELL 3.4: Resultater for de tre naturfagkompetansene gitt for alle OECD-lan-
dene. De tre kolonnene til høyre viser differansen i poeng mellom hver av de tre kom-
petansene. Signifikante forskjeller er uthevet.

Gjennomsnittlig resultat for

hver kompetanse 

Differanse i poeng mellom 

hver av de tre kompetansene
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Australia 510 (1,6) 512 (2,0) 508 (1,8) –2 (1,3) 2 (1,6) 4 (2,3)

Belgia 499 (2,4) 507 (2,5) 503 (2,5) –9 (1,0) –5 (1,2) 4 (1,5)

Canada 530 (2,1) 530 (2,7) 525 (2,7) 0 (2,1) 5 (1,8) 5 (2,1)

Chile 446 (2,6) 443 (2,9) 447 (2,7) 3 (1,6) –1 (1,9) –4 (2,4)

Danmark 502 (2,7) 504 (2,6) 500 (2,6) –2 (1,9) 2 (1,7) 4 (2,2)

Estland 533 (2,0) 535 (2,6) 537 (2,7) –2 (1,9) –3 (2,3) –2 (2,1)

Finland 534 (2,4) 529 (2,9) 529 (2,8) 4 (2,2) 5 (1,7) 0 (2,2)

Frankrike 488 (2,2) 498 (2,5) 501 (2,5) –10 (1,6) –13 (1,9) –4 (1,9)

Hellas 454 (3,9) 453 (4,2) 454 (4,1) 0 (1,7) 0 (1,3) –1 (1,6)

Irland 505 (2,5) 500 (2,6) 500 (2,7) 6 (1,9) 5 (1,8) –1 (1,8)

Island 468 (2,0) 476 (2,5) 478 (2,1) –8 (1,3) –10 (1,7) –2 (1,9)

Israel 463 (3,5) 471 (3,8) 467 (3,7) –9 (1,8) –4 (1,8) 4 (1,8)

Italia 481 (2,7) 477 (2,7) 482 (2,9) 3 (1,9) –1 (1,8) –4 (2,0)

Japan 539 (3,3) 536 (3,3) 541 (3,1) 2 (2,1) –2 (1,8) –4 (2,1)

Latvia 488 (1,8) 489 (2,0) 494 (1,7) –2 (1,6) –6 (1,2) –4 (1,4)

Luxembourg 482 (1,1) 479 (1,7) 486 (1,8) 3 (1,3) –4 (1,8) –7 (2,7)

Mexico 414 (2,3) 415 (2,9) 415 (2,3) –1 (2,4) –1 (1,7) 0 (2,5)

Nederland 509 (2,5) 511 (2,5) 506 (2,5) –2 (1,9) 3 (1,3) 5 (1,7)
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New Zealand 511 (2,6) 517 (3,1) 512 (2,5) –5 (2,5) –1 (1,6) 4 (2,0)

Norge 502 (2,3) 493 (2,6) 498 (2,8) 9 (2,0) 4 (1,9) –5 (1,8)

OECD 493 (0,5) 493 (0,5) 493 (0,5) 0 (0,3) 0 (0,3) –1 (0,3)

Polen 501 (2,8) 502 (3,0) 501 (2,6) 0 (1,9) 0 (1,3) 0 (2,1)

Portugal 498 (2,5) 502 (2,7) 503 (2,6) –4 (1,6) –5 (1,7) 0 (1,8)

Slovakia 464 (2,7) 457 (3,2) 459 (2,9) 7 (2,1) 5 (1,5) –2 (1,6)

Slovenia 515 (1,5) 511 (2,0) 512 (2,0) 4 (1,8) 3 (2,1) –1 (2,9)

Spania 494 (2,2) 489 (2,7) 493 (2,4) 5 (2,2) 1 (1,3) –4 (2,0)

Storbritannia 509 (2,7) 508 (2,8) 509 (2,9) 2 (1,9) 0 (2,2) –2 (2,6)

Sveits 505 (3,1) 507 (3,5) 506 (3,0) –2 (2,3) –1 (1,8) 1 (2,3)

Sverige 498 (3,7) 491 (4,0) 490 (3,7) 7 (2,2) 9 (1,5) 1 (1,9)

Sør-Korea 510 (3,4) 515 (3,3) 523 (3,2) –5 (1,9) –12 (1,7) –7 (1,5)

Tsjekkia 496 (2,5) 486 (2,8) 493 (2,8) 10 (2,2) 3 (2,0) –7 (1,8)

Tyrkia 426 (4,2) 428 (4,0) 423 (4,2) –2 (2,2) 3 (1,9) 5 (2,4)

Tyskland 511 (2,8) 506 (2,9) 509 (3,0) 5 (1,7) 2 (1,5) –3 (1,4)

Ungarn 478 (2,5) 474 (2,8) 476 (2,7) 4 (1,9) 2 (1,4) –2 (1,7)

USA 492 (3,4) 503 (3,6) 497 (3,5) –11 (2,1) –5 (2,2) 6 (2,4)

Østerrike 499 (2,7) 488 (2,6) 493 (2,6) 11 (1,9) 6 (1,4) –4 (1,6)

TABELL 3.4: Resultater for de tre naturfagkompetansene gitt for alle OECD-lan-
dene. De tre kolonnene til høyre viser differansen i poeng mellom hver av de tre kom-
petansene. Signifikante forskjeller er uthevet.
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Tabell 3.4 viser at 10 land har signifikant bedre resultat på oppgaver som tilhører
kompetansen forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte enn på oppgaver
som tilhører kompetansen vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkel-
ser. Størst forskjell finner vi i Østerrike, Tsjekkia og Norge. Det motsatte resultatet
ser vi i USA, Frankrike, Israel, Belgia og Island. Elevene i disse landene presterer
bedre på oppgaver som tilhører kompetansen vurdere og planlegge naturvitenska-
pelige undersøkelser enn på oppgaver som tilhører kompetansen forklare fenome-
ner på en naturvitenskapelig måte. Størst positiv differanse mellom oppgaver som
tilhører kompetansen forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte og opp-
gaver som tilhører kompetansen tolke data og evidens på en naturvitenskapelig
måte finner vi i Sverige, med en differanse på 9 poeng. I Østerrike er differansen
6 poeng, og deretter følger Irland, Slovakia, Canada, og Finland – alle med en dif-
feranse på 5 poeng. I Norge er det tilsvarende 4 poeng i differanse. Det er viktig å
påpeke at differansene ikke er store selv om de er signifikante. I Frankrike, Sør-
Korea og på Island presterer elevene bedre på oppgaver der de må tolke data og
evidens enn på oppgaver som handler om å forklare fenomener. Differansen her
er henholdsvis 13, 12 og 10 poeng.

Differansene er mindre mellom kompetansen vurdere og planlegge naturviten-
skapelige undersøkelser sammenliknet med tolke data og evidens på en natur-
vitenskapelig måte. I USA, Nederland og Canada er differansen positiv med rundt
5 poeng, mens elevene i Sør-Korea, Luxembourg, Tsjekkia og Norge presterer noe
bedre når det handler om å tolke data og evidens. Men forskjellene er små.

Figur 3.7 viser resultatene for hver av de tre kompetansene for de nordiske land-
ene og OECD-gjennomsnittet. Norske elever presterer bedre på oppgaver som til-
hører kompetansen forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte enn opp-
gaver som tilhører kompetansen vurdere og planlegge naturvitenskapelige forsøk.
Det samme gjelder for finske og svenske elever. Det motsatte gjelder elever på
Island som presterer svakest på denne kompetansen. I alle de nordiske landene er
det små forskjeller i gjennomsnittsprestasjonene på kompetansene vurdere og
planlegge naturvitenskapelige undersøkelser sammenliknet med tolke data og
evidens på en naturvitenskapelig måte.
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Figur 3.7: Resultater for hver av de tre naturfagskompetansene for de nordiske landene og 
OECD-gjennomsnittet. Resultatene er sett i forhold til OECD-gjennomsnittet for naturfag 
(493 poeng).

3.6 NATURFAGLIG KUNNSKAP

I PISA 2015 er det tre former for naturfaglig kunnskap: innhold, metode og epis-
temologi. Innholdskunnskap er definert som kunnskap om fakta, begreper og teo-
rier som er etablert innen naturvitenskapen. Metodekunnskap handler om å kjenne
til metodene forskere bruker for å komme fram til ny kunnskap, blant annet å
kjenne til begreper og prosedyrer som brukes i empiriske undersøkelser. Episte-
mologi er læren om kunnskap. Mens metodekunnskap innebærer kunnskap om
hvordan man designer undersøkelser som er mulige å gjenta, handler kunnskap
om epistemologi om hvorfor det er viktig å kunne gjenta undersøkelser. I denne
sammenhengen handler epistemologi altså om begrunnelsen for metodene som
brukes, og grunnlaget for at naturvitenskapelig kunnskap skal være troverdig. De
tre formene for naturfaglig kunnskap er detaljert beskrevet i kapittel 2.1.3.

I PISA 2015 er metodekunnskap og kunnskap om epistemologi slått sammen til
én prestasjonsskala. Begrunnelsen for å slå sammen disse to kunnskapsområdene
til én skala er blant annet at det var få oppgaver som ble kategorisert innen episte-
mologi, slik at det ville vært for lite datagrunnlag til å lage en egen skala for dette
kunnskapsområdet. Metodekunnskap og epistemologi er også nært beslektet og
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handler begge om det som blir kalt naturfaget som prosess i den norske læreplanen
i naturfag (Utdanningsdirektoratet, 2013).

Figur 3.8: Resultater for to typer kunnskap i naturfag for de nordiske landene og OECD-
gjennomsnittet. Resultatene er sett i forhold til OECD-gjennomsnittet for naturfag (493 
poeng).

Figur 3.8 viser at de norske elevene presterer noe bedre i innholdskunnskap enn i
kunnskap om metode og epistemologi. Det vil si at norske elever presterer best på
oppgaver som innebærer at de må ha kunnskap om fakta, begreper og teorier. Det
samme mønsteret ser vi også for finske og svenske elever. De norske resultatene
stemmer godt overens med funn i PISA 2006 der også norske elever presterte
bedre i det som da ble kalt «Kunnskap i naturfag». «Kunnskap i naturfag» og
«Kunnskap om naturfag» kan sammenliknes med de to inndelingene som er gjort
i PISA 2015, men det er likevel ikke meningsfullt å rapportere endringer over tid
for disse delskalaene.

Det er fire OECD-land som har større forskjell mellom de to områdene enn det
vi finner i Norge. Aller størst er forskjellen i Østerrike og Tsjekkia, deretter følger
Sverige og Finland. I land som USA og Frankrike presterer elevene bedre i pro-
sesskunnskap.

Alle oppgavene er også delt inn i tre faglige områder etter hvilket tema opp-
gaven hovedsakelig handler om: fysiske og kjemiske systemer, levende systemer
eller jordas og universets systemer. I kapittel 2.1.3 er det detaljerte lister over hvil-
ken kunnskap de ulike systemene omhandler. For eksempel innebærer fysiske og
kjemiske systemer kunnskap om blant annet stoffers oppbygging og egenskaper,
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mens levende systemer innebærer kunnskap om blant annet menneskekroppen og
økosystemet. Området jordas og universets systemer handler om blant annet
energikilder, globalt klima, platetektonikk og solsystemer.

Figur 3.9: Resultater for de tre faglige områdene for de nordiske landene og OECD-gjennom-
snittet. Resultatene er sett i forhold til OECD-gjennomsnittet for naturfag (493 poeng).

Figur 3.9 viser at norske elever presterer noe bedre på oppgaver som er hentet fra fysiske
og kjemiske systemer enn på oppgaver innenfor levende systemer. Den samme profilen
ser vi også i Danmark, Finland og Sverige.

3.7 KJØNNSFORSKJELLER I NATURFAGSPRESTASJONER

Figur 3.10 viser differansen mellom guttenes og jentenes prestasjoner i naturfag for
alle OECD-landene. Signifikante forskjeller er markert med mørkere søyler. Positiv
verdi betyr forskjell i guttenes favør. Dette er i tråd med hvordan resultatene blir pre-
sentert i den internasjonale rapporten. Resultatene viser at det er signifikante forskjel-
ler i guttenes favør i 15 land og for OECD-gjennomsnittet, mens det er signifikante
forskjeller i jentenes favør i fem land. Det er signifikante forskjeller i guttenes favør
i langt flere land denne gangen enn i tidligere undersøkelser. I PISA 2012 var det sig-
nifikante forskjeller i guttenes favør bare i ni land, og i tidligere undersøkelser har det
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vært enda færre land som har hatt forskjeller i guttenes favør. I Norge er det ikke sig-
nifikante forskjeller mellom jentenes og guttenes prestasjoner i naturfag. Forskjellen
har økt noe i guttenes favør fra PISA 2006, men endringen er ikke signifikant.

Figur 3.10: Differansen mellom guttenes og jentenes naturfagsresultat for OECD-landene. 
Positive verdier betyr i guttenes favør. Signifikante forskjeller er markert med mørke søyler.
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Av OECD-landene er det størst forskjell i guttenes favør i Østerrike. Deretter føl-
ger Italia, Chile og Japan. I Østerrike, Japan og Chile var det også store forskjeller
i PISA 2012, men for Italia er dette nytt. Luxembourg og Storbritannia hadde
størst forskjell i guttenes favør i PISA 2012 og er eksempler på to land hvor
kjønnsforskjellene denne gangen er redusert.

Jentene presterer signifikant bedre enn guttene i fem land. Størst forskjell er det
i Finland, deretter følger Latvia, Sør-Korea og Hellas. Forskjellen mellom presta-
sjoner til finske jenter og gutter er så mye som 19 poeng i jentenes favør.

Det er viktig å minne om at det generelt for alle OECD-landene er små kjønnsfor-
skjeller i naturfag sammenliknet med resultatene i lesing. I lesing presterer jenter
bedre enn gutter i alle land, og OECD-gjennomsnittet er på 27 poeng i jentenes favør.

3.7.1 KJØNNSFORSKJELLER I PRESTASJONSNIVÅER

Figur 3.11 viser andel norske jenter og gutter på ulike prestasjonsnivåer i naturfag.
Vi har sett at det i gjennomsnitt er liten forskjell i prestasjoner mellom jenter og
gutter. Ser vi på de ulike prestasjonsnivåene finner vi noen små, men signifikante
forskjeller. På nivå 2 og 3 er andel jenter signifikant høyere, mens andel gutter er
signifikant høyere på de laveste og høyeste nivåene, det vil si under nivå 2 og på
nivå 5 og høyere. Dette er i tråd med det internasjonale bildet som viser at spred-
ningen i guttenes prestasjoner er større.

Figur 3.11: Prosentandel norske jenter og gutter på de ulike prestasjonsnivåene i naturfag.
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3.7.2 KJØNNSFORSKJELLER I DE TRE KOMPETANSENE

Figur 3.12 viser differansen mellom guttenes og jentenes prestasjoner for hver av
de tre kompetansene i naturfag. Resultatene er vist for de nordiske landene og for
gjennomsnittet i OECD-landene. Positive verdier betyr i guttenes favør.

Figur 3.12: Kjønnsforskjeller i poeng i de nordiske landene og gjennomsnittet i OECD-lan-
dene for hver av de tre kompetansene i naturfag. Positive verdier betyr i guttenes favør, 
signifikante forskjeller er uthevet.

Resultatene for naturfag samlet viser at det ikke er signifikant forskjell mellom
guttenes og jentenes prestasjoner i de nordiske landene bortsett fra i Finland. Når
vi ser på prestasjoner for hver av de tre kompetansene, ser vi imidlertid et noe
annet bilde. Norske gutter presterer signifikant bedre på oppgaver som hører til
kompetansen å forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte. Det samme
mønsteret ser vi også i Danmark, på Island og for gjennomsnittet i OECD-land-
ene. I Sverige er det ikke signifikante forskjeller, mens det i Finland er signifikante
forskjeller i motsatt retning. Det vil si at finske jenter presterer signifikant bedre
enn finske gutter på oppgaver innen denne kompetansen.

Svenske, islandske og spesielt finske jenter presterer langt bedre på oppgaver
som handler om å vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser.
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I Norge og Danmark er det ingen forskjeller. Innenfor den tredje kompetansen,
tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte, presterer de finske jentene
betydelig bedre enn guttene. De islandske jentene presterer også bedre enn gut-
tene, men kjønnsforskjellen er langt fra så stor som i Finland.

3.8 OPPSUMMERING

PISA 2015 viser at norske elever presterer over OECD-gjennomsnittet i naturfag, og
det er en signifikant framgang fra PISA 2006, da naturfag sist var hovedområde.
Finske elever presterer fremdeles klart bedre enn elever i de andre nordiske landene,
selv om forskjellen er betraktelig mindre enn hva den har vært i tidligere undersø-
kelser. Danske elever presterer noe bedre enn norske elever, men forskjellen er ikke
signifikant. Svenske elever presterer noe lavere enn norske elever, men denne for-
skjellen er heller ikke signifikant. Islandske elever presterer klart svakest i Norden.

Det er en noe lavere andel norske elever som presterer under nivå 2 i naturfag i
PISA 2015 sammenliknet med PISA 2006, men denne endringen er ikke statistisk
signifikant. Tilsvarende er det en tendens til en noe høyere andel elever på nivå 5
og 6 i PISA 2015 sammenliknet med PISA 2006, men heller ikke denne endringen
er statistisk signifikant.

Norske elever presterer noe bedre på oppgaver som måler kompetansen forklare
fenomener på en naturvitenskapelig måte, sammenliknet med kompetansen vur-
dere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser. Norske elever presterer
også noe bedre på oppgaver som krever at de har kunnskap om naturfag som pro-
dukt (fakta, teorier og begreper), enn på oppgaver som krever kunnskap om pro-
sess (metode og epistemologi).

Det er ingen signifikant forskjell mellom norske jenters og gutters prestasjoner
i naturfag. Dette er i tråd med tidligere funn. Vi finner imidlertid noen små kjønns-
forskjeller når vi ser på resultatene innenfor de ulike kompetansene. Gutter preste-
rer noe bedre enn jentene på oppgaver som hører til kompetansen forklare feno-
mener på en naturvitenskapelig måte.
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4
Holdninger til naturfag
FREDRIK JENSEN OG MARIT KJÆRNSLI

I dette kapitlet presenterer vi elevenes selvrapporterte holdninger til naturfag og
prosentandelen elever som forventer å ha et realfaglig yrke når de blir 30 år gamle.
Her rapporterer vi blant annet elevenes interesse, mestringsforventning og hvor
ofte de oppgir å gjøre naturfagsrelaterte aktiviteter på fritiden. Til slutt i kapitlet
rapporterer vi også elevenes epistemologiske oppfatninger om naturvitenskap.
Spørsmålene blir sett i forhold til elevenes prestasjoner i naturfag.

4.1 INNLEDNING

Elevenes holdninger til naturvitenskap er en viktig del av PISA-undersøkelsen.
Dette er ikke bare variabler som kan sees i forhold til faglige prestasjoner, men
også som viktig informasjon i seg selv. Utvalget og sammensetningen av de ulike
spørsmålene i elevspørreskjemaet er teoretisk begrunnet i et eget rammeverk
(OECD, 2016a). I dette kapitlet refererer vi blant annet til teori som er hentet fra
den internasjonale rapporten (OECD, 2016b) og fra den norske rapporten fra
PISA 2006 (Kjærnsli, Lie, Olsen & Roe, 2007).

Definisjonen av «Scientific Literacy» i PISA 2015, som er beskrevet i
kapittel 2, inkluderer holdninger. Scientific literacy handler altså ikke bare om
elevenes evner i naturfag, men også om elevers vilje og motivasjon for å engasjere
seg i naturfaglige temaer. Holdninger til naturfag har ikke bare betydning for faget
som utdannings- og yrkesvalg (Bøe, Henriksen, Lyons & Schreiner, 2011), men
også for faget som allmenndannelse.

På noen typer holdningsspørsmål har elevene gitt et svar på en såkalt Likert-
skala som går fra «Svært uenig» til «Svært enig», mens de på andre spørsmål har
blitt bedt om å oppgi hvor ofte noe skjer. Vi rapporterer resultatene som prosent-
andel elever som har krysset av for ulike svarkategorier på hvert enkelt spørsmål,
og som verdier på en standardisert skala. De standardiserte skalaene er basert på
et sett med relaterte spørsmål som kan knyttes til et felles overordnet begrep, som
vi her kaller konstrukt. For eksempel er interesse for naturvitenskap et konstrukt
som er målt ved at elever krysser av for hvor enige de er i forskjellige utsagn. Ana-
lyser har vist at det er meningsfullt å kombinere elevenes svar på disse utsagnene
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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og rapportere resultatene samlet i én variabel. Konstruktverdiene er beregnet slik
at gjennomsnittet for alle elevene i OECD-landene blir satt til 0 og standardavvi-
ket til 1 første gang variablene blir beregnet. Dette betyr at rundt to tredjedeler av
elevene i OECD befinner seg mellom –1 og 1 og rundt 95 prosent av elevene vil
være mellom –2 og 2. Gjennomsnittene for OECD kan denne gangen være for-
skjellig fra 0 (og standardavvikene forskjellig fra 1). En grunn til det er at Latvia
ble medlem av OECD 1. juli 2016 og er med i OECD-gjennomsnittene i denne
rapporten. Konstruktene fra PISA 2015 ble etablert før denne datoen. I tillegg er
det konstrukter som også har vært med i tidligere undersøkelser, og for disse ble
nullpunktet for skalaen bestemt første gangen den ble etablert. Det er også viktig
å minne om at en negativ konstruktverdi ikke nødvendigvis betyr at elevene i et
land har uttrykt negative holdninger. Det betyr kun at elevenes gjennomsnitt på
konstruktet er lavere enn gjennomsnittet for OECD.

I dette kapitlet presenterer vi eventuelle kjønnsforskjeller på konstruktverdien.
Forskjellen beregnes ved å ta konstruktverdien for gutter minus konstruktverdien
for jenter. Positive verdier på kjønnsforskjeller betyr dermed at den gjennomsnitt-
lige konstruktverdien for gutter er høyere enn den gjennomsnittlige konstruktver-
dien for jenter. Negative verdier betyr at jentenes gjennomsnittlige konstruktverdi
er høyere enn guttenes.

Vi oppgir også tall som uttrykker sammenhengen mellom de ulike konstruktene
og prestasjoner i naturfag. Dette gjør vi her ved å oppgi såkalte ustandardiserte
regresjonskoeffisienter. Dette tallet gir endring i naturfagsskår per enhet endring i
konstruktverdi. Dersom koeffisienten er oppgitt til for eksempel 30 poeng, betyr
det at en elev som har én enhet (1,00) høyere verdi på konstruktet enn en annen
elev, kan forventes å ha en skår i naturfag som er 30 poeng høyere. Denne sam-
menhengen kan gå begge veier, slik at en negativ koeffisient vil bety at en økning
på konstruktverdien gir lavere naturfagsskår. Merk at vi i dette kapitlet bruker
begrepet «sammenheng» for å beskrive samvariasjon mellom variabler. Vi bruker
altså ikke begrepet for å indikere årsakssammenhenger, siden PISA-undersøkel-
sen ikke er designet for å undersøke kausalitet.

Det er viktig å poengtere at resultatene i dette kapitlet er basert på hva elevene
selv rapporterer, og at kulturelle faktorer har mye å si for hvordan elevene tolker
svarskalaene i spørreskjemaet. Tidligere forskning har vist at svarene både kan
være påvirket av kulturen i klasserommet og på skolen, kulturen i hjemmet og i
familien og mer generelt den nasjonale kulturen. Dermed kan elever i et land ha
resultater som indikerer at de er mer enige i en påstand enn elever i et annet land,
uten at det er noen reell forskjell i hvor enige de er i påstanden. Forskjellen kan
ligge i hvordan de tolker svarskalaen, og hva de legger i ulike grader av «enighet»
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(Bempechat & Elliot, 2002; Heine, Lehman, Markus & Kitayama, 1999; Turmo
& Lie, 2007; Van de Vijver & Leung, 1997). Sammenlikninger mellom land må
derfor gjøres med stor forsiktighet, og det er generelt ikke å anbefale at man ran-
gerer land etter verdier for slike holdningskonstrukter. I dette kapitlet sammenlik-
nes de norske resultatene med de andre nordiske landene og med gjennomsnittet
for OECD-landene. Selv om de nordiske landene ligger nær hverandre både geo-
grafisk og kulturelt, er det likevel viktig å ta forbehold om at forskjeller i resultater
til dels kan skyldes kulturelle forskjeller i måten å svare på.

4.2 INTERESSE FOR NATURVITENSKAP

Interesse for naturfag er viktig for læring i faget og et eventuelt senere valg av
naturvitenskapelig utdanning og yrke (Krapp & Prenzel, 2011). I PISA 2006 ble
elevenes interesse for naturvitenskap målt ved hjelp av et konstrukt som da ble
kalt Interessebasert motivasjon for naturvitenskap. Det samme konstruktet er med
i 2015, men navnet er endret til Interesse for naturvitenskap. Konstruktet består
av fem utsagn som elevene skulle ta stilling til. Elevene svarte på en firedelt skala
bestående av alternativene «Svært uenig», «Uenig», «Enig» eller «Svært enig».

Figur 4.1: «Hvor uenig eller enig er du i disse utsagnene om deg selv?» Prosentandel elever 
som svarer «Enig» eller «Svært enig» på utsagn i konstruktet Interesse for naturvitenskap i 
PISA 2015 og 2006.
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Figur 4.1 viser at norske elever svarer noe mer positivt enn OECD-gjennomsnittet
på flere av utsagnene. Omtrent to tredjedeler av norske elever svarer «enig» eller
«svært enig» på de fleste utsagnene. For eksempel svarer 66 prosent av de norske
elevene at de er enige i at de er interessert i å lære om naturvitenskap, og
70 prosent er enige i at de liker å lære noe nytt i naturvitenskap.

Konstruktverdiene i Tabell 4.1 viser at elevene i Norge, Danmark og Island, opp-
gir å være noe mer interessert i naturvitenskap enn gjennomsnittet i OECD-lan-
dene. I alle de nordiske landene, bortsett fra i Finland, uttrykker guttene i gjen-
nomsnitt høyere interesse for naturvitenskap sammenliknet med jentene. I de
nordiske landene er kjønnsforskjellene størst i Norge, Island og Sverige. Dette
konstruktet har en positiv sammenheng med naturfagsskår i alle de nordiske lan-
dene og for gjennomsnittet i OECD. Økningen i konstruktverdi fra PISA 2006 i
Norge, Danmark, Island og Sverige tyder på at elevene har noe større interesse for
naturvitenskap i 2015.

4.3 INTERESSE FOR NATURVITENSKAPELIGE EMNER

Mens det forrige konstruktet handler om elevenes interesse for naturvitenskap
generelt, handler dette om interesse for ulike naturvitenskapelige emner. Elevene
skal her svare på i hvilken grad de er interesserte i fem ulike emner, for eksempel

TABELL 4.1: Resultater for konstruktet Interesse for naturvitenskap. Kjønnsforskjel-
ler, endring fra 2006 og sammenhenger med naturfagsskår som er statistisk signifi-
kant forskjellig fra 0, er uthevet.

Konstruktverdi Kjønnsforskjell 

(i guttenes 

favør)

Endring fra 

2006

Endring i natur-

fagsskår per 

enhet økning i 

konstruktverdi

Norge 0,12 0,27 0,12 29

Danmark 0,12 0,09 0,19 26

Finland –0,07 0,04 –0,19 30

Island 0,15 0,26 0,18 24

Sverige 0,08 0,22 0,18 27

OECD 0,02 0,13 0,01 25
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universet og universets historie eller hvordan naturvitenskap kan hjelpe oss med å
forebygge sykdommer. Elevene svarte ved å krysse av på en skala bestående av
alternativene «Ikke interessert», «Nesten ikke interessert», «Interessert», «Svært
interessert» eller «Jeg vet ikke hva det er». Et liknende konstrukt var med i rap-
porten for PISA 2006. Det konstruktet ble kalt Interesse for å lære spesifikke
emner og var satt sammen av andre utsagn. Resultatene kan derfor ikke sammen-
liknes direkte.

Figur 4.2: «Hvor interessert er du i disse naturvitenskapelige emnene?» Prosentandel elev-
er som svarer «Interessert» eller «Svært interessert» på utsagn i konstruktet Interesse for 
naturvitenskapelige emner i PISA 2015.

Figur 4.2 viser prosentandel elever som svarer at de er interessert eller svært inter-
essert i de ulike temaene. Som vi ser, svarer norske elever at de er noe mer inter-
essert i enkelte temaer enn gjennomsnittet i OECD, mens de på andre temaer sva-
rer helt likt. Så mange som 69 prosent av de norske elevene svarer at de er
interessert i universet og universets historie, mens kun 41 prosent svarer at de er
interessert i biosfæren. Også ROSE-undersøkelsen viste at elever viste interesse
for å lære om temaer knyttet til universet og at spesielt jenter viste interesse for å
lære om temaer som handlet om helse (Schreiner, 2006). Som tabell 4.2 viser, er
det en kjønnsforskjell i guttenes favør på dette konstruktet. Men om vi ser på hvert
enkelt utsagn for seg, går kjønnsforskjellen i ulike retninger. På utsagnene om uni-
verset og biosfære svarer norske gutter og jenter omtrent likt. En større andel gut-
ter enn jenter svarer at de er interesserte i bevegelse og krefter samt energi og ener-
gioverganger, mens en større andel jenter enn gutter svarer at de er interessert i
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«Hvordan naturvitenskap kan hjelpe oss å forebygge sykdommer». Det er også
interessant å registrere at norske elever uttrykker større interesse enn gjennomsnit-
tet i OECD for temaer som kan knyttes til fysikk/kjemi.

Tabell 4.2 viser at verdiene på konstruktet Interesse for naturvitenskapelige emner
er omtrent som OECD-gjennomsnittet i Norge og Sverige. Både Danmark og
Island ligger klart over OECD-gjennomsnittet, mens Finland ligger litt under. Det
er kjønnsforskjeller i guttenes favør i alle de nordiske landene og i OECD samlet.
Det er også en positiv sammenheng mellom dette konstruktet og prestasjoner i
naturfag i alle de nordiske landene og for gjennomsnittet i OECD.

4.4 NATURFAGSRELATERTE AKTIVITETER

Konstruktet Naturfagsrelaterte aktiviteter er målt ved at elevene svarte på hvor
ofte de gjør ulike aktiviteter relatert til naturvitenskap, for eksempel «ser på inter-
nettsider med et naturvitenskapelig innhold» eller «ser på TV-programmer om
naturvitenskap». Utsagnene som beskriver naturfagsrelaterte aktiviteter, er listet
opp etter spørsmålet «Hvor ofte gjør du noe av dette?» Elevene svarte ved å krysse
av på en firedelt skala bestående av alternativene «Veldig ofte», «Jevnlig», «Noen
ganger» og «Aldri eller nesten aldri». Konstruktet var med i rapporten fra PISA
2006 og ble også da kalt Naturfagsrelaterte aktiviteter. Flere utsagn er blitt byttet
ut, og noen er de samme. Endringen i konstruktverdi er kun basert på de utsagnene
som er like i PISA 2006 og 2015.

TABELL 4.2: Resultater for konstruktet Interesse for naturvitenskapelige emner i
PISA 2015. Kjønnsforskjeller og sammenhenger med naturfagsskår som er statistisk
signifikant forskjellig fra 0, er uthevet.

Konstruktverdi Kjønnsforskjell 

(i guttenes favør)

Endring i naturfags-

skår per enhet økning 

i konstruktverdi

Norge 0,05 0,23 29

Danmark 0,18 0,20 29

Finland –0,09 0,27 35

Island 0,23 0,27 25

Sverige –0,02 0,27 31

OECD 0,00 0,23 25
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Figur 4.3: «Hvor ofte gjør du noe av dette?» Prosentandel elever som svarer «Veldig ofte» 
eller «Jevnlig» på utsagn i konstruktet Naturfagsrelaterte aktiviteter i PISA 2015 og 2006.

Figur 4.4: «Hvor ofte gjør du noe av dette?» Prosentandel elever som svarer «Veldig ofte» 
eller «Jevnlig» på utsagn i konstruktet Naturfagsrelaterte aktiviteter i PISA 2015.

Figur 4.3 og figur 4.4 viser prosentandelen elever som svarer «Veldig ofte» eller
«Jevnlig». Norske elever svarer omtrent som gjennomsnittet i OECD. Det er rela-
tivt lave prosentandeler som har svart at de gjør noen av disse aktivitetene veldig
ofte eller jevnlig. Det er litt forskjeller på svarene på tvers av de ulike aktivitetene.
For eksempel svarer 22 prosent av de norske elevene at de veldig ofte eller jevnlig
ser på TV-programmer om naturvitenskap, og 21 prosent svarer at de veldig ofte
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eller jevnlig ser på internettsider med et naturvitenskapelig innhold. Til sammen-
likning svarer 8 prosent at de veldig ofte eller jevnlig låner eller kjøper bøker om
naturvitenskapelige temaer, og 9 prosent svarer at de simulerer tekniske prosesser
ved hjelp av dataprogrammer. Det er kanskje ikke så rart at det er forskjeller på
tvers av en del av disse aktivitetene, siden noen av dem er rettet mot mer spesi-
fikke interesser. Det er for eksempel flere som svarer at de veldig ofte eller jevnlig
ser på nettsider med et naturvitenskapelig innhold, enn som svarer at de veldig
ofte eller jevnlig ser på nettsider som tilhører miljøorganisasjoner. Tilsvarende kan
man argumentere for at det å se TV-programmer om naturvitenskap er en mer
generell aktivitet og derfor er aktuell for flere enn det å simulere tekniske proses-
ser eller naturfenomener, som krever mer spesifikk interesse. Det er en litt større
andel av norske elever som svarer at de «Ser på internettsider med et naturviten-
skapelig innhold» i 2015 sammenliknet med 2006. Dette er kanskje ikke så over-
raskende, siden tilgjengeligheten av informasjon på nettet har økt i denne perio-
den, for eksempel ved at smarttelefoner, nettbrett osv. har blitt vanligere.

Utsagnene i figur 4.3 og figur 4.4 er slått sammen til et konstrukt om naturfags-
relaterte aktiviteter. Tabell 4.3 viser konstruktverdiene for elever i Norden og for
OECD-gjennomsnittet. Høyere konstruktverdi betyr at elever gjør naturfagsrela-
terte aktiviteter oftere eller deltar i flere aktiviteter sammenliknet med elever med
lavere konstruktverdi. Konstruktverdien for norske elever er omtrent som OECD-
gjennomsnittet, noe som betyr at norske elever gjør naturfagsrelaterte aktiviteter i

TABELL 4.3: Resultater for konstruktet Naturfagsrelaterte aktiviteter i PISA 2015.
Kjønnsforskjeller, endring fra 2006 og sammenhenger med naturfagsskår som er sta-
tistisk signifikant forskjellig fra 0, er uthevet.

Konstruktverdi Kjønnsforskjell 

(i guttenes 

favør)

Endring fra 

2006

Endring i natur-

fagsskår per 

enhet økning i 

konstruktverdi

Norge –0,04 0,48 0,07 8

Danmark –0,13 0,32 0,02 10

Finland –0,50 0,31 –0,34 8

Island –0,17 0,52 0,04 12

Sverige –0,25 0,41 0,16 11

OECD –0,02 0,38 –0,07 5
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omtrent samme grad som gjennomsnittseleven i OECD. De andre nordiske lan-
dene ligger under OECD-gjennomsnittet, men konstruktverdiene varierer på tvers
av de nordiske landene. Finland har den laveste verdien på dette konstruktet, noe
som betyr at finske elever rapporterer at de i mindre grad driver med naturfags-
relaterte aktiviteter sammenliknet med elever i de andre nordiske landene. Det er
kjønnsforskjeller i guttenes favør i alle de nordiske landene og for gjennomsnittet
i OECD. Det er også positive sammenhenger med naturfagsskår for alle de nor-
diske landene og OECD samlet, men disse koeffisientene er svake. På dette kon-
struktet er det til dels store forskjeller i konstruktverdier. Det er viktig å merke seg
at når det er så få som svarer i de ytterste svarkategoriene som på dette spørsmålet,
vil det kunne gi større utslag på den standardiserte skalaen med konstruktverdier,
enn for andre konstrukter hvor dataene er mer normalfordelte.

4.5 MESTRINGSFORVENTNING I NATURFAG

Elevenes mestringsforventning spiller en viktig rolle for deres handlemåte og har
en avgjørende betydning for den innsatsen og utholdenheten som investeres
(Bandura, 1997). Resultatene i PISA 2006 viste at det var en høy positiv sammen-
heng mellom elevenes mestringsforventning i naturfag og elevenes prestasjoner
(Kjærnsli mfl., 2007). Tilsvarende har vi sett for matematikk i PISA 2012 (Jensen
& Nortvedt, 2013). Dette er i tråd med annen forskning på området som viser at
mestringsforventninger i stor grad predikerer både faglige prestasjoner (Schunk &
Ertmer, 2000; Zimmerman, Bandura & Martinez-Pons, 1992) og senere utdanning
(Parker, Marsh, Ciarrochi, Marshall & Abduljabbar, 2014).

Elevenes mestringsforventning er målt ved at de svarte på hvor lett de mener at
de for eksempel kan klare å finne den beste av to forklaringer på hvordan sur ned-
bør oppstår, eller forstå naturvitenskapelig informasjon som finnes på matembal-
lasje. De ulike beskrivelsene av naturfagsoppgaver hører til spørsmålet «Hvor
enkelt tror du det ville være for deg å gjøre noe av dette?». Elevene svarte ved å
krysse av på en firedelt skala bestående av kategoriene «Dette kunne jeg klart
lett», «Med litt innsats kunne jeg klart dette», «Det ville vært vanskelig for meg å
klare dette alene» og «Dette kunne jeg ikke klart». Det samme konstruktet var
med i rapporten fra PISA 2006 og ble også da kalt Mestringsforventning i natur-
fag.
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Figur 4.5: «Hvor enkelt tror du det ville være for deg å gjøre noe av dette?» Prosentandel 
som har svart «Dette kunne jeg klart lett» på utsagn i konstruktet Mestringsforventning i 
naturfag PISA 2006 og 2015.

Figur 4.5 viser prosentandel elever i Norge og i OECD-landene som har krysset
av for «Dette kunne jeg klart lett», noe omtrent en femtedel av norske elever sier
de kan på de fleste utsagnene. For OECD samlet er prosentandelene relativt like
de norske. Det er noe variasjon i de norske elevenes svar mellom de ulike utsagn-
ene. For eksempel svarer 29 prosent av de norske elevene at de lett kunne klart å
«forklare hvorfor jordskjelv inntreffer hyppigere noen steder enn andre», mens
15 prosent svarer at de lett kunne klart å «finne hvilken naturvitenskapelig pro-
blemstilling som er knyttet til søppelhåndtering».
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Tabell 4.4 viser at norske og islandske elevers mestringsforventning ligger noe over
OECD-gjennomsnittet, mens konstruktverdien for de svenske og danske elevene er
omtrent som gjennomsnittet for OECD. Den gjennomsnittlige konstruktverdien er
lavere i Finland enn i de andre nordiske landene, til tross for at finske elever preste-
rer langt bedre i naturfag enn elever i de andre nordiske landene. For alle de nor-
diske landene og gjennomsnittet i OECD er det også en positiv sammenheng mel-
lom mestringsforventning og prestasjoner i naturfag. Konstruktverdien for norske
elever har hatt en liten, men statistisk signifikant økning siden PISA 2006. Videre
ser vi at gutter i gjennomsnitt rapporterer om større mestringsforventning enn jen-
ter i alle de nordiske landene og i OECD. Av de nordiske landene er kjønnsforskjel-
len minst i Norge og Finland, mens Island peker seg ut med den største forskjellen
av alle deltakerlandene i PISA. I alle de nordiske landene, med unntak av Finland,
og for gjennomsnittet i OECD er det små kjønnsforskjeller i naturfagsprestasjoner.
Det var tilsvarende resultater for matematikk i PISA 2012. Da uttrykte guttene
større gjennomsnittlig mestringsforventning i matematikk enn jentene i alle de nor-
diske landene, og det samme resultatet gjaldt for gjennomsnittet i OECD-landene
(Jensen & Nortvedt, 2013). Samtidig var det ikke signifikante kjønnsforskjeller i
matematikkprestasjoner i Norge, Sverige eller Finland, men små forskjeller i jen-
tenes favør på Island og i guttenes favør i Danmark og for OECD samlet (Nortvedt,
2013). Mange studier har vist at jenter har en tendens til å utrykke lavere mestrings-
forventning enn gutter i matematikk og naturfag (Bøe mfl., 2011).

TABELL 4.4: Nordiske resultater for konstruktet Mestringsforventning i naturfag i
PISA 2015. Kjønnsforskjeller, endring fra 2006 og sammenhenger med naturfagsskår
som er statistisk signifikant forskjellig fra 0, er uthevet.

Konstruktverdi Kjønnsforskjell 

(i guttenes 

favør)

Endring fra 

2006

Endring i natur-

fagsskår per 

enhet økning i 

konstruktverdi

Norge 0,19 0,23 0,07 22

Danmark 0,08 0,37 0,16 22

Finland –0,04 0,26 –0,07 23

Island 0,24 0,50 0,11 15

Sverige 0,05 0,39 0,12 21

OECD 0,04 0,20 0,04 18
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4.6 INSTRUMENTELL MOTIVASJON FOR NATURFAG

Instrumentell motivasjon handler om motivasjon for å lære noe fordi det er viktig
for framtidig utdanning eller yrke (Eccles & Wigfield, 2002). Spørsmålene i kon-
struktet Instrumentell motivasjon for naturfag undersøker i hvilken grad elevene
opplever at naturfag på ulike måter er nyttig for dem. Her svarte elevene på hvor
enige de var i ulike utsagn som handler om at naturfag er viktig for dem senere i
livet ved å krysse av på en firedelt skala bestående av alternativene «Svært enig»,
«Enig», «Uenig» og «Svært uenig».

Figur 4.6: «Hvor enig er du i utsagnene?» Prosentandel elever som svarte «Enig» eller 
«Svært enig» på utsagn i konstruktet Instrumentell motivasjon for naturfag i PISA 2006 og 
2015.

Resultatene i figur 4.6 viser at de norske elevene svarer omtrent som gjennomsnit-
tet for OECD. Rundt to tredeler av norske elever svarer at de er enige eller svært
enige i at naturfag er viktig for det de skal gjøre senere i livet. For eksempel svarer
69 prosent at de er «Enig» eller «Svært enig» i utsagnet «Det er verdt å anstrenge
seg i naturfag fordi det vil hjelpe meg i en jobb jeg ønsker meg senere i livet». To
av utsagnene var også med i PISA 2006, og vi kan se at det er betydelig flere som
svarer at de er enige eller svært enige i disse utsagnene i PISA 2015.
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Tabell 4.5 viser at det har vært en betydelig og signifikant økning av verdiene for
dette konstruktet fra PISA 2006 i alle de nordiske landene bortsett fra i Danmark,
der resultatet er uendret. Kjønnsforskjellene i alle de nordiske landene er små og
ikke statistisk signifikante. Instrumentell motivasjon for naturfag har en svak posi-
tiv sammenheng med prestasjoner i naturfag i de nordiske landene og gjennom-
snittlig i OECD.

4.7 FORVENTNING OM ET REALFAGLIG YRKE

I mange år har det vært fokus på å øke rekrutteringen til utdanning og yrker innen
realfag i Norge (se for eksempel Kunnskapsdepartementet, 2010). Dette er også et
sentralt tema i mange andre land. I PISA 2006 og i denne undersøkelsen er det lagt
vekt på å få fram relevante data om elevers forventninger om framtidig yrke.

En del forskning har vist at de fleste barn har positive holdninger til naturfag,
men tendensen er at interessen for naturfag er avtakende i perioden mellom 10 og
14 år (DeWitt, Archer & Osborne, 2014; Martin, Mullis, Foy & Stanco, 2012). Det
finnes riktignok også eksempler på forskning som viser at interessen for naturfag
er mer stabil i denne aldersperioden (DeWitt mfl., 2014). Interesse for naturfag
kan ha betydning for valg av naturvitenskapelig yrke senere. Samtidig er det ikke
bare interesse som er viktig for å velge en realfaglig yrkeskarriere. Det er for
eksempel nyttig å ha kunnskap om de mange ulike yrkene som finnes innenfor

TABELL 4.5: Resultater for konstruktet Instrumentell motivasjon for naturfag i PISA
2015. Kjønnsforskjeller, endring fra 2006 og sammenhenger med naturfagsskår som
er statistisk signifikant forskjellig fra 0, er uthevet.

Konstruktverdi Kjønnsforskjell 

(i guttenes 

favør)

Endring siden 

2006

Endring i natur-

fagsskår per 

enhet økning i 

konstruktverdi

Norge 0,11 –0,05 0,27 13

Danmark 0,04 –0,03 0,00 12

Finland 0,16 –0,04 0,37 18

Island 0,22 0,03 0,14 9

Sverige 0,26 0,04 0,31 14

OECD 0,14 0,04 0,13 9
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realfag, og viktig å kunne identifisere seg med et realfaglig yrke (Archer mfl.,
2013). Videre viser forskning at det er sammenheng mellom hvilket yrke 15-årin-
ger ser for seg å ha, og det yrket de får senere (Tai, Liu, Maltese & Fan, 2006).
Annen forskning peker i samme retning og viser at interessen for et yrke er relativt
stabil i videregående skole (Sadler, Sonnert, Hazari & Tai, 2012).

I PISA 2015 fikk elevene spørsmålet «Hva slags jobb forventer du å ha når du
blir 30 år gammel?». Spørsmålet er åpent slik at elevene svarte med egne ord. For
å kunne gjøre videre analyser er elevenes svar kodet etter en detaljert manual,
ISCO-08, som er en internasjonal standard for klassifisering av yrker (ILO, 2012).
Det er nå utviklet en norsk utgave som bygger på den internasjonale versjonen.
Den norske standarden er gitt kortnavnet STYRK-08 (Statistisk sentralbyrå,
2011). Denne standarden har en hierarkisk inndeling der hvert yrke blir klassifisert
med et firesifret tall. Det første sifferet sier noe om yrkesfelt, det andre om yrkes-
område, det tredje om yrkesgruppe og det fjerde er yrket. I inndelingen av yrkes-
felt er det også tatt hensyn til hvor lang tid det normalt tar å utdanne seg til yrket.

Det kan selvfølgelig diskuteres hvilke yrker som skal kategoriseres som et real-
faglig yrke. I denne sammenhengen er det definert som et yrke der du må ha mer
realfag enn det som er obligatorisk på skolen. I et vedlegg i den internasjonale rap-
porten beskrives hvilke yrkesgrupper som er definert som «science-related
career» og hvordan yrkene er kategorisert (OECD, 2016b). Følgende fire grupper
inngår i de ulike kategoriene som er brukt i analysen. Tallene i parentes referer til
ISCO-koder. De tre første gruppene er akademiske yrker som normalt krever en
utdanning fra universitet eller høyskole av minimum 4 års varighet. I den fjerde
gruppen inngår yrker som normalt krever 1–3-års utdanning etter videregående
skole.
I. Naturvitere, matematikere og sivilingeniører (21): for eksempel fysikere

(2111), kjemikere (2113), geologer og geofysikere (2114), matematikere
(2120), biologer (2131). Alle yrker i denne gruppen er tatt med bortsett fra
produkt- og klesdesignere (2163) og grafiske- og multimediadesignere
(2166)

II. Medisinske yrker (22): for eksempel allmennpraktiserende leger (2211),
jordmødre (2222), veterinærer (2250), tannleger (2261)

III. IKT-rådgivere (25): for eksempel systemanalytikere (2511) og programvare-
utviklere (2512)

IV: Teknikere (31): for eksempel tekniske tegnere (3118)

Disse fire kategoriene utgjør til sammen kategorien realfag, som det rapporteres
resultater for i tabell 4.6.
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29 prosent av norske elever svarer at de ser for seg å ha et realfaglig yrke når de
blir 30 år gamle. Dette er en noe høyere andel enn gjennomsnittet i OECD på
24 prosent (tabell 4.6). Halvparten av norske elever svarer at de forventer å jobbe
i ikke-realfaglige yrker, mens den tilsvarende prosentandelen i OECD samlet er
57 og dermed noe høyere. Både i OECD og Norge er det omtrent en femtedel av
elevene som svarer at de ikke vet, eller har så vage svar at det ikke er mulig å kate-
gorisere dem. Eksempler på vage svar kan være «en bra jobb» eller «på et syke-
hus».

Vi ser at andelen norske elever som ser for seg et realfaglig yrke når de er 30 år
gamle, er 9 prosentpoeng høyere i PISA 2015 sammenliknet med 2006. Denne
endringen er i tråd med den positive endringen i konstruktverdi på instrumentell
motivasjon, hvor en større andel elever i 2015 mener naturfag er nyttig fordi det
vil gi bedre jobbmuligheter senere i livet.

TABELL 4.6: «Hva slags jobb forventer du å ha når du blir 30 år gammel?» Prosent-
andeler for Norden og OECD i PISA 2015 og 2006.

Realfaglig yrke

(prosent)

Ikke-realfaglig yrke

(prosent)

Prosentandel vage svar, 

manglende svar eller 

svar som ikke kunne 

kodes (ubestemt, vet 

ikke …)

2015 2006 2015 2006 2015 2006

Norge 29 20 50 51 21 29

Danmark 15 16 37 61 48 23

Finland 17 13 59 62 24 25

Island 24 22 54 54 22 23

Sverige 20 16 59 65 21 19

OECD 24 21 57 56 19 23
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Tabell 4.7 viser at det er en positiv sammenheng mellom prestasjoner i naturfag
og forventninger om et realfaglig yrke. Mens kun 19 prosent av elevene som
presterer under nivå 2 i naturfag, svarer at de forventer at de kommer til å jobbe
innen realfag når de er 30 år, svarer 37 prosent av elevene som presterer på nivå 4,
at de forventer et yrke innen realfag. Det er også en litt større andel blant elevene
som har mor eller far som har fullført en høyere utdanning, som ser for seg et real-
faglig yrke sammenliknet med elever hvis foreldres høyeste utdanningsnivå er
videregående skole. Denne forskjellen er på 8 prosentpoeng.

Det er svært små kjønnsforskjeller når vi ser på prosentandelen elever som for-
venter å ha et realfaglig yrke når de blir 30 år gamle, både i Norge og i OECD-
landene samlet. I Norge var det henholdsvis 28 prosent av jentene og 29 prosent
av guttene, mens tilsvarende i OECD er 24 prosent av jentene og 25 prosent av
guttene. Bildet blir imidlertid svært annerledes når vi ser på ulike retninger innen-
for realfaglige yrker. Figur 4.7 viser kjønnsfordelingen på fire grupper med real-
faglige yrker, og her ser vi at det er størst andel jenter som svarer at de forventer
å ha medisinske yrker når de er 30 år gamle, mens det er størst andel gutter som
svarer at de ser for seg å ha et yrke innenfor de tre andre kategoriene (naturvitere,
matematikere og sivilingeniører, teknikere og IKT-rådgivere). Disse resultatene er
i tråd med funn fra PISA 2006 (Kjærnsli & Lie, 2011).

TABELL 4.7: Prosentandel norske elever som i PISA 2015 svarer at de forventer å ha
et yrke innen realfag når de fyller 30 år.

Prosentandel som forventer et realfaglig yrke

Alle 29

Gutter 29

Jenter 28

Elever under nivå 2 i naturfag 19

Elever på nivå 2 eller 3 i naturfag 27

Elever på nivå 4 i naturfag 37

Elever på nivå 5 eller over i naturfag 42

Elever med foreldre som har ungdomsskole eller videregående utdanning som 

høyeste utdanningsnivå

24

Elever som har mor eller far som har fullført en høyere utdanning 32
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Figur 4.7: «Hva slags jobb forventer du å ha når du blir 30 år gammel?» Figuren viser pro-
sentandel norske gutter og jenter som i PISA 2015 har gitt svar som passer inn i fire ulike 
kategorier realfaglige yrker.

4.8 ELEVERS EPISTEMOLOGISKE OPPFATNINGER OM 
NATURVITENSKAP

Dette konstruktet handler om hvordan elever oppfatter den naturvitenskapelige
kunnskapens egenart, om hvordan slik kunnskap blir til, og hva som skal til for å
stole på kunnskapen. Hvordan elever oppfatter naturvitenskapelig kunnskap, er en
del av «scientific literacy» i PISA. Vi har plassert dette konstruktet til slutt i kapit-
let for å markere at dette handler om elevers oppfatninger, som er noe annet enn
holdninger. Man kan kanskje si at dette begrepet ligger et sted mellom en holdning
og en kompetanse. Til forskjell fra holdningsspørsmålene i dette kapitlet som ikke
har noen riktige eller gale svaralternativer (det er for eksempel ikke noen fasit på
hvor interessert man skal være i naturfag), kan man argumentere for at det er tegn
på feiloppfatninger dersom man er uenig i utsagn i dette konstruktet. Liknende
konstrukter om elevers verdsetting av naturvitenskap var med i rapporten fra PISA
2006, men disse målte ikke nøyaktig det samme som dette spørsmålet gjør, og kan
derfor ikke sammenliknes direkte.

Dette konstruktet måles ved at elevene svarer på hvor enige de er i for eksempel
at «gode svar baserer seg på resultater fra mange forskjellige eksperimenter» eller
at «noen ganger forandrer naturvitenskapelige oppfatninger seg». I spørreskje-
maet er det listet opp en rekke utsagn om epistemologiske oppfatninger om natur-
vitenskap, og elevene svarte på hvor enige eller uenige de er på en firedelt skala
som besto av alternativene «Svært uenig», «Uenig», «Enig» og «Svært enig».
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Figur 4.8: «Hvor uenig eller enig er du i utsagnene?» Prosentandel elever som har svart 
«enig» eller «svært enig» på utsagn i konstruktet Elevers epistemologiske oppfatninger om 
naturvitenskap i PISA 2015.

Figur 4.8 viser prosentandel elever som svarer «Svært enig» eller «Enig». Prosent-
andelen av norske elever som svarer at de er svært enig eller enig, er 80 eller høy-
ere for de ulike utsagnene som handler om epistemologiske oppfatninger, og ande-
lene ligger nær gjennomsnittet for OECD-landene.

TABELL 4.8: Resultater for konstruktet Elevers epistemologiske oppfatninger om
naturvitenskap i PISA 2015. Kjønnsforskjeller og sammenhenger med naturfagsskår
som er statistisk signifikant forskjellig fra 0, er uthevet.

Konstruktverdi Kjønnsforskjell 

(i guttenes favør)

Endring i naturfags-

skår per enhet økning 

i konstruktverdi

Norge –0,01 –0,06 35

Danmark 0,17 –0,06 32

Finland –0,07 –0,08 38

Island 0,29 0,03 28

Sverige 0,14 0,00 38

OECD 0,00 –0,04 33
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Tabell 4.8 viser at konstruktverdien for de norske elevene ligger på gjennomsnittet for
OECD. Danmark, Sverige og Island ligger over OECD-gjennomsnittet på dette kon-
struktet. For alle de nordiske landene og OECD-landene sett under ett er det små
kjønnsforskjeller. Dette konstruktet har en positiv sammenheng med naturfagsskår i
alle de nordiske landene og i OECD samlet.

4.9 OPPSUMMERING

Her gir vi en kort oppsummering av de viktigste resultatene i dette kapitlet. I tabell
4.9 er resultatene for de norske elevene på holdningskonstruktene og konstruktet
om elevers epistemologiske oppfatninger om naturvitenskap oppsummert. Det fin-
nes ikke noen fasit på hvor store forskjeller eller sammenhenger må være før de er
interessante. Her har vi valgt å utheve forskjeller i konstruktverdier som er større
enn +/– 0,15 og sammenhenger med naturfagsprestasjoner som er større enn
+/– 15, som en indikasjon på at forskjeller er så store at de er interessante. Merk at
dersom man regner ut forskjellen i konstruktverdi mellom Norge og OECD med
utgangspunkt i tallene i tabell 4.1–4.5 og tabell 4.8, vil den andre desimalen kunne
bli ulik fordi forskjellen er avrundet til to desimaler etter utregningen.

TABELL 4.9: Resultater for de norske elevene i PISA 2015 på holdningskonstruktene
og konstruktet Elevers epistemologiske oppfatninger om naturvitenskap. Forskjeller
større enn +/– 0,15 og sammenhenger større enn +/–15 poeng er uthevet.

Forskjell i 

konstrukt-

verdi 

(Norge-

OECD)

Kjønns-

forskjell 

(i guttenes 

favør)

Endring 

fra 2006

Endring i 

naturfagsskår 

per enhet 

økning i kon-

struktverdi

Interesse for naturvitenskap 0,10 0,27 0,12 29

Interesse for naturvitenskapelige emner 0,04 0,23 * 29

Naturfagsrelaterte aktiviteter –0,02 0,48 0,07 8

Mestringsforventning 0,15 0,23 0,07 22

Instrumentell motivasjon for naturfag –0,03 –0,05 0,27 13

Elevers epistemologiske oppfatninger 

om naturvitenskap

0,00 –0,06 * 35

* konstruktet var nytt i PISA 2015
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Tabell 4.9 viser at de norske elevene uttrykker sterkere mestringsforventning enn
gjennomsnittet i OECD, men ligger nærme OECD-gjennomsnittet på de andre
holdningskonstruktene og konstruktet om epistemologiske oppfatninger. Vi ser at
det er kjønnsforskjeller i guttenes favør på de fleste holdningsspørsmålene. De
norske guttene har høyere gjennomsnitt enn jentene på konstruktene interesse for
naturvitenskap, interesse for naturvitenskapelige emner, mestringsforventning og
naturfagsrelaterte aktiviteter. Det er omtrent ingen forskjell mellom gutter og jen-
ter på konstruktene instrumentell motivasjon eller konstruktet elevers epistemolo-
giske oppfatninger om naturvitenskap.

På konstruktet instrumentell motivasjon er det en positiv økning fra PISA 2006.
Videre ser vi at alle konstruktene i tabell 4.9 har en positiv sammenheng med
naturfagsskår. Denne sammenhengen er svakest for konstruktene naturfagsrela-
terte aktiviteter og instrumentell motivasjon for naturfag.

I PISA 2015 er det en litt større andel av norske elever som ser for seg å ha et
realfaglig yrke når de blir 30 år sammenliknet med i PISA 2006. Dette resultatet
er i tråd med at elevenes instrumentelle motivasjon er sterkere i PISA 2015 sam-
menliknet med i 2006. Videre er andelen som ser for seg et realfaglig yrke, noe
større blant norske elever enn for OECD samlet i PISA 2015. Omtrent en like stor
andel av de norske guttene og jentene svarer at de ser for seg et yrke innen realfag
når de blir 30 år, men her er det store kjønnsforskjeller når man deler opp i ulike
yrkeskategorier, med størst andel jenter på medisinske yrker og størst andel gutter
innen kategoriene naturvitere, matematikere og sivilingeniører, IKT-rådgivere og
teknikere.
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5
Elevers oppfatninger av 
naturfagsundervisning
FREDRIK JENSEN OG MARIT KJÆRNSLI

I dette kapitlet blir elevenes oppfatning av naturfagsundervisning presentert.
Resultatene er basert på de svarene elevene har gitt på spørsmål som handler om
helklasseundervisning, utforskende arbeidsmåter, tilpasning av undervisningen
og tilbakemelding fra lærerne. Resultatene inkluderer også svar på i hvilken grad
elevene opplever at læreren støtter dem i naturfagsundervisningen. Elevenes svar
på spørsmål om naturfagsundervisning blir sett i forhold til elevenes prestasjoner
i naturfag.

5.1 INNLEDNING

Elevene har fått spørsmål om ulike sider ved undervisningen i naturfag og svart
på en rekke utsagn som handler om dette. Den samme undervisningen kan oppfat-
tes ulikt av ulike elever, og resultatene må derfor tolkes som elevers subjektive
oppfatning av naturfagsundervisningen.

Elevene har svart ved å velge mellom svaralternativer som uttrykker hvor ofte
ulike typer undervisningsaktiviteter skjer i naturfagstimene, for eksempel «Aldri
eller nesten aldri», «Noen timer», «Mange timer» og «Alle timene eller nesten alle
timene». Vi rapporterer resultatene som prosentandel elever som har krysset av for
de ulike svaralternativene på hvert enkelt spørsmål, og som verdier på en standar-
disert skala. De standardiserte skalaene er laget ved at elevenes svar på utsagn i
samme konstrukt er kombinert til en samlevariabel med såkalte konstruktverdier.
Konstruktverdiene er beregnet slik at gjennomsnittet for alle elevene i OECD-lan-
dene blir satt til 0 og standardavviket til 1 første gang variablene blir beregnet. En
noe mer detaljert beskrivelse av hvordan konstruktverdiene er beregnet, er gitt i
innledningen til kapittel 4.

Vi oppgir også tall som uttrykker sammenhengen mellom de ulike konstruktene
og prestasjoner i naturfag. Dette tallet gir endring i naturfagsskår per enhet end-
ring i konstruktverdi. Dersom koeffisienten er oppgitt til for eksempel 30 poeng,
betyr det at en elev som har én enhet (1,00) høyere verdi på konstruktet enn en
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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annen elev, kan forventes å ha en skår i naturfag som er 30 poeng høyere. Denne
sammenhengen kan gå begge veier, slik at en negativ koeffisient vil bety at en
økning på konstruktverdien gir lavere naturfagsskår. Merk at vi bruker begrepet
«sammenheng» for å beskrive samvariasjon mellom variabler og ikke for å indi-
kere årsakssammenhenger.

5.1.1 HELKLASSEUNDERVISNING I NATURFAG

Dette konstruktet handler om helklasseundervisning i naturfag, og på engelsk blir
det benevnt som «teacher-directed science instruction». Konstruktet blir målt ved
at elevene må ta stilling til utsagn, for eksempel om læreren forklarer vitenskape-
lige begreper for hele klassen samlet, eller om klassen diskuterer med læreren. Det
er fire utsagn som handler om hvor ofte ulike aktiviteter skjer i naturfagstimene.
Elevene svarte ved å velge fra en firedelt skala bestående av alternativene «Aldri
eller nesten aldri», «Noen timer», «Mange timer» og «Alle timene eller nesten alle
timene».

Figur 5.1: «Hvor ofte skjer dette i naturfagstimene?» Norske elevers svar på de ulike 
utsagnene i konstruktet Helklasseundervisning i naturfag i PISA 2015, oppgitt i prosent-
andeler.

Norske elever rapporterer at det som forekommer oftest av de fire aktivitetene, er
at læreren forklarer vitenskapelige begreper. Så mange som 64 prosent av elevene
rapporterer at det foregår ofte (i «mange timer» eller i «alle timene eller nesten alle
timene»). Tilsvarende svarer omtrent halvparten av elevene at læreren ofte disku-
terer spørsmål elevene har. Det er altså flere elever som rapporterer at læreren for-
klarer vitenskapelige begreper ofte, enn som svarer at hele klassen ofte diskuterer
med læreren. Det er kanskje noe overraskende at diskusjon i hele klassen fore-
kommer såpass sjelden, så mange som 15 prosent av elevene sier at det aldri skjer.
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Så mange som 16 prosent av elevene sier at læreren aldri eller nesten aldri demon-
strerer naturfaglige fenomener, og 7 prosent svarer at læreren aldri eller nesten
aldri forklarer vitenskapelige begreper.

Norske og svenske elever svarer omtrent som gjennomsnittet for OECD på dette
konstruktet (tabell 5.1). De finske og islandske elevene har et gjennomsnitt som
er høyere enn OECD, som betyr at de i større grad opplever de ulike typene hel-
klasseundervisning. For eksempel svarer gjennomsnittlig 55 prosent av elevene i
OECD at læreren ofte forklarer vitenskapelige begreper (i «mange timer» eller i
«alle timene eller nesten alle timene»). Tilsvarende andeler er 67 prosent i Finland
og 62 prosent på Island. Danske resultater ligger noe under gjennomsnittet for
OECD. Dette konstruktet har en positiv sammenheng med naturfagsskår i alle de
nordiske landene og for OECD samlet. I de nordiske landene er sammenhengen
sterkest for de finske elevene.

5.1.2 UTFORSKENDE ARBEIDSMÅTER I NATURFAGSUNDERVISNINGEN

«Inquiry-based science instruction» som vi her har kalt utforskende arbeidsmåter,
er en viktig del av naturfagsundervisningen. I «Forskerspiren» i norsk læreplan for
naturfag er det lagt vekt på at prosesser som blant annet eksperimentering, hypo-
tesedanning og systematiske observasjoner er en viktig del av naturfagsundervis-
ningen (Utdanningsdirektoratet, 2013).

Det har i mange år vært en diskusjon om hva som er den viktigste hensikten med
disse arbeidsformene, og hvilket læringsutbytte de gir. Noen har funnet at denne

TABELL 5.1: Resultater for konstruktet Helklasseundervisning i naturfag i PISA
2015. Sammenhenger med naturfagsskår som er statistisk signifikant forskjellig fra 0,
er uthevet med fet skrift.

Konstruktverdi Endring i naturfagsskår per enhet 

økning i konstruktverdi

Norge 0,00 8

Danmark –0,15 8

Finland 0,23 20

Island 0,21 11

Sverige –0,04 9

OECD 0,00 11
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tilnærmingen til undervisning gir mindre læringsutbytte enn tradisjonell lærerstyrt
undervisning (Kirschner, Sweller & Clark, 2006; Klahr & Nigam, 2004), mens
andre studier viser at utforskende arbeidsmåter kan forbedre elevenes læring og
holdninger (Blanchard mfl., 2010; Hattie, 2008; Schroeder, Scott, Tolson, Huang
& Lee, 2007). Knain og Kolstø (2011) argumenterer for at prosessdimensjonen i
naturfagsundervisningen er viktig og bør legges mer vekt på i norsk skole. I Mül-
ler, Prenzel, Seidel, Schiepe-Tiska og Kjærnsli (2017) er det gitt en grundig teore-
tisk bakgrunn for blant annet dette konstruktet om utforskende arbeidsmåter.

Konstruktet består av ni utsagn, og elevene skulle ta stilling til hvor ofte ulike
aktiviteter forekommer i naturfagstimene på skolen. For eksempel skulle de angi
hvor ofte de får anledning til å forklare sine egne tanker og ideer eller hvor ofte
klassen diskuterer vitenskapelige undersøkelser. Svaralternativene er «Aldri eller
nesten aldri», «I noen av timene», «I de fleste timene» og «I alle timene».

Figur 5.2: «Hvor ofte skjer dette i naturfagstimene på skolen?» Norske elevers svar på de 
ulike utsagnene i konstruktet Utforskende arbeidsmåter i naturfagsundervisningen i PISA 
2015, oppgitt i prosentandeler.
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Figur 5.2 viser svarmønsteret til norske elever. Det som forekommer oftest, er at
elevene forklarer sine egne tanker og ideer. Av de norske elevene svarer 67 prosent
at dette skjer i alle eller de fleste timene. Det som forekommer nest oftest, er at
læreren forklarer hvordan en naturfaglig idé kan brukes til å forstå flere ulike feno-
mener. Her svarer 54 prosent av elevene at dette skjer i alle eller de fleste timene.
På utsagn som handler om undersøkelser og forsøk i naturfagstimene, er det færre
elever som sier at de gjør dette i de fleste eller alle timene. Resultatene tyder på at
det er vanligst å gjøre forsøk en gang iblant. På utsagnet «Elevene gjør forsøk i
naturfagsrommet» er det en liten gruppe (17 prosent) som svarer at de gjør dette i
de fleste timene eller alle timene, mens det vanligste svaret er at de gjør dette i
noen av timene (63 prosent).

Tabell 5.2 viser at Norge ligger nær OECD-gjennomsnittet på dette konstruktet
om utforskende arbeidsmåter. Sverige og Danmark ligger over gjennomsnittet for
OECD, mens Finland og Island ligger under OECD-gjennomsnittet. Både i Norge
og for OECD samlet er det en svak negativ sammenheng mellom dette konstruktet
og naturfagsskår. Det er imidlertid en del variasjon i denne sammenhengen på
tvers av de ulike utsagnene. Om vi sammenlikner elever som svarer at aktivitetene
skjer ofte (har krysset av for «I de fleste timene» eller «I alle timene»), med de
som svarer at aktivitetene skjer en gang iblant eller sjelden (har krysset av for «I
noen av timene» eller «Aldri eller nesten aldri»), ser vi at elever som oppgir at
læreren ofte forklarer hvordan en naturfaglig idé kan brukes til å forstå flere ulike
fenomener, har høyere naturfagsskår enn elever som svarer at dette skjer en gang
iblant eller sjelden.

TABELL 5.2: Resultater for konstruktet Utforskende arbeidsmåter i naturfagsunder-
visningen i PISA 2015. Sammenhenger med naturfagsskår som er statistisk signifikant
forskjellig fra 0, er uthevet med fet skrift.

Konstruktverdi Endring i naturfagsskår per enhet 

økning i konstruktverdi

Norge –0,03 –8

Danmark 0,36 4

Finland –0,30 –1

Island –0,15 –2

Sverige 0,31 –5

OECD 0,00 –7
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Bildet er omvendt for spørsmålene som handler om de aspektene av utforskende
arbeidsmåter som handler om å planlegge, gjennomføre eller diskutere konkrete
undersøkelser eller eksperimenter. På spørsmålene som handler mer konkret om
forsøk, presterer elever som har krysset av for at de gjør dette i alle timene eller i
de fleste timene, lavere enn elever som har svart at de gjør dette en gang iblant
eller sjelden. Dette betyr selvsagt ikke at man ikke skal gjøre undersøkelser i
naturfagstimene, undersøkelser er tvert imot en viktig del av naturfaget. Og det er
i denne sammenhengen viktig å påpeke at andelen elever som sier at de gjør forsøk
i alle timene eller i de fleste timene, er liten. Funn fra PISA 2006 viste også at
elever som oppga at de gjorde forsøk i noen av timene, presterte høyest, sammen-
liknet med både de som svarte at de nesten aldri gjorde forsøk, eller gjorde det i
de fleste eller alle timene (Kjærnsli, Lie, Olsen & Roe, 2007). I ettertid er resulta-
tene fra PISA 2006 i noen sammenhenger blitt tolket som at forsøk gir lavere pre-
stasjoner, men det er kanskje ikke så overraskende at elever som oppgir at de gjør
forsøk i hver time, presterer lavest. Hvis det gjøres forsøk i hver time, går det
naturligvis ut over annen læring. Det er også mange andre faktorer som spiller en
rolle for læringsutbyttet, for eksempel hvordan forsøkene er strukturert. Dette er i
tråd med forskning som hevder at elevforsøk kan forbedre læring bare hvis de er
nøye utformet og godt strukturert (Hofstein & Lunetta, 2004; Woolnough, 1991).

5.1.3 TILBAKEMELDING FRA NATURFAGSLÆRERE

Tilbakemelding fra lærer til elev er viktig for elevenes læringsutbytte. Det er
mange ulike måter å gi tilbakemelding på. I PISA-undersøkelsen blir elevene bedt
om å ta stilling til hvor ofte ulike typer tilbakemeldinger fra læreren skjer i natur-
fagstimene. For eksempel svarte elevene på hvor ofte læreren gir dem råd om
hvordan de kan nå sine læringsmål, eller hvor ofte læreren forteller dem hva de
fremdeles kan bli bedre på. I spørreskjemaet er det listet opp fem ulike typer til-
bakemeldinger fra læreren, og elevene svarte ved å krysse av på en firedelt skala
bestående av svaralternativene «Aldri eller nesten aldri», «Noen timer», «Mange
timer» og «Alle timene eller nesten alle timene».
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Figur 5.3: «Hvor ofte skjer dette i naturfagstimene?» Norske elevers svar på de ulike 
utsagnene i konstruktet Tilbakemelding fra naturfagslærere i PISA 2015, oppgitt i prosent-
andeler.

Figur 5.3 viser prosentandelen norske elever som krysser av for de ulike svaralter-
nativene. Det er lite variasjon i svarfordelingen på tvers av de ulike utsagnene.
Selv om resultatene viser elevenes egen rapportering, er det noe overraskende at
det er såpass mange som mellom 25 og 34 prosent av elevene som sier at de aldri
eller nesten aldri får tilbakemelding i noen av de formene som er oppgitt.

TABELL 5.3: Resultater for konstruktet Tilbakemelding fra naturfagslærere i PISA
2015. Sammenhenger med naturfagsskår som er statistisk signifikant forskjellig fra 0,
er uthevet med fet skrift.

Konstruktverdi Endring i naturfagsskår per enhet 

økning i konstruktverdi

Norge –0,01 –6

Danmark –0,27 –11

Finland –0,27 –14

Island –0,44 –14

Sverige –0,02 –11

OECD –0,01 –14
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Tabell 5.3 viser at resultatet i Norge og Sverige er som gjennomsnittet for OECD
på dette konstruktet. De andre nordiske landene ligger under OECD-gjennomsnit-
tet, noe som betyr at elevene i disse landene i enda mindre grad rapporterer at de
får tilbakemeldinger fra naturfagslærere. For eksempel svarer 19 prosent av de
finske elevene at læreren i «mange timer» eller «alle timene eller nesten alle
timene» forteller dem hvordan de kan gjøre det bedre, mens tilsvarende andel er
32 prosent i OECD-landene. For alle de nordiske landene og OECD samlet er det
en svak negativ sammenheng med naturfagsskår. Dette betyr sannsynligvis at lavt-
presterende elever litt oftere får tilbakemeldinger enn høytpresterende elever.
Resultatet må derfor ikke tolkes som at tilbakemeldinger til elevene fører til sva-
kere prestasjoner. Tvert imot har forskning vist viktigheten av tilbakemeldinger
for læring (Hattie & Timperley, 2007; Lipko-Speed, Dunlosky & Rawson, 2014).

5.1.4 TILPASNING AV UNDERVISNINGEN I NATURFAGSTIMENE

Tilpasning av naturfagsundervisningen til elever med ulik kunnskap og ulike
ferdigheter og behov er avgjørende når målet er at alle elever skal ha opplæring i
naturvitenskap (Hofstein & Lunetta, 2004). Dette konstruktet ble målt ved at elev-
ene skulle ta stilling til tre utsagn som handler om hvor ofte de opplever at læreren
tilpasser undervisningen til elevenes kunnskapsnivå i naturfagstimene. Elevene
svarte ved å krysse av på en firedelt skala bestående av svaralternativene «Aldri
eller nesten aldri», «Noen timer», «Mange timer» og «Alle timene eller nesten alle
timene».

Figur 5.4: «Hvor ofte skjer dette i naturfagstimene?» Norske elevers svar på de ulike 
utsagnene i konstruktet Tilpasning av undervisningen i naturfagstimene i PISA 2015, opp-
gitt i prosentandeler.
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Figur 5.4 viser at til sammen 54 prosent av norske elever svarer at læreren i
mange, nesten alle eller alle timene gir individuell hjelp når en elev har problemer
med å forstå et emne eller en oppgave, og 50 prosent svarer at læreren i mange,
nesten alle eller alle timene tilpasser undervisningen til klassens behov og kunn-
skapsnivå. Litt færre, 38 prosent, svarer det samme om at læreren endrer under-
visningsopplegget når det er mange elever som synes at et emne er vanskelig.

Tabell 5.4 viser at Sverige og Danmark ligger over OECD-gjennomsnittet på dette
konstruktet. Det vil si at elevene i disse landene opplever at læreren tilpasser
undervisningen sin noe mer enn det gjennomsnittet av elever i OECD-landene
gjør. Blant de nordiske landene er den største forskjellen mellom de danske elev-
ene og gjennomsnittet i OECD. For eksempel svarer 57 prosent av de danske elev-
ene og 52 prosent av de svenske elevene at læreren i «mange timer» eller «alle
timene eller nesten alle timene» gir individuell hjelp når en elev har problemer
med å forstå et emne eller en oppgave. Tilsvarende andel er 48 prosent i OECD
samlet. Finland ligger omtrent på gjennomsnittet for OECD. I alle de nordiske lan-
dene og for OECD samlet er det en positiv sammenheng mellom naturfagsskår og
dette konstruktet. Det er imidlertid verdt å merke seg at denne sammenhengen er
sterkere i de fleste nordiske landene enn i OECD-landene sett under ett.

TABELL 5.4: Resultater for konstruktet Tilpasning av undervisningen i naturfags-
timene i PISA 2015. Sammenhenger med naturfagsskår som er statistisk signifikant
forskjellig fra 0, er uthevet med fet skrift.

Konstruktverdi Endring i naturfagsskår per enhet 

økning i konstruktverdi

Norge 0,08 19

Danmark 0,28 17

Finland –0,01 16

Island 0,07 12

Sverige 0,13 15

OECD 0,01 8
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5.1.5 STØTTE FRA LÆRER I NATURFAGSTIMENE

Dette konstruktet bygger på teori som viser at det er viktig for elevenes lærings-
utbytte at de får hjelp, støtte og oppmuntring, spesielt fra læreren (Klem & Con-
nell, 2004). Konstruktet Støtte fra lærer i naturfagstimene består av fem utsagn
som handler om ulike måter lærer gir støtte til elevene. Elevene svarte på hvor ofte
de opplever denne støtten i naturfagstimene, for eksempel hvor ofte læreren viser
interesse for den enkelte elevs læring, eller at læreren fortsetter å forklare helt til
elevene forstår. Elevene svarte på en firedelt skala bestående av alternativene
«Alle timene», «De fleste timene», «Noen timer» og «Aldri eller nesten aldri».

Figur 5.5: «Hvor ofte skjer dette i naturfagstimene?» Norske elevers svar på de ulike 
utsagnene i konstruktet Støtte fra lærer i naturfagstimene i PISA 2015, oppgitt i prosent-
andeler.

Figur 5.5 viser resultatene for de norske elevene. Resultatene tegner et positivt
bilde. For eksempel svarer 72 prosent av elevene at læreren fortsetter å forklare
helt til elevene forstår i de fleste eller alle timene. Tilsvarende svarer 67 prosent at
læreren viser interesse for den enkelte elevs læring i de fleste eller alle timene.
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Gjennomsnittlig i OECD-landene svarer omtrent to av tre elever alle timer eller de
fleste timer på alle de fem utsagnene. 38 prosent av elevene i OECD-landene sva-
rer at læreren i alle timene fortsetter å forklare helt til elevene forstår, og 40 pro-
sent rapporterer at læreren i alle timene gir ekstra hjelp når elever trenger det.
Tabell 5.5 viser at elevene i de nordiske landene ligger over gjennomsnittet for
OECD på dette konstruktet, men forskjellen er størst for de svenske, finske og
islandske elevene. Det er en positiv sammenheng mellom dette konstruktet og
naturfagsskår i alle de nordiske landene, mens det for gjennomsnittet i OECD ikke
er noen sammenheng.

5.2 OPPSUMMERING

Resultatene fra undervisningskonstruktene sier noe om hvordan elever i ulike land
opplever undervisningspraksisen i naturfag. Resultatene i tabell 5.6 viser at de
norske elevene har svar som ligger nær gjennomsnittet for OECD for alle under-
visningskonstruktene, mens det til sammenlikning er større variasjoner på tvers av
konstruktene i alle de andre nordiske landene. Mens de norske elevene oppgir at
de jobber med utforskende arbeidsmåter i naturfagsundervisningen omtrent like
ofte som gjennomsnittselevene i OECD, skiller både de svenske og danske elev-
ene seg ut ved å oppgi at de oftere jobber med utforskende arbeidsmåter i natur-
fagsundervisningen. For eksempel svarer gjennomsnittlig 56 prosent av elevene i
Sverige og 66 prosent av elevene i Danmark at de «i alle timene» eller «i de fleste
timene» blir bedt om å trekke konklusjoner fra et forsøk de har utført. Tilsvarende

TABELL 5.5: Resultater for konstruktet Støtte fra lærer i naturfagstimene i PISA
2015. Sammenhenger med naturfagsskår som er statistisk signifikant forskjellig fra 0,
er uthevet med fet skrift.

Konstruktverdi Endring i naturfagsskår per enhet 

økning i konstruktverdi

Norge 0,07 12

Danmark 0,07 12

Finland 0,20 12

Island 0,31 5

Sverige 0,15 9

OECD –0,01 0
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andel er 42 prosent i OECD-landene. Elevene i Danmark og Sverige svarer at de
opplever tilpasning av undervisningen i naturfag oftere enn gjennomsnittet i
OECD. På konstruktet støtte fra lærer i naturfagstimene har spesielt elever i
Sverige, Finland og på Island høyere verdi enn gjennomsnittet for OECD, mens
elevene i Norge og Danmark har en konstruktverdi som er nærmere, og noe over,
OECD-gjennomsnittet. De norske resultatene viser at elevene svarer at de oftere
har helklasseundervisning sammenliknet med hvor ofte de jobber med utfors-
kende arbeidsmåter (se figur 5.1 og figur 5.2).
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6 
Matematikk
GURI A. NORTVEDT OG ANDREAS PETTERSEN

I dette kapitlet vil vi først presentere matematikkrammeverket i PISA 2015 og
sammenlikne det med den norske læreplanen. Videre vil vi se på hovedresultatene
i matematikk og endring over tid. I rapporten fra PISA 2012 gikk det fram at en
stor andel av de norske elevene presterte på lavt nivå i matematikk. Samtidig var
det få norske elever som presterte på et høyt nivå. På bakgrunn av dette vil vi i
dette kapitlet legge vekt på å drøfte resultatene til høytpresterende elever og elever
som presterer på et lavt nivå. Videre vil vi kort kommentere kjønnsforskjeller, før
vi avslutningsvis løfter fram noen forskningsbaserte råd for god matematikkun-
dervisning.

6.1 MATEMATIKK I NORSK LÆREPLAN OG I PISA

I innledningen til den norske læreplanen i matematikk finner vi en beskrivelse av
matematikkens rolle i samfunnet. «Eit aktivt demokrati treng borgarar som kan
setje seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analy-
sar og økonomiske prognosar. På den måten er matematisk kompetanse nødvendig
for å forstå og kunne påverke prosessar i samfunnet» (Utdanningsdirektoratet,
2016 s. 1). I formålet for matematikkfaget som beskrives i denne innledningen,
rettes oppmerksomheten både mot individet og mot det norske samfunnet. For
individet skal opplæringen i matematikk gi et viktig grunnlag for videre utdanning
og for deltakelse i samfunnsliv, yrkesliv og fritidsaktiviteter. Samtidig krever
utviklingen av samfunnet innenfor områder som for eksempel medisin, økonomi
og energiforvaltning, borgere med solid matematisk kompetanse. Formålet med
matematikkfaget blir dermed å utvikle den matematiske kompetansen som er nød-
vendig både for individet og for samfunnet.

I rammeverket for matematikk i PISA brukes begrepet mathematical literacy
for å beskrive kunnskaper og ferdigheter 15-åringer trenger for å kunne håndtere
de utfordringene de møter i et moderne samfunn. Mathematical literacy beskrives
her som individets evne til å formulere, bruke og vurdere matematikk i ulike sam-
menhenger og gjenkjenne hvilken rolle matematikk spiller i verden. Dette er nød-
vendig for å kunne gjøre velbegrunnede avgjørelser som konstruktive, aktive og
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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reflekterte borgere (OECD, 2016a). I dette kapitlet har vi valgt å oversette mathe-
matical literacy med matematisk kompetanse fordi PISA-rammeverket bruker
mathematical competence i definisjonen av mathematical literacy. Noen ganger
skriver vi bare matematikk.

Den norske læreplanen i matematikk og matematikkrammeverket til PISA 2015
inneholder i stor grad de samme begrunnelsene for å undervise matematikk. I til-
legg er beskrivelsene av matematisk kompetanse overlappende (Nortvedt, Petter-
sen, Pettersson & Sollerman, 2016). Tidligere analyser har vist at PISA ikke måler
alt som står i den norske matematikklæreplanen, men at det som måles i PISA, er
en del av innholdet i læreplanen (Olsen, 2010; Nortvedt, 2013a).

6.1.1 ELEVER SOM AKTIVE PROBLEMLØSERE

I livet utenfor klasserommet vil matematikken stort sett opptre i en sammenheng.
En slik sammenheng kan for eksempel være at man må regne ut hvor mye mate-
rialer man trenger til noe, hvor stor vekt man kan laste på en tilhenger, eller hvor-
dan man skal fordele et budsjett for å kunne gjennomføre den aktiviteten man
ønsker. Det innebærer at den enkelte selv må forstå hvilken matematisk kompe-
tanse han eller hun må ta i bruk for å kunne håndtere situasjonen. Det betyr også
at man må ha en helhetlig matematisk kompetanse for å kunne håndtere mange
ulike og ukjente situasjoner. Dette er en del av budskapet i matematikkrammever-
ket i PISA-undersøkelsen, der det legges vekt på at elevene er aktive problem-
løsere som kan bruke et bredt spekter av matematiske kompetanser i ulike sam-
menhenger. Alle matematikkoppgavene som brukes i PISA-undersøkelsen, tar
derfor utgangspunkt i reelle og konkrete situasjoner fra ulike kontekster. Elevene
må ta i bruk matematikkfaglig kunnskap for å kunne kjenne igjen og løse proble-
mene som beskrives i oppgaven. I PISA-undersøkelsen får elevene ingen ferdig
oppstilte regnestykker, slik de for eksempel får på eksamen i grunnskolen og videre-
gående skole.

PISA-rammeverket inneholder en operasjonalisering av mathematical literacy
der det å løse oppgaver knyttes til modellerings- og problemløsingssyklusen
(OECD, 2016a). Problemløsing og modellering er sentrale aspekter ved matema-
tisk kompetanse også i den norske læreplanen i matematikk (Utdanningsdirekto-
ratet, 2016). Figur 6.1 viser de tre problemløsingsprosessene i syklusen, Gjen-
kjenne og formulere, Bearbeide og bruke og Tolke og vurdere, og gir en idealisert
og forenklet framstilling av de prosessene man må gjennom for å løse et problem.
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Figur 6.1: Modellerings- og problemløsingssyklusen.

Den første prosessen, Gjenkjenne og formulere, handler om å identifisere de
matematiske aspektene som finnes i en konkret situasjon. Dette innebærer å
skille mellom relevant og irrelevant informasjon og omformulere problemet til
et matematisk problem med nødvendige forenklinger og egnede variabler, sym-
boler og modeller. Etter at problemet har fått sin matematiske form, må mate-
matiske begreper, fakta, prosedyrer og resonnering tas i bruk for å løse det. Dette
skjer i prosessen Bearbeide og bruke. Her må elevene finne fram til en strategi
som gjør at de kan løse det matematiske problemet. Dette kan innebære å bruke
de fire regningsartene, løse én eller flere likninger, anvende eller omforme en
formel, eller å oversette mellom ulike representasjoner. Gjennom å bruke mate-
matiske metoder og verktøy kommer elevene fram til en matematisk løsning på
det virkelige problemet. Videre må den matematiske løsningen tolkes og vurde-
res opp mot den opprinnelige situasjonen. Dette innebærer å oversette fra et
matematisk språk til et hverdagsspråk, vurdere hvor relevant løsningen er, og
identifisere begrensninger i den modellen som ligger til grunn for resultatene.
Dette utgjør den tredje prosessen, Tolke og vurdere, som består av de to siste led-
dene i syklusen i figur 6.1. Matematikkoppgavene i PISA krever at elevene
arbeider seg gjennom én eller flere av disse problemløsingsprosessene for å løse
oppgaven.

I PISA 2012 var matematikk hovedområde, og det ble rapportert resultater for
hver av de tre prosessene i tillegg til hovedresultater (OECD, 2013). De norske
elevene var relativt sett sterkest innenfor prosessen tolke og vurdere svar, og sva-
kest innenfor prosessen bearbeide og bruke (Nortvedt, 2013b). I PISA 2015, hvor
matematikk ikke er hovedområde, blir det ikke rapportert om elevenes kompe-
tanse innenfor hver av prosessene.
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6.2 ENDRINGER I MATEMATIKKTESTEN

I de tidligere PISA-undersøkelsene (2000, 2003, 2006, 2009 og 2012) ble mate-
matikkprøven gjennomført som en papirprøve. Til gjennomføringen av PISA
2015 ble oppgavene som tidligere var brukt i papirprøven, digitalisert. I PISA
2012 ble det i tillegg utviklet en digital matematikkprøve som omtrent 60 prosent
av utvalget deltok på. Den digitale prøven var satt sammen av oppgaver som var
utviklet etter samme rammeverk som oppgavene i papirprøven. Disse oppgavene
ble ikke brukt i PISA 2015. I stedet ble det her lagt vekt på å bruke oppgavene fra
papirprøven for å kunne opprettholde trend (OECD, 2016a).

6.3 HOVEDRESULTATER

Figur 6.2 viser resultatene i matematikk for alle OECD-landene. Kolonnene til
venstre i figuren viser gjennomsnittsresultat og standardavvik. Måleusikkerhet i
form av standardfeil er oppgitt i parentes. Til høyre framstilles resultatene for
hvert land grafisk. Det mørkeste partiet i midten av hver søyle viser gjennom-
snittsresultatet til elevene i hvert land. Bredden på det mørke partiet gjengir kon-
fidensintervallet for gjennomsnittsverdiene, det vil si øvre og nedre grense for
gjennomsnittet når man tar hensyn til måleusikkerheten. Hele søylen viser resul-
tatene for de ulike persentilene (den 5., 25., 75. og 95. persentilen).

Figur 6.2 viser at de norske elevene i gjennomsnitt fikk 502 poeng i PISA 2015,
og for første gang presterer norske elever signifikant høyere enn OECD-gjennom-
snittet. Det grå partiet i figur 6.2 indikerer at de norske elevene presterer på samme
nivå som elevene i Belgia, Tyskland, Polen, Irland og Østerrike. Det vil si at resul-
tatene i disse landene ikke er signifikant forskjellige fra de norske resultatene.
Sammenliknet med elevene i de øvrige nordiske landene presterer norske elever
signifikant høyere enn svenske og islandske elever, men signifikant lavere enn fin-
ske og danske elever. Fra figur 6.2 kan vi også se at de norske elevene presterer på
samme nivå som 15-åringer i Irland og signifikant høyere enn gjennomsnittet i de
øvrige engelskspråklige landene som deltok i PISA 2015. Dette har vi ikke obser-
vert ved tidligere gjennomføringer.

Figur 6.2 viser også at det fortsatt er elevene i de to østasiatiske landene som har
de høyeste gjennomsnittsresultatene i matematikk blant OECD-landene. I PISA
2015 presterer japanske elever høyest, etterfulgt av elevene fra Sør-Korea. Andre
høytpresterende land er Sveits, Estland og Canada, der elevene ikke presterer sig-
nifikant forskjellig fra de sørkoreanske elevene.
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Figur 6.2: Resultater i matematikk for OECD-landene. Land med et resultat som ikke er sig-
nifikant forskjellig fra Norge, er markert med grått. Se tekst for mer forklaring.

Land St. avvik
Japan 532 (3,0) 88

Sør-Korea 524 (3,7) 100

Sveits 521 (2,9) 96

Estland 520 (2,0) 80

Canada 516 (2,3) 88

Nederland 512 (2,2) 92

Danmark 511 (2,2) 81

Finland 511 (2,3) 82

Slovenia 510 (1,3) 88

Belgia 507 (2,4) 97

Tyskland 506 (2,9) 89

Polen 504 (2,4) 88

Irland 504 (2,1) 80

Norge 502 (2,2) 85

Østerrike 497 (2,9) 95

New Zealand 495 (2,3) 92

Sverige 494 (3,2) 90

Australia 494 (1,6) 93

Frankrike 493 (2,1) 95

Storbritannia 492 (2,5) 93

Tsjekkia 492 (2,4) 91

Portugal 492 (2,5) 96

OECD 490 (0,4) 89

Italia 490 (2,8) 94

Island 488 (2,0) 93

Spania 486 (2,2) 85

Luxembourg 486 (1,3) 94

Latvia 482 (1,9) 78

Ungarn 477 (2,5) 94

Slovakia 475 (2,7) 95

Israel 470 (3,6) 103

USA 470 (3,2) 88

Hellas 454 (3,8) 89

Chile 423 (2,5) 85

Tyrkia 420 (4,1) 82

Mexico 408 (2,2) 75

( ) Standardfeil i parentes

Gj.snitt

5 25 75 95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Persentiler

200 300 400 500 600 700 800

Matematikk
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Standardavviket er et mål for spredning i elevenes prestasjoner og kan gi en indi-
kasjon om hvor utjevnende skolesystemet i et land er. Omtrent to tredeler (68 pro-
sent) av elevene vil ha en poengsum som ligger innenfor ett standardavvik over og
under gjennomsnittet. Estiske elever skiller seg ut ved at gjennomsnittet er høyt
samtidig som standardavviket er lavt. Det betyr at i Estland er det mindre forskjel-
ler mellom elevene med høyest og lavest resultater. Dette kan tyde på at skole-
systemet i Estland i større grad enn mange av de andre OECD-landene som deltar
i PISA 2015, lykkes med å løfte alle elever og utjevne forskjeller mellom dem. I
PISA 2015 er standardavviket for de norske resultatene 85, noe som betyr at to tre-
deler av norske elever får mellom 587 og 417 poeng. Dette standardavviket er sig-
nifikant lavere enn det gjennomsnittlige standardavviket for OECD-landene. Det
norske standardavviket er også lavere enn standardavviket i Sverige og Island,
men høyere enn i Finland og Danmark. Dette betyr at avstanden mellom de norske
lavt- og høytpresterende elevene er mindre enn den tilsvarende avstanden i Sve-
rige og Island, men større enn i Danmark og Finland.

Figur 6.3 viser gjennomsnittsresultater i matematikk for elever i land utenfor
OECD. I PISA 2015 er det elevene i Singapore som i gjennomsnitt presterer høy-
est, etterfulgt av andre østasiatiske land. Shanghai viser en betydelig tilbakegang
fra tidligere PISA-undersøkelser samtidig som standardavviket er høyt (106).
Dette har sannsynligvis sammenheng med at utvalget som representerer Shanghai,
er utvidet med elever fra andre kinesiske provinser. I de tidligere PISA-under-
søkelsene har russiske elever prestert lavt sammenliknet med OECD-gjennom-
snittet, men ved gjennomføringen av PISA 2015 er det stor framgang i resultatene
til de russiske elevene, som nå presterer på nivå med gjennomsnittet for OECD-
landene.
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Figur 6.3: Resultater i matematikk for land utenfor OECD. *BSJG er en forkortelse for de 
kinesiske regionene Beijing, Shanghai, Jiangsu og Guangdong.

Land St. avvik
Singapore 564 (1,5) 95

Hong Kong (Kina) 548 (3,0) 90

Macao (Kina) 544 (1,1) 80

Taipei (Kina) 542 (3,0) 103

BSJG (Kina)* 531 (4,9) 106

Vietnam 495 (4,5) 84

Russland 494 (3,1) 83

OECD 490 (0,4) 89

Malta 479 (1,7) 110

Litauen 478 (2,3) 86

Kroatia 464 (2,8) 88

Romania 444 (3,8) 86

Bulgaria 441 (4,0) 97

Kypros 437 (1,7) 92

Emiratene (FAE) 427 (2,4) 97

Moldova 420 (2,5) 90

Uruguay 418 (2,5) 87

Montenegro 418 (1,5) 87

Trinidad og Tobago 417 (1,4) 96

Thailand 415 (3,0) 82

Albania 413 (3,4) 86

Georgia 404 (2,8) 94

Qatar 402 (1,3) 99

Costa Rica 400 (2,5) 68

Libanon 396 (3,7) 101

Colombia 390 (2,3) 77

Peru 387 (2,7) 83

Indonesia 386 (3,1) 80

Jordan 380 (2,7) 86

Brasil 377 (2,9) 89

Makedonia 371 (1,3) 96

Tunisia 367 (3,0) 84

Kosovo 362 (1,6) 75

Algerie 360 (3,0) 71

Dominikanske rep. 328 (2,7) 69

( ) Standardfeil i parentes

Gj.snitt

5 25 75 95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Persentiler

200 300 400 500 600 700 800

Matematikk
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6.3.1 ENDRINGER I MATEMATIKKPRESTASJONER FRA 2012 TIL 2015

Figur 6.4 viser endringer i gjennomsnittsresultater for elever i OECD-landene fra
PISA 2012 til PISA 2015. Positive verdier viser framgang. Statistisk signifikante
endringer er markert med mørk farge på søylen. Figur 6.4 viser at elevene i de tre
nordiske landene Danmark, Norge og Sverige har hatt størst framgang i denne
perioden. Gjennomsnittsresultatet til de norske elevene er 12 poeng høyere i PISA
2015 sammenliknet med PISA 2012, og Norge er et av fire OECD-land med sig-
nifikant framgang i denne perioden. Blant elevene i OECD-landene er det kun de
svenske elevene som har hatt større framgang enn de norske. OECD (2016b) har
gjennomført en analyse av matematikkresultatene fra PISA 2012 og PISA 2015
for å undersøke om nytt prøveformat kan forklare eventuelle endringer i resultat-
ene. Denne analysen viser at for norske og danske elever kan noe av framgangen
kanskje skyldes at elevene i større grad bruker digitale verktøy i matematikk-
undervisningen. Samtidig løfter OECD fram resultatene til de norske og danske
elevene som betydelige forbedringer.

Vi ser at i enkelte høytpresterende land, som Sør-Korea, Polen og Nederland, er
det signifikant tilbakegang i elevenes matematikkprestasjoner sammenliknet med
PISA 2012. Samtidig presterer de fleste OECD-landene på samme nivå i de to
gjennomføringene. Figur 6.4 viser også at når norske elever i PISA 2015 presterer
signifikant høyere enn elever i for eksempel New Zealand, kan dette i hovedsak
knyttes til framgangen til norske elever. Den lille tilbakegangen i New Zealand er
ikke signifikant.

Figur 6.4 kan ikke gi svar på om det er noe mønster i hvilke land som har fram-
gang eller tilbakegang fra PISA 2012 til PISA 2015. De to landene med størst til-
bakegang, Sør-Korea og Tyrkia, representerer henholdsvis et høytpresterende og
et lavtpresterende land. Landene med mest framgang presterte i PISA 2012 både
over, likt som og under OECD-gjennomsnittet. Noen av landene som har stor til-
bakegang i perioden fra 2012 til 2015, opplevde også tilbakegang fra PISA 2009
til PISA 2012, som for eksempel Australia. Andre land som har stor tilbakegang
fra PISA 2012 til PISA 2015, hadde stor framgang fra PISA 2003 til PISA 2012,
for eksempel Polen og Sør-Korea. Det er altså ingen tydelig sammenheng mellom
resultater i PISA 2015 og endringene i matematikkprestasjoner.

Mens Japan har hatt veldig stabile resultater fra PISA 2003 til PISA 2015,
hadde Sør-Korea først stor framgang fra PISA 2009 til PISA 2012 etterfulgt av en
betydelig nedgang i matematikkprestasjoner fra PISA 2012 til PISA 2015. Tradi-
sjonelt har man regnet med at en endring på 30 poeng tilsvarer ett skoleår (OECD,
2016b). Dette innebærer at nedgangen på 30 poeng i Sør-Korea er svært høy.
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Figur 6.4: Differansen i matematikkresultater mellom PISA 2015 og PISA 2012 for OECD-
land. Positive verdier viser framgang. Statistisk signifikante endringer er markert med mørk 
farge.
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6.3.2 ENDRING OVER TID I DE NORDISKE LANDENE

Figur 6.5 viser endring i matematikkresultater i de nordiske landene fra PISA
2003 til PISA 2015.

Figur 6.5: Gjennomsnittlig resultat i matematikk i de nordiske landene fra PISA 2003 til 
PISA 2015.

Trendanalyser etter PISA 2012 viste at endringene fra PISA 2003 til PISA 2012
var så små at trendlinjen for Norge for denne perioden kan regnes som «flat», det
vil si at vi ikke kunne observere noen signifikant endring over tid i de norske elev-
enes resultater (Kjærnsli og Olsen, 2013). Fra PISA 2012 til PISA 2015 ser vi
imidlertid en betydelig og signifikant framgang hos norske elever. Samtidig er
endringen fra PISA 2003 til PISA 2015 så liten at endringen ikke er statistisk sig-
nifikant om man sammenlikner matematikkprestasjoner i disse gjennomføring-
ene. Det er derfor først ved senere PISA-undersøkelser vi kan se om den obser-
verte endringen representerer en positiv trend, eller om trendlinjen fortsatt vil
regnes som «flat».

Med unntak av Norge var det en negativ trend i matematikkresultatene fra PISA
2003 til PISA 2012 for alle de nordiske landene (OECD, 2013). PISA 2015 viser
at nedgangen fortsetter for finske og islandske elever, mens gjennomsnittsresul-
tatet til svenske og danske elever er signifikant høyere hvis vi sammenlikner
gjennomføringene i 2015 og 2012. Videre viser figur 6.5 at gjennomsnittseleven i
Finland og Danmark presterer på samme nivå i PISA 2015. Dette skyldes at mens
danske elever presterer på omtrent samme nivå som i PISA 2003, har finske elever
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hatt en kraftig tilbakegang i denne perioden. Etter den kraftige tilbakegangen fra
PISA 2003 til PISA 2012 (se figur 6.5) er det verdt å merke seg at svenske elever
har høyest framgang fra PISA 2012 til PISA 2015 når vi ser på land i OECD. Sam-
tidig er gjennomsnittsresultatet til svenske elever fortsatt lavere enn i PISA 2003.

6.3.3 ELEVRESULTATER FORDELT PÅ PRESTASJONSNIVÅER

I PISA er prestasjonene i matematikk delt inn i seks nivåer. For hvert nivå blir det
beskrevet hva som kjennetegner kompetansen til en elev på dette nivået. Disse
prestasjonsnivåene ble utviklet i PISA 2003 og har blitt brukt ved alle gjennom-
føringene av PISA-undersøkelsen. Nivåene er delt inn og beskrevet slik at kom-
petanse på prestasjonsnivå 2 regnes som et minimum for å være forberedt til
videre skolegang og yrkesliv (OECD, 2016a; 2013). Andelen elever under nivå 2
blir derfor ofte brukt som en indikasjon på i hvilken grad et utdanningssystem lyk-
kes med å gi alle elever tilstrekkelig matematisk kompetanse til å kunne mestre
voksenlivet som aktive samfunnsborgere. I avsnittene nedenfor om høyt- og lavt-
presterende elever vil vi komme nærmere inn hva på som kjennetegner den mate-
matiske kompetansen til elever på de disse nivåene. For en beskrivelse av de
øvrige nivåene henvises det til Nortvedt (2013a).

Figur 6.6 viser andel elever på hvert prestasjonsnivå for hvert av OECD-landene.
Det er stor variasjon fra land til land når det gjelder hvor stor andel av elevene som
presterer på lavt nivå (under nivå 2). I OECD-landene er andelen elever på lavt nivå
i gjennomsnitt 23 prosent, altså nesten en firedel av elevene. Høytpresterende land
kjennetegnes ved at de har få elever som presterer på lavt nivå. Japan og Estland har
minst andel elever på lavt nivå, omtrent 11 prosent, men Japan har en større andel
høytpresterende elever enn Estland. Figur 6.6 viser også at blant de lavest preste-
rende OECD-landene er over halvparten av elevene på nivå 1 eller under.

Ved forrige PISA-gjennomføring hadde Norge en like stor andel elever på lavt
nivå som gjennomsnittet i OECD-landene. I PISA 2015 er andelen mindre,
omtrent 17 prosent av de norske elevene viser matematisk kompetanse på nivå 1
eller lavere. Dette er en signifikant forbedring siden PISA 2012, og en betydelig
lavere andel enn gjennomsnittet i OECD-landene. Blant de nordiske landene ser
vi at det er Danmark og Finland som har minst andel elever på lavt nivå, mens
Island og Sverige har den største andelen lavtpresterende elever og er omtrent på
samme nivå som gjennomsnittet i OECD. Svenske elever presterer bedre i PISA
2015 enn i PISA 2012, men samtidig er andelen elever som viser matematisk
kompetanse på lavt nivå, omtrent dobbelt så høy i Sverige sammenliknet med
Japan og Estland.
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Figur 6.6: Fordeling av elever på prestasjonsnivåer i alle OECD-landene, sortert etter pro-
sentandel elever på nivå 1 eller lavere. Tallene i figur 6.6 er rundet av til nærmeste heltall. 
Summen av andel elever på lavt nivå er derfor korrekt representert i figuren.

I Norge presterer 11 prosent av elevene på høyt nivå (nivå 5 og 6). For de tre høyt-
presterende landene Japan, Sør-Korea og Sveits presterer omtrent 20 prosent av
elevene på de to høyeste nivåene. Sammenliknet med Norge er andelen høyt-
presterende elever i disse landene nesten dobbelt så stor. Figur 6.6 viser også at
det er relativt liten forskjell i andel høytpresterende elever i de nordiske landene i
PISA 2015. Omtrent 2 prosent av elevene i de nordiske landene presterer på nivå
6, mens andelen elever på nivå 5 varierer fra 8 til 10 prosent. Vi kan si at resultat-
ene i PISA 2015 tyder på at de nordiske landene i omtrent like stor grad lykkes
med å utdanne høytpresterende 15-åringer i matematikk.
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6.4 HØYTPRESTERENDE ELEVER

I rammeverket for matematikk i PISA regnes elever på prestasjonsnivå 5 og 6 som
høytpresterende. Nedenfor følger en kort beskrivelse av hvilken matematisk kom-
petanse, det vil si ferdigheter, kunnskaper og forståelse, som kreves for å løse opp-
gaver knyttet til de to nivåene. Teksten bygger på nivåbeskrivelsene i OECD
(2015; 2016b) og Nortvedt (2013a).
◗ Nivå 6: Elever på nivå 6 har resultater på prøven som tilsvarer 669 poeng eller

mer. Elevene som presterer på nivå 6, kan løse de fleste av de vanskeligste
PISA-oppgavene. På nivå 6 kjennetegnes elevene ved at de har god begreps-
forståelse og ferdigheter som brukes fleksibelt. De kan sette seg inn i kom-
plekse matematiske sammenhenger, trekke slutninger og bruke resultater fra
egen utforsking som grunnlag for generalisering. Elever på nivå 6 kan model-
lere komplekse sammenhenger. De klarer for eksempel å knytte sammen infor-
masjon fra flere kilder, blant annet fordi de er i stand til å bevege seg fleksibelt
mellom ulike representasjoner og bruke representasjonene som grunnlag for
matematisk tankegang og resonnering. Elever på nivå 6 har høy symbol- og
formalismekompetanse. De bruker den matematiske kompetansen sin til å
finne og velge løsningsmetode i ukjente situasjoner. Et annet kjennetegn ved
elevene på dette nivået er at de kan reflektere over egne matematiske hand-
linger, og at de argumenterer og kommuniserer presist og ved hjelp av mate-
matikkens formalspråk om resultater, tolkninger og løsningsmetoder.

◗ Nivå 5: Elever som presterer på nivå 5, har resultater på prøven som tilsvarer
minst 607 poeng. Elevene på nivå 5 kjennetegnes også ved at de har gode
matematiske ferdigheter. De kan utvikle og bruke modeller for komplekse situ-
asjoner og identifisere begrensninger i egen modell. I tillegg kan de velge,
sammenlikne og vurdere hvilken problemløsningsstrategi som er best egnet
for å løse oppgavene modellene er utviklet for. Elever på nivå 5 har et bredt
register av strategier og matematisk tankegangs- og resonnementskompetanse.
Det hører med at de kan bruke matematiske representasjoner og symboler og
kan reflektere over formelle sider ved matematikken. Elevene vurderer eget
arbeid og kan formulere og kommunisere egne fortolkninger og resonnement.

Kort oppsummert kan vi si at det som kjennetegner høytpresterende elever, er at
de har fleksible strategier og kan løse komplekse oppgaver også når kontekstsitua-
sjoner er ukjente og de må hente ut og knytte sammen informasjon fra flere kilder.
Videre kan disse elevene kommunisere om hvordan de har løst oppgaven, argu-
mentere og resonnere matematisk. Dersom man tenker mer tradisjonelt om mate-
matisk kompetanse, vil det som kjennetegner disse elevene, være at de har god
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begrepsforståelse og god kjennskap til prosedyrer og metoder og vet når disse kan
anvendes.

Tabell 6.1 viser andel høytpresterende elever i de nordiske landene i hver PISA-
gjennomføring fra PISA 2003 til PISA 2015. I tabellen er prosentandel elever på
nivå 5 og 6 slått sammen, og avrunding kan derfor føre til at det ved første øyekast
ser ut som om det ikke er samsvar mellom figur 6.6 og tabell 6.1.

Fra PISA 2003 til PISA 2012 var det signifikant nedgang i andel elever på høyt
nivå i alle de nordiske landene, inkludert Norge, og i OECD. Videre viser tabell
6.1 at i samtlige gjennomføringer fra PISA 2003 til PISA 2012 var det gjennom-
snittlig flere høytpresterende elever i OECD, sammenliknet med Norge.

Mens nedgangen fortsetter fra PISA 2012 til PISA 2015 i OECD og i Finland,
er det ved gjennomføringen i 2015 en økning i andel høytpresterende elever i
Norge, Danmark og Sverige. Fra tabell 6.1 ser vi at andelen høytpresterende nor-
ske elever i PISA 2015 er på 11 prosent, og for første gang like stor som i OECD.
I Finland er andelen høytpresterende elever halvert siden PISA 2003.

Figur 6.7 viser introduksjonen til PISA-oppgaven «Skip med seil», og figur 6.8
viser det tredje spørsmålet som ble gitt til denne oppgaven. «Skip med seil» ble
brukt i PISA 2012 og senere frigitt. I PISA knyttes elever og oppgaver til samme
skala. Spørsmål 3 måler kompetanse på høyt nivå tilsvarende 702 poeng. Det
betyr at en elev med kompetanse tilsvarende 702 poeng har 50 prosent sannsyn-
lighet for å løse oppgaven i spørsmål 3 korrekt.

TABELL 6.1: Prosentandel elever på høyt nivå i matematikk i de nordiske landene og
OECD. Måleusikkerheten framgår som standardfeil i parentes.

2003 2006 2009 2012 2015

Norge 11 (0,6) 10 (0,7) 10 (0,7) 9 (0,7) 11 (0,7)

Danmark 16 (0,9) 14 (0,8) 12 (0,8) 10 (0,7) 12 (0,7)

Finland 23 (0,8) 24 (1,0) 22 (0,9) 15 (0,7) 12 (0,7)

Island 15 (0,7) 13 (0,7) 14 (0,6) 11 (0,7) 10 (0,8)

Sverige 16 (0,8) 13 (0,7) 11 (0,8) 8 (0,5) 10 (0,9)

OECD 14 (0,2) 13 (0,1) 12 (0,2) 12 (0,1) 11 (0,1)
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Figur 6.7: Introduksjon til PISA-oppgaven «Skip med seil» fra PISA 2012.

Når en elev leser konteksten og oppgaveformuleringen til spørsmål 3, får han eller
hun ingen signaler om hvordan oppgaven kan løses. Eleven må selv finne fram til
riktig løsningsmetode. Oppgaveteksten inneholder både nødvendig og overflødig
informasjon. I den første fasen (gjenkjenne og formulere) må eleven hente ut og
knytte sammen den nødvendige informasjonen for å kunne formulere en matema-
tisk modell. I neste fase (bruke og bearbeide) må eleven gjennomføre de utregnin-
gene som han eller hun har identifisert som en mulig løsningsmetode. I spørsmål
3 innebærer det å gjennomføre flere steg med beregninger. Noen er forholdsvis
kompliserte, og eleven må også forholde seg til og ta i bruk kunnskap om flere
ulike enheter og representasjonsformer for å kunne løse oppgaven korrekt (liter,
zed, zed per liter, prosent). Oppgaven krever også at elevene skal vise hvordan de
har kommet fram til løsningen.

Vi vil hevde at spørsmål 3 er komplekst. Det er en kompleks situasjon som skal
beskrives ved hjelp av matematiske representasjonsformer og modeller, der selve
utregningen inneholder mange steg som ikke umiddelbart er gitt av situasjonen.
PISA 2015 viser at omtrent én av ni norske elever mestrer det å utvikle og bruke
modeller for komplekse situasjoner liknende de i eksemplet over. I møte med slike
oppgaver kan høytpresterende elever velge ut og sammenlikne problemløsings-
strategier og vurdere om strategiene er hensiktsmessige for den aktuelle situasjo-
nen. Høytpresterende elever kan i større grad enn andre elever reflektere over eget
arbeid med å løse oppgaver og kommunisere til andre hvordan de tolker oppgaver
og resonnerer for å løse dem. De er med andre ord elever som har både bredde og
dybde i sin matematiske kompetanse.

SKIP MED SEIL 
Nittifem prosent av all internasjonal 
varetransport foregår med skip. Det er 
omtrent 50 000 tankskip, bulkskip og 
containerskip involvert i denne transporten. 
De fleste av skipene bruker diesel som 
drivstoff. 

Ingeniører arbeider med å utvikle metoder for 
å bruke vindkraft til skipene. Forslaget deres 
er å feste kite-seil til skip, og slik kan 
vindkraften brukes for å redusere 
dieselforbruket og den innvirkningen 
drivstoffet har på miljøet. 

© sky sails 
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Figur 6.8: Spørsmål 3 til «Skip med seil» fra PISA 2012.

Matematikkundervisningen i norsk skole skal gi elevene mulighet til å utvikle sin
kompetanse både i dybden og bredden (Kunnskapsdepartementet, 2015a; 2015b).
I rapporten fra Jøsendalutvalget om elever med stort læringspotensial (Kunn-
skapsdepartementet, 2016), settes det mål om å tilby bedre (matematikk)undervis-
ning til elever på høyt nivå. Dette er viktig for å motivere høytpresterende elever

Spørsmål 3: SKIP MED SEIL PM923Q04 – 0

På grunn av de høye drivstoffutgiftene på 0,42 zed per liter diesel, planlegger eierne 
av skipet Bølgen å utstyre skipet med et kite-seil.  

Beregninger viser at det er mulig å redusere det samlede dieselforbruket med 
omtrent 20 % ved å bruke et slikt kite-seil. 

Det vil koste 2 500 000 zed å utstyre Bølgen med kite-seil. 

Omtrent hvor mange år vil det ta før det de sparer på lavere dieselforbruk, vil dekke 
utgiftene til kite-seilet? Vis hvordan du kom fram til svaret ditt. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Antall år: ................................................ 

Navn: Bølgen 

Type: fraktebåt 

Lengde: 117 meter 

Bredde: 18 meter 

Lastekapasitet: 12 000 tonn 

Toppfart: 19 knop 

Dieselforbruk per år uten kite-seil: omtrent 3 500 000 liter 



6 MATEMATIKK 123

560161_Pisa_2015.book  Page 123  Monday, November 28, 2016  10:21 AM
til å arbeide med matematikkfaget i skolen og for å øke rekrutteringen til realfa-
gene i videregående skole og høyere utdanning. Da må høytpresterende elever få
møte oppgaver som de opplever som utfordrende og som kan gi mestringsopple-
velse. Dette kan for eksempel være oppgaver som krever at elevene må sette seg
inn i komplekse situasjoner hvor de selv må finne ut hvilken løsningsmetode som
er hensiktsmessig, slik som spørsmål 3 i figur 6.8.

Matematikklærere står derfor overfor to utfordringer når det gjelder høytpreste-
rende elever. Den første utfordringen er å tilrettelegge for at høytpresterende
elever møter oppgaver som oppleves som stimulerende, og som gir elevene mulig-
het til å videreutvikle sin matematiske kompetanse. Den andre utfordringen hand-
ler om å skape flere høytpresterende elever, det vil si å tilby en matematikkunder-
visning som gir elever på nivå 4 en mulighet til å løfte seg til nivå 5 eller 6. Elever
som er på nivå 4, kan mye og kjennetegnes ved solide matematiske kunnskaper,
men i motsetning til høytpresterende elever er de ikke like fleksible i sin problem-
løsing. De kan løse komplekse oppgaver med kjente situasjoner, men de makter
for eksempel ikke i like stor grad som de høytpresterende elevene å analysere
ukjente situasjoner med flere kilder.

I PISA 2012 svarte elevene på en rekke spørsmål om matematikkundervisnin-
gen de har hatt den siste måneden før PISA-undersøkelsen. De norske elevene ga
uttrykk for at de i mindre grad enn andre elever i OECD-landene møtte kognitivt
stimulerende oppgaver i matematikkundervisningen (Olsen, 2013). Dette er opp-
gaver elevene må streve med, det vil si tenke hardt på over lengre tid. Oppgavene
lar seg ikke løse ved noen opplagt løsningsmåte og de kan ha flere løsninger. Tid-
ligere forskning viser at oppgaver og aktiviteter der elevene må streve, gir gode
vilkår for å lære matematikk (Jonsson, Norquist, Liljekvist & Lithner, 2014). Kan-
skje er løsningen på utfordringene norske lærere står overfor, at norske elever i
større grad må få mulighet til å fordype seg i slike oppgaver. Tidligere forskning
viser at kognitivt krevende oppgaver fremmer høyere prestasjoner for alle elever
(Boaler & Staples, 2008; Stein & Lane, 1996), ikke bare de høytpresterende.

6.5 LAVTPRESTERENDE ELEVER

Andelen elever som presterer lavt i matematikk, har lenge vært et sentralt tema i
den norske skoledebatten. Både i Norge og i andre land oppfattes svake matema-
tikkunnskaper som en av årsakene til det store frafallet i videregående opplæring
(Lillejord mfl., 2015). Det er en uttalt målsetting å redusere andelen lavtpreste-
rende elever i matematikk (Kunnskapsdepartementet, 2015a). I matematikkram-
meverket i PISA 2015 holdes kompetanse på prestasjonsnivå 2 fram som et mini-
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mum for å kunne delta fullt ut i et moderne samfunn. Det anses at kompetanse
tilsvarende nivå 1 eller lavere vil være problematisk i videre utdanning og arbeids-
livet (OECD, 2016a). Nedenfor gjengis en beskrivelse av hva elever på nivå 1 og
under nivå 1 mestrer basert på (OECD, 2016b; 2013) og Nortvedt (2013a).
◗ Nivå 1: På nivå 1 kan elever svare på oppgaver i velkjente kontekster med rele-

vant informasjon når oppgaven er velformulert og klar. Elevene klarer å iden-
tifisere den informasjonen de trenger for å løse en oppgave, når de kjenner
igjen situasjonen i konteksten, og oppgaveteksten ikke inneholder uklar eller
irrelevant informasjon. Elevene på nivå 1 kan også gjennomføre enkle, rutine-
messige prosedyrer når det kommer klart fram i oppgaveteksten at det er det
de skal gjøre.

◗ Undernivå 1: Det er svært få oppgaver i PISA-prøven som er så enkle at de
måler kompetanse under nivå 1. Det er derfor ikke mulig å gi en like robust
beskrivelse av hva elever på dette nivået mestrer. Kjennetegnet for disse elev-
ene er derfor primært at de har så svak kompetanse at de sliter selv med enkle
rutinemessige prosedyrer. Med utgangspunkt i de få oppgavene som elever
med resultater nær den øverste grensen for dette nivået mestrer, finner vi for
eksempel at de er i stand til å lese av tall i en enkel og oversiktlig tabell. Elev-
ene kan også gjennomføre enkle aritmetiske beregninger, det vil si regne med
hele tall, når de får tydelige instruksjoner om hva de skal gjøre.

Ifølge disse beskrivelsene mestrer lavtpresterende elever å arbeide med matema-
tikk i kjente kontekster. Et kjennetegn ved videregående opplæring er at elevene
ofte må forholde seg til og lære i nye kontekster, uavhengig av om elevene går på
studieforberedende eller yrkesfaglig studieretning. Dette kan være én av årsakene
til at elever som presterer lavt i matematikk, møter så mange utfordringer i vide-
regående opplæring. Elever som skal videre til yrkesfagene etter avsluttet ung-
domsskole, vil også erfare at de må bruke sin matematiske kompetanse til å lære
seg nye ferdigheter i møtet med nye fagfelt.

Tabell 6.2 viser prosentandel elever på nivå 1 og under nivå 1 for alle gjennom-
føringene av PISA-undersøkelsen fra 2003 til 2015 for de nordiske landene og
OECD. Med unntak av PISA 2009 har andelen lavtpresterende elever vært
omtrent på samme nivå i Norge og OECD. I PISA 2015 er det en signifikant ned-
gang i andel lavtpresterende elever i Norge, noe som er et positivt resultat.
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Videre viser tabell 6.2 ulike mønstre i endringer i prosentandel lavtpresterende
elever i de nordiske landene. Selv om det tilsynelatende er endringer i alle landene
fra PISA 2012 til PISA 2015, er det bare i Norge og Sverige at disse endringene
er så store at de er signifikante. I Sverige har andelen lavtpresterende elever sunket
siden forrige gjennomføring og er nå på samme nivå som i PISA 2009. Dersom vi
ser på hele perioden fra PISA 2003 til PISA 2015, er det en signifikant økning i
andel elever på lavt nivå i Finland og på Island. I Finland er andelen lavtpreste-
rende elever fordoblet siden PISA 2003, men fortsatt lavere enn i Norge.

Det er positivt at andel elever på lavt nivå synker i Norge, men samtidig repre-
senter 17 prosent en stor elevgruppe. I 2015 gikk det i overkant av 60 000 elever
på 10.-trinn (SSB, 2016). Tallene fra PISA 2015 indikerer at mer enn 10 000 av
disse elevene har matematisk kompetanse på et lavt nivå. Det er viktig at vi spør
oss selv hva som kan gjøres for denne elevgruppen, og at St.meld. nr. 16 (Kunn-
skapsdepartementet, 2007) om tidlig innsats tas på alvor. Elever som presterer på
et lavt nivå når de er 15 år, har sannsynligvis også prestert på et lavt nivå tidligere.
Tidlig innsats innebærer at skolen griper inn når de erfarer at en elev strever
(Bjørnsrud & Nilsen, 2012).

Det kan være nyttig å sammenlikne de kvalitative beskrivelsene av prestasjons-
nivåene i PISA for å få en indikasjon om hva som skal til for å løfte lavtpreste-
rende elever faglig. Mens elever på nivå 1 kjennetegnes ved at de klarer å sette seg
inn i oppgaver der de får relevant informasjon gitt på en tydelig og direkte måte,
er elever på nivå 2 i stand til å hente ut og bruke informasjon fra enkle represen-
tasjonsformer, som for eksempel oversiktlige tabeller og grafer. I tillegg kan
elever på nivå 2 trekke direkte slutninger fra resultater av oppgaveløsing. Noe av
det som skiller elever på nivå 2 fra lavtpresterende elever, knytter seg altså til hva
slags situasjoner de kan håndtere.

TABELL 6.2: Prosentandel elever på nivå 1 eller lavere i matematikk i de nordiske
landene og OECD. Måleusikkerheten framgår som standardfeil i parentes.

2003 2006 2009 2012 2015

Norge 21 (1,0) 22 (1,2) 18 (0,9) 22 (1,1) 17 (0,8)

Danmark 15 (0,8) 14 (1,0) 17 (0,9) 17 (1,0) 14 (0,9)

Finland 7 (0,5) 6 (0,6) 8 (0,5) 12 (0,7) 14 (0,8)

Island 15 (0,7) 17 (0,8) 17 (0,6) 21 (0,7) 24 (1,0)

Sverige 17 (0,9) 18 (1,0) 21 (1,0) 27 (1,1) 21 (1,2)

OECD 22 (0,2) 22 (0,2) 22 (0,2) 23 (0,2) 23 (0,2)
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Figur 6.9 viser spørsmål 3 til «Hitlister» som ble brukt i PISA 2012. Spørsmål
3 i denne oppgaven måler kompetanse på nivå 2.

Figur 6.9: Spørsmål 3 til «Hitlister» fra PISA 2012.

HITLISTER 
I januar ble de nye CD-ene til bandene 4Rock og Kule Karer lansert. I februar ble 
CD-ene til bandene Nyrock og Metallrock gitt ut. Diagrammet nedenfor viser salg av
CD-ene til bandene fra januar til og med juni.
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PMSpørsmål : HITLISTER 

Manageren til Kule Karer er bekymret fordi salget av CD-er gikk ned fra februar til 
juni. 

Hva blir forventet salg i juli hvis den samme nedgangen fortsetter? 

A 70 CD-er 
B 370 CD-er 
C 670 CD-er 
D 1340 CD-er 
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Spørsmål 3 i figur 6.9 krever at elevene identifiserer de riktige søylene i figuren,
at de merker seg den negative trenden i salget av CD-er, og at de klarer å resonnere
seg fram til hvor stor denne nedgangen vil være om den fortsetter på samme måte.
Et slikt resonnement kan være utfordrende for lavtpresterende elever fordi infor-
masjonen de trenger, ikke er eksplisitt gitt i den grafiske framstillingen.

Tidligere forskning viser at mye av den undervisningen lavtpresterende elever
og elever med matematikkvansker får, ikke hjelper dem med å utvikle bred mate-
matisk kompetanse (Geary, 2003). Undervisningen kan ofte karakteriseres som
instrumentell, og bærer for eksempel preg av at elevene skal lære seg å gjennom-
føre algoritmer, men ikke i hvilke situasjoner metodene kan brukes. Lavtpreste-
rende elever møter i liten grad undervisning som hjelper dem til å utvikle strate-
gier, evne til refleksjon, resonnering og kommunikasjon, noe de trenger for å
kunne løse oppgaver som i figur 6.9. Samtidig er det mindre forskning på elever
som strever med matematikk, enn på andre elever, samtidig som forskningen tar
for seg færre matematiske områder (Geary, 2003; Göransson, Hellblom-Thibblin
& Axdorph, 2015). Vi vet derfor mindre om hvordan lavtpresterende elever best
lærer. Imidlertid tyder forskning på at også lavtpresterende elever har utbytte av å
arbeide med læringsstrategier og kognitivt stimulerende oppgaver (Krawec,
Huang, Montague, Kressler & de Alba, 2012).

6.6 KJØNNSFORSKJELLER

Figur 6.10 viser kjønnsforskjeller i matematikk i PISA 2015. Forskjeller i guttenes
favør er vist til høyre og signifikante forskjeller er vist med mørk farge. Figur 6.10
viser at det er signifikante kjønnsforskjeller i guttenes favør i litt flere enn halvparten
av de OECD-landene som er med i PISA 2015. Det er også en stor gruppe land der
det ikke er kjønnsforskjeller og ett land der det er kjønnsforskjeller i jentenes favør.

Det er ikke signifikant forskjell i gjennomsnittsresultatene til norske gutter og
jenter i PISA 2015. Det er heller ikke kjønnsforskjeller mellom svenske og island-
ske jenter og gutter. Videre viser figur 6.10 at det i Danmark er signifikante
kjønnsforskjeller i guttenes favør, mens forskjellen er i jentenes favør i Finland.

Ser vi på OECD-landene under ett, har det vært kjønnsforskjeller i guttenes favør
i matematikk i alle PISA-undersøkelsene. Denne forskjellen er signifikant mindre i
PISA 2015 sammenliknet med tidligere gjennomføringer. Sammenliknet med PISA
2012 er det også færre land der det er signifikante kjønnsforskjeller. Mens det i
enkelte land har vært store kjønnsforskjeller i matematikk i de tidligere PISA-under-
søkelsene, var det ikke signifikante kjønnsforskjeller for norske elever i matematikk
verken i PISA 2009 eller PISA 2012 (Olsen, 2010; Nortvedt, 2013b).
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Figur 6.10: Differansen mellom guttenes og jentenes gjennomsnittlige resultat i matema-
tikk i OECD-landene. Positiv verdi betyr kjønnsforskjeller i guttenes favør. Signifikante for-
skjeller er vist med mørk søyle.

I Sverige har det heller ikke vært noen betydelige kjønnsforskjeller i matematikk
i de senere PISA-undersøkelsene. Mens de islandske jentene presterte signifikant
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bedre enn guttene i PISA 2012, er det i PISA 2015 ingen signifikante forskjeller i
gjennomsnittsresultatene til de islandske jentene og guttene. I PISA 2003 presterte
finske gutter i gjennomsnitt bedre enn finske jenter i matematikk, i PISA 2012 var
det ingen kjønnsforskjeller, og i PISA 2015 presterer de finske jentene signifikant
bedre enn guttene. I Danmark har det i alle PISA-undersøkelsene vært signifikante
kjønnsforskjeller i guttenes favør, men disse er noe mindre i PISA 2015 enn ved
tidligere gjennomføringer. Dette tyder på at i noen av de nordiske landene kan
man observere samme tendens som i OECD, det vil si at kjønnsforskjellene blir
mindre (Danmark og Island), mens i andre land har kjønnsforskjellene lenge vært
små eller ikke signifikante (Norge og Sverige).

I 6.3 skrev vi om den store tilbakegangen for elevene i Sør-Korea. I PISA 2012
var Sør-Korea blant landene med størst kjønnsforskjell i guttenes favør, men i
PISA 2015 er det ingen signifikant kjønnsforskjell. Både for jenter og gutter er det
stor tilbakegang, men den er størst for de sørkoreanske guttene. Faktisk så stor at
de signifikante kjønnsforskjellene viskes ut. I PISA 2012 var Luxembourg det
OECD-landet som hadde størst kjønnsforskjell i guttenes favør. I PISA 2015 er
denne forskjellen betydelig mindre. Dette skyldes først og fremst at guttene i
Luxembourg har svakere resultater i PISA 2015 enn i PISA 2015. Jentene i
Luxembourg presterer omtrent på samme nivå som i PISA 2012.

I en stor meta-analyse basert på 242 studier fant Lindberg, Hyde, Petersen og
Linn (2010) at jenter og gutter presterer likt i matematikk. Lindberg mfl. (2010)
peker på at det overordnede bildet er at det ikke er kjønnsforskjeller, selv om jenter
presterer bedre enn gutter i noen studier, og gutter bedre enn jenter i andre. Sett
under ett er kjønnsforskjellen i OECD-landene på 8 poeng, så selv om denne er
signifikant, er forskjellen liten sett i lys av at standardavviket er 89.

6.6.1 FORDELING AV NORSKE JENTER OG GUTTER PÅ 
PRESTASJONSNIVÅENE

Figur 6.11 viser fordeling av norske jenter og gutter på prestasjonsnivåene. Resul-
tatene i PISA 2015 viser ingen signifikant forskjell i gjennomsnittsresultatet til
norske gutter og jenter. Ser vi derimot på andelen gutter og jenter på de ulike pre-
stasjonsnivåene, finner vi at jenter og gutter er noe ulikt fordelt på nivåene i PISA
2015.
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Figur 6.11: Fordeling av norske gutter og jenter på prestasjonsnivåer i matematikk i PISA 
2015.

Den eneste signifikante forskjellen mellom norske gutter og jenter finner vi i andel
elever på lavt nivå (under nivå 2). Figur 6.11 viser at det er en mindre andel jenter
på lavt nivå, men at denne forskjellen allikevel er liten. Det er også mindre spred-
ning i de norske jentenes resultater sammenliknet med guttenes. Standardavviket
for jentenes resultater er 81 og for guttene er standardavviket 89, med en måle-
usikkerhet på henholdsvis 1,29 og 1,59 standardfeil. At det er større spredning i
guttenes resultater enn jentenes, er et fenomen som er observert i flere fagfelt,
både i utdanningsforskning og annen forskning (Lehre, Lehre, Laake & Danbolt,
2008). Det er derfor lite som tyder på at vi har kjønnsforskjeller av betydning i
matematikkresultatene i norsk skole.
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6.7 OPPSUMMERING OG DRØFTING AV 
MATEMATIKKRESULTATENE

De siste årene er det iverksatt en rekke tiltak i norsk skole for å bidra til bedre
undervisning og mer læring i matematikk. Norske 15-åringer presterer i gjennom-
snitt bedre på PISA 2015 sammenliknet med PISA 2012, og for første gang høyere
enn OECD-gjennomsnittet. Samtidig viser resultatene for PISA 2015 at matema-
tikkompetansen til de norske elevene ikke er signifikant høyere enn i PISA 2003.
Det er først i PISA 2021, når matematikk blir hovedområde igjen, at vi kan se om
den positive utviklingen representerer en trend. PISA-undersøkelsen kan ikke for-
telle noe om hvilke tiltak som har bidratt til endring, eller om ett tiltak virker bedre
enn et annet. Det eneste PISA-resultatene kan vise, er at det har skjedd positive
endringer.

Når vi skal drøfte den matematiske kompetansen til de norske elevene, er både
gjennomsnitt og spredning i resultatene viktig. I PISA 2015 er spredningen i de
norske matematikkresultatene lav sammenliknet med tidligere PISA-undersøkel-
ser. I tillegg er det færre elever med kompetanse på lavt nivå. Det er med andre
ord flere tegn til bedring i resultatene til de norske elevene. Ifølge Realfagsstrate-
gien er det et uttalt mål at vi skal øke andel elever på høyt nivå samtidig som vi
skal arbeide for at færre elever ligger på et lavt nivå i realfagene (Kunnskapsde-
partementet, 2015a). Kan PISA 2015-resultatene tyde på at vi er på vei til å nå
disse målene? Det er det nok for tidlig å si noe om. Det er også vanskelig å
bestemme hvor store endringer som skal til før man kan si at man har nådd et slikt
mål. I mellomtiden er det viktig å holde fast ved og iverksette tiltak for å øke ande-
len høytpresterende elever samtidig som andelen elever som presterer på et lavt
nivå, må reduseres ytterligere. En indikasjon på at man lykkes med dette, er at
standardavviket går ned samtidig som elevene på alle nivåer presterer bedre. Når
avstanden mellom prestasjonene til lavt- og høytpresterende elever minskes på
denne måten, er dette en indikasjon på at utdanningssystemet er utjevnende, og at
undervisningen tilrettelegges for å gi ulike grupper av elever like gode muligheter
til å utvikle sin matematiske kompetanse.

I matematikkundervisningen spiller oppgaver og oppgaveløsing en sentral
rolle, og elevenes muligheter for læring avhenger derfor i stor grad av hva slags
oppgaver de arbeider med (Stein, Smith, Henningsen & Silver, 2000). Elevene må
få arbeide med oppgaver og aktiviteter som lar dem utvide den matematiske kunn-
skapen de allerede har til nye gyldighetsområder (Shimizu, Kaur, Huang &
Clarke, 2010). En slik undervisning kan gi elevene nye innsikter og stimulere til
videre læring. Analyse av elevspørreskjemaene fra PISA 2012 viste at rundt halv-
parten av de norske elevene rapporterte at de sjelden eller aldri møtte kognitivt sti-
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mulerende oppgaver i matematikkundervisningen (Olsen, 2013). Å bruke kogni-
tivt stimulerende oppgaver i undervisningen, det vil si oppgaver som elevene ikke
kan løse ved hjelp av en innøvd rutine eller prosedyre, og hvor elevene må tenke
dypt om innholdet i oppgaven, er utfordrende for lærere (Stein mfl., 2000; Chee-
seman, Clarke, Roche & Walker, 2016). Imidlertid har vi flere eksempler i
forskningslitteraturen der etterutdanningskurs med fokus på hvordan lærere kan
implementere slike oppgaver i undervisningen, har god effekt (se for eksempel
Stein mfl., 2000; Sullivan mfl., 2015).

Matematikkundervisningen i Japan har fått mye oppmerksomhet de siste årene.
I japanske matematikktimer legges det blant annet stor vekt på problemløsings-
oppgaver som er nøye planlagt, tilpasset og organisert. Lærernes organisering av
undervisningen gir elevene mulighet til å finne egne metoder og prosedyrer for å
løse problemene (Doig, Groves & Fujii, 2011). Lærerens rolle er å stimulere elev-
enes tenking, ikke å presentere løsninger på problemene som blir gitt. I Japan er
andelen lavtpresterende elever mindre enn i de fleste OECD-landene i alle PISA-
undersøkelsene. Resultatene fra TIMSS 1999 Video Study, hvor matematikkun-
dervisningen i sju ulike land (USA, Australia, Tsjekkia, Hong Kong, Nederland
og Sveits) ble filmet og analysert, viste at japanske elever i gjennomsnitt arbeidet
med færre og mer krevende oppgaver i hver time enn elever i de andre landene
(Hiebert, 2003). Japanske lærere arbeider systematisk med å planlegge, vurdere
og forbedre undervisningen gjennom «Lesson study» (Doig, Groves & Fujii,
2011).

Mye forskning viser at den matematikkundervisningen lavtpresterende elever
ofte får, kjennetegnes ved algoritmetrening (Geary, 2003) som i liten grad er kog-
nitivt stimulerende. For å utvikle en mer helhetlig matematisk kompetanse trenger
lavtpresterende elever å få arbeide med et bredere spekter av oppgaver og aktivi-
teter. I sin veiledning til den norske læreplanen i matematikk skriver Matematikk-
senteret at «en rik oppgave er en problemløsingsoppgave som byr på muligheter
til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av mate-
matiske begreper» (Matematikksenteret, 2016). Bruk av rike oppgaver kan være
én måte å skape en matematikkundervisning på der flere elever møter kognitivt
stimulerende oppgaver, og hvor også lavtpresterende elever får mulighet til å til-
egne seg en helhetlig matematisk kompetanse gjennom å resonnere, kommuni-
sere, modellere problemer og vurdere svar. Rike oppgaver kan gis på alle faglige
nivåer og er ikke forbeholdt de eldste elevene eller høytpresterende elever.

Kort oppsummert er det viktig at alle elever gis muligheten til å jobbe med opp-
gaver som er kognitivt stimulerende. Dette kan være oppgaver hvor både kontekst
og løsningsstrategier er ukjente for elevene, og hvor de må hente fram og knytte
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sammen matematisk kunnskap fra ulike fagområder. Oppgaver virker kognitivt
stimulerende når elever må streve litt, det vil si tenke lenge og dypt (Niss, 2007;
Jonsson, Norquist, Liljekvist & Lithner, 2014). For at elevene skal kunne utvikle
seg faglig, må de møte passe store utfordringer, utfordringer som ligger på et litt
høyere nivå enn det de allerede mestrer. Dette krever at læreren planlegger mate-
matikkundervisningen godt og tilrettelegger aktiviteter for elever på ulike faglige
nivåer. For å kunne tilrettelegge trenger læreren å skaffe seg god innsikt i kompe-
tansen til den enkelte elev gjennom underveisvurdering (Wiliam, 2007). En slik
undervisningspraksis bygger på prinsipper for vurdering for læring, hvor det er
sentralt at elevene får tilbakemeldinger om den matematiske kvaliteten på arbeidet
de gjør, og som hjelper dem videre. Slike tilbakemeldinger kan gjøres i alle faser
av modellerings- og problemløsingsprosessen, fra å forstå hva oppgaven handler
om, løse den og vurdere gyldigheten til elevens løsning på oppgaven. Tilbakemel-
dingene kan gjerne formes som åpne spørsmål slik at mulighetene som ligger
innebygget i oppgaven, ikke reduseres, og den endres fra å være kognitivt stimu-
lerende til rutinemessig (Stein mfl., 2000; Wiliam, 2007). En lærer må kunne stille
gode spørsmål til elever på alle nivåer for å stimulere alle elevenes matematiske
tenkning.
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7 
Resultater i lesing
TOVE S. FRØNES

I dette kapitlet beskriver vi hvordan lesing måles i PISA-undersøkelsen, og pre-
senterer resultatene i lesing i PISA 2015. Den første delen av kapitlet er en gjen-
nomgang av rammeverket for lesing, med en beskrivelse av typiske tekster og
leseoppgaver som elevene får på prøven. Resten av kapitlet er viet norske elevers
resultater i lesing med tanke på gjennomsnittlige prestasjoner, kjønnsforskjeller
og fordeling på prestasjonsnivåer. For å sette de norske resultatene i perspektiv
blir resultatene sammenliknet med gjennomsnittet for OECD, resultatene i de
andre nordiske landene og et utvalg andre land. Vi ser også nærmere på høyt- og
lavtpresterende elever og hva som kjennetegner deres lesekompetanse og spesielle
utfordringer. I denne delen av kapitlet viser vi to eksempeltekster som illustrerer
oppgaver med høy og lav vanskegrad.

7.1 HVORDAN MÅLES LESING I PISA? RAMMEVERK OG OPPGAVER

I PISA er lesekompetanse (reading literacy) definert på følgende måte: «Lesekom-
petanse innebærer at elevene kan forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i
skrevne tekster, for å kunne nå sine mål, utvikle sine kunnskaper og evner, og delta
i samfunnet» (Frønes og Narvhus’ oversettelse 2010). Dette overordnete synet på
lesing tar utgangspunkt i hva samfunnet trenger, og legger til grunn at en viss lese-
kompetanse er nødvendig for å kunne delta. I et velfungerende, moderne samfunn
må innbyggerne ha god lesekompetanse, siden både demokratiske, økonomiske
og sosiale funksjoner hviler på god informasjonsutveksling. Det er likevel enkelt-
elevens ferdigheter og evnen til å ta tekster i bruk for å realisere egne mål som er
det sentrale i definisjonen. I den faglige delen av definisjonen ser vi at lesekom-
petanse innebærer å forstå, å bruke og å reflektere over tekster. Denne formulerin-
gen viser til de tre leseprosessene å finne og hente ut informasjon, å tolke og sam-
menholde informasjon og å reflektere over og vurdere informasjon. De tre
prosessene, som også omtales som aspekter, henger nøye sammen. I PISAs lese-
oppgaver blir de ulike oppgavene karakterisert ved én av de tre leseaspektene, alt
etter hvilken av dem som er mest framtredende, selv om alle tre kan være i spill i
samme leseoperasjon. Leseaspektene blir beskrevet nærmere nedenfor.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Måten lesing er definert på i PISA, er i tråd med Kunnskapsløftet fra 2006, både
ved at lesing regnes som en grunnleggende ferdighet på tvers av fag, og ved at
lesekompetanse operasjonaliseres i leseaspektene finne, tolke og reflektere over
informasjon (Utdanningsdirektoratet, 2016). I PISA er også lesing løsrevet fra
faglesing i morsmålsfaget (norsk), og elevene møter tekster fra mange fag- og
samfunnsområder. De nasjonale leseprøvene på 5., 8. og 9. trinn måler de samme
leseaspektene som PISA og har sammenliknbare tekster og oppgaveformater.

Leseprøvene i PISA tar utgangspunkt i et rammeverk som beskriver kompetan-
ser, oppgaver og tekster (OECD, 2016a). Rammeverket for lesing gjennomgikk en
større revisjon da lesing sist var hovedområde, i 2009, og i forbindelse med at prø-
vene ble skjermbaserte i 2015, har det også vært gjort mindre endringer. Framstil-
lingen under er basert på den norske utgaven av rammeverket fra PISA 2009 (Frø-
nes og Narvhus, 2010).

Tekstene er det sentrale elementet i enhver leseprøve, og elevene skal lese en
kort eller lang tekst og svare på oppgaver knyttet til denne. Ofte er to eller flere
tekster satt sammen i en tekstenhet, og eleven må ta stilling til komplekst innhold
og mulige motsetninger mellom innholdet i ulike tekstelementer. Tekstene kan
omhandle alle mulige emner, fra områder som kunst, samfunnsliv, litteratur, tek-
nologi og språk, men er ikke spesielt rettet mot skole eller skrevet for ungdom.
Tekstene blir kategorisert etter tekstformat og teksttype, og hvilken lesesituasjon
de er hentet fra.

Med tekstformat mener vi måten tekstene er organisert på. De sammenhengende
tekstene er organisert i avsnitt, som i avisartikler, essay, romaner, noveller, brev,
anmeldelser og kommentarartikler. Typiske ikke-sammenhengende tekster er kart,
grafer, diagram, tabeller og skjemaer. Dette er teksttyper som krever en annen
lesetilnærming enn de sammenhengende tekstene, og en egen tolkningskompe-
tanse er påkrevd for å forstå de ulike visuelle presentasjonsformene. Det kan være
krevende å se sammenhengen mellom ulike deler av en ikke-sammenhengende
tekst, for eksempel mellom en tabell og en graf. Blandede tekster er tekster der ele-
mentene utgjør en del av helheten, men ikke kan stå alene, mens multiple tekster
er en betegnelse på en samling av tekster som utgjør en enhet. Dette er tekster med
felles tema som er satt sammen for prøvens del, men der de enkelte tekstene er
hentet fra ulike kilder og fungerer selvstendig i andre sammenhenger. Kategorien
teksttyper skiller mellom ulike presentasjonsmåter som fortellende, beskrivende,
instruerende, argumenterende, forklarende og beskrivende. Inndelingen i lesesitu-
asjoner er også knyttet til tekstenes opprinnelse, og hvilken kontekst de opprinne-
lig opptrådde i. Det kan være tekster fra personlige eller offentlige situasjoner,
eller tekster til bruk i arbeid eller i utdanning.
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Oppgavene deles som nevnt inn i tre aspekter etter hensikten med lesingen: å
finne og hente ut informasjon, å tolke og sammenholde informasjon og å reflek-
tere over og vurdere informasjon i teksten. Ett av hovedskillene mellom aspektene
er hvilke informasjonskilder eleven må bruke for å svare på oppgaven. Må eleven
bruke informasjon kun fra teksten, eller må elevene også bruke forkunnskap eller
egne meninger? Oppgaver innenfor leseaspektet å reflektere over og vurdere
informasjon krever at leseren relaterer teksten til egen forkunnskap. Slike opp-
gaver går enten ut på å ta stilling til tekstens form eller tekstens innhold. De to
andre aspektene, å finne og hente ut informasjon og å tolke og sammenholde
informasjon, forholder seg hovedsakelig til teksten, selv om leserens forkunnska-
per alltid vil spille en rolle her også. For oppgaver innenfor disse to aspektene er
interne tekstrelasjoner avgjørende. Hvis oppgaven krever at leseren fokuserer på
enkelte tekstelementer og hva som står der, kategoriseres oppgaven som en
oppgave innenfor leseaspektet å finne og hente ut informasjon. Dersom oppgaven
krever at teksten som helhet må tas hensyn til, eller at forholdet mellom tekstele-
menter settes i forgrunnen, er det en oppgave innenfor aspektet å tolke og sam-
menholde informasjon.

7.1.1 RAPPORTERING AV RESULTATER

Resultatene fra PISA-undersøkelsen blir presentert i form av et samleresultat for
elevenes lesekompetanse på tvers av leseaspekt og oppgavetyper. Det internasjo-
nale gjennomsnittet i OECD-landene ble satt til 500 med et standardavvik på 100
i PISA 2000. Gjennomsnittet i OECD har endret seg, både på grunn av reelle
endringer i de gjennomsnittlige prestasjonene blant elevene i OECD-landene, og
på grunn av endringer i hvilke OECD-land som er deltakere i PISA-undersøkel-
sen. Dette kan skyldes at nye land har kommet med, eller at noen land ikke har
deltatt alle år. For hver gjennomføring beregnes et OECD-gjennomsnitt ut fra de
landene som deltar. Den største fordelen ved å ha flere målinger med samme
prøve, er at de norske prestasjonene kan sammenliknes med tidligere norske resul-
tater.

Den overordnede skalaen for lesekompetanse er inndelt i nivåer for å gi mer og
bedre informasjon enn det poengsummer gir, og for bedre å kunne sammenlikne
elever og oppgaver langs skalaen. Det er spesifisert sju nivåer med tilhørende
beskrivelser av hva elever på hvert nivå er i stand til å mestre. Nivå 1b er det
laveste beskrevne nivået, deretter følger nivå 1a, nivå 2 osv. til det høyeste som er
beskrevet, nivå 6. Nivåene fastslår ikke sikkert hva en enkeltelev mestrer, men gir
beskrivelser og kjennetegn på typiske oppgaver. Det er viktig at nivåene ikke opp-
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fattes som gjeldende for enkeltelever, men som et uttrykk for hva elever på et
bestemt nivå, med en sannsynlighet på minst 50 prosent, vil være i stand til å mes-
tre. En nærmere beskrivelse av lesekompetansen i endene av skalaen framgår i
avsnittene om høyt- og lavtpresterende elever senere i kapitlet. Tabell 7.1 viser
poenggrensene for de ulike prestasjonsnivåene i lesing.

I PISA 2015 er prøvene for første gang gjennomført på datamaskin, i stedet for på
papir. Det er de samme oppgavene som brukes, og det har vært gjort nøye analyser
for å sikre at resultatene fortsatt kan sammenliknes med tidligere gjennomførin-
ger. Når tekstene og oppgavene overføres til skjerm, kan det meste fortsatt ses i ett
skjermbilde, og det er lite behov for å navigere ved å scrolle, bla, bruke menyer
osv. Ved utprøving i 2014 ble det gjort sammenliknende analyser som viser at både
vanskegraden og hvor godt oppgavene skiller mellom elever, er like for de fleste
oppgavene i begge prøveformatene. Videre er det en svært høy korrelasjon dem
imellom (0,95), noe som indikerer at det er den samme kompetansen som måles,
uavhengig av prøveformatet. Liknende analyser er gjort i hovedprøven, og disse
tyder på at den kompetansen som måles, er den samme (OECD, 2016b: Annex T).
Koblingen til tidligere prøver, de såkalte ankeroppgavene som har vært i bruk
siden PISA 2009, kan deles i tre grupper: Én gruppe med oppgaver er betegnet av
scalar invariance. Disse oppgavene fungerer likt som tidligere, både med tanke på
vanskegrad og hvor godt de skiller mellom sterke og svake elever (diskriminering)
(OECD, 2016b: Annex T). Den andre gruppen oppgaver, med metric invariance,
har også lik diskriminering, men endret vanskegrad. Det innebærer at oppgavene

TABELL 7.1: Poenggrenser for prestasjonsnivåene i lesing i PISA-undersøkelsen.

Nivå Poenggrense

6 og over 698–

5 626–698

4 553–626

3 480–553

2 407–480

1a 335–407

1b 262–335

Under 1b –262
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enten er lettere eller vanskeligere på skjerm enn på papir. Den siste gruppen av
oppgaver har endringer både i vanskegrad og diskriminering, og ser ut til å måle
ulike lesekompetanser. Ankeroppgavene er hentet fra de to første gruppene, i alt
65 leseoppgaver som fordeles på flere prøvesett. Det er likevel andre forhold enn
de rent tekniske som også er interessante ved et skifte fra papir til skjerm, blant
annet elevenes motivasjon og gjennomføringsevne. Tidligere studier har for
eksempel vist at andelen ubesvarte oppgaver som elevene ikke prøver seg på, blir
færre når prøver gjennomføres på skjerm. Dette kan føre til noe høyere resultater.
Det er også sannsynlig at selv om det ikke er noen formateffekt for OECD-landene
sett under ett, kan det være nasjonale variasjoner.

7.2 RESULTATER I LESING

I denne delen av kapitlet presenterer vi resultatene i lesing i PISA 2015 og ser
disse i sammenheng med norske elevers prestasjoner på tidligere gjennomførin-
ger, for å vise endringer over tid. Det er også nyttig å gjøre sammenlikninger med
de andre nordiske landene og gjennomsnittet for OECD-land for å tolke de norske
resultatene ytterligere. Først viser vi hovedresultatene, for deretter å se nærmere
på prestasjonsnivåer og kjønnsforskjeller. Til slutt ser vi på hva som kjennetegner
lesingen til elever som presterer spesielt høyt og lavt på skalaen.

7.2.1 HOVEDRESULTATER

I PISA 2015 er gjennomsnittet for OECD-landene 493 poeng med et standard-
avvik på 96. Figur 7.1 viser resultatene i lesing for alle OECD-landene. Kolon-
nene til venstre i figuren viser gjennomsnittlig resultat, med standardfeil i paren-
tes, samt standardavvik. Til høyre framstilles resultatene for hvert land grafisk.
Det mørkeste partiet i midten av hver søyle viser gjennomsnittsresultatet til elev-
ene i hvert land. Bredden på det mørke partiet viser konfidensintervallet for gjen-
nomsnittsverdiene, det vil si øvre og nedre grense for gjennomsnittet når man tar
hensyn til måleusikkerheten. Konfidensintervallet tilsvarer omtrent to standardfeil
(1,96*SE) i hver retning. Det betyr at med 95 prosent sannsynlighet vil gjennom-
snittet for norske elever ligge mellom 518 og 508 poeng fordi måleusikkerheten i
Norge er på 2,5 poeng. Hele søylen viser resultatene for de ulike persentilene (5-,
25-, 75- og 95-persentiler). Se også forklaring til figur 3.1 i kapittel 3 Resultater i
naturfag.
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Figur 7.1: Resultater i lesing for OECD-landene i PISA 2015. Land med et resultat som ikke 
er signifikant forskjellig fra Norge, er markert med grått. Se tekst for forklaring.

Land St. avvik
Canada 527 (2,3) 93

Finland 526 (2,5) 94

Irland 521 (2,5) 86

Estland 519 (2,2) 87

Sør-Korea 517 (3,5) 97

Japan 516 (3,2) 92

Norge 513 (2,5) 99

New Zealand 509 (2,4) 105

Tyskland 509 (3,0) 100

Polen 506 (2,5) 90

Slovenia 505 (1,5) 92

Nederland 503 (2,4) 101

Australia 503 (1,7) 103

Sverige 500 (3,5) 102

Danmark 500 (2,5) 87

Frankrike 499 (2,5) 112

Belgia 499 (2,4) 100

Portugal 498 (2,7) 92

Storbritannia 498 (2,8) 97

USA 497 (3,4) 100

Spania 496 (2,4) 87

OECD 493 (0,5) 96

Sveits 492 (3,0) 98

Latvia 488 (1,8) 85

Tsjekkia 487 (2,6) 100

Østerrike 485 (2,8) 101

Italia 485 (2,7) 94

Island 482 (2,0) 99

Luxembourg 481 (1,4) 107

Israel 479 (3,8) 113

Ungarn 470 (2,7) 97

Hellas 467 (4,3) 98

Chile 459 (2,6) 88

Slovakia 453 (2,8) 104

Tyrkia 428 (4,0) 82

Mexico 423 (2,6) 78

( ) Standardfeil i parentes

Gj.snitt

5 25 75 95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Persentiler

200 300 400 500 600 700 800

Lesing
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De norske elevene presterer gjennomsnittlig 513 poeng og signifikant over gjen-
nomsnittet for OECD-landene. Dette er ikke signifikant forskjellig fra resultatet i
Estland, Sør-Korea, Japan, New Zealand og Tyskland. Canada og Finland preste-
rer høyest av OECD-landene, og sammen med Irland utgjør de en gruppe med
land som ikke har resultater som er signifikant forskjellig fra hverandre, men altså
høyere enn de norske elevene. I Sverige og Danmark presterer elevene ikke signi-
fikant forskjellig fra OECD-gjennomsnittet, mens de islandske elevene har et noe
lavere gjennomsnittlig resultat.

En rekke land og regioner som ikke er medlemmer i OECD, deltok i PISA
2015. Prestasjonene til elevene i disse landene er ikke med i beregningene av
OECD-gjennomsnittet. Figur 7.2 viser prestasjonene i lesing for land utenfor
OECD.

Singapore har høyest resultat av alle land og regioner som deltok i undersøkel-
sen, og følges av Hong Kong (Kina) som også presterer høyt. Taipei (Kina), Russ-
land, de kinesiske regionene BSJG (Beijing, Shanghai, Jiangsu og Guangdong) og
Kroatia presterer som gjennomsnittet for OECD. Landene Argentina, Malaysia og
Kasakhstan deltok i undersøkelsen, men har ikke høy nok deltakelse blant de
utvalgte elevene til at resultatene blir presentert.

Den første PISA-undersøkelsen i 2000 hadde lesing som hovedområde, og
dette gir oss anledning til å sammenlikne norske prestasjoner over 15 år. Figur
7.3 viser variasjonen i de nordiske leseresultatene i perioden fra PISA 2000 til
PISA 2015.
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Figur 7.2: Resultater i lesing for land utenfor OECD i PISA 2015. Se tekst til figur 7.1 for for-
klaring. *BSJG er en forkortelse for de kinesiske regionene Beijing, Shanghai, Jiangsu og 
Guangdong.

Land St. avvik

Singapore 535 (1,6) 99

Hong Kong (Kina) 527 (2,7) 86

Macao (Kina) 509 (1,3) 82

Taipei (Kina) 497 (2,5) 93

Russland 495 (3,1) 87

BSJG (Kina)* 494 (5,1) 109

OECD 493 (0,5) 96

Kroatia 487 (2,7) 91

Vietnam 487 (3,7) 73

Litauen 472 (2,7) 94

Malta 447 (1,8) 121

Kypros 443 (1,7) 102

Uruguay 437 (2,5) 97

Romania 434 (4,1) 95

Emiratene (FAE) 434 (2,9) 106

Bulgaria 432 (5,0) 115

Costa Rica 427 (2,6) 79

Trinidad og Tobago 427 (1,5) 104

Montenegro 427 (1,6) 94

Colombia 425 (2,9) 90

Moldova 416 (2,5) 98

Thailand 409 (3,3) 80

Jordan 408 (2,9) 94

Brasil 407 (2,8) 100

Albania 405 (4,1) 97

Qatar 402 (1,0) 111

Georgia 401 (3,0) 104

Peru 398 (2,9) 89

Indonesia 397 (2,9) 76

Tunisia 361 (3,1) 82

Dominikanske rep. 358 (3,1) 85

Makedonia 352 (1,4) 99

Algerie 350 (3,0) 73

Kosovo 347 (1,6) 78

Libanon 347 (4,4) 115

( ) Standardfeil i parentes

Gj.snitt

5 25 75 95

Gjennomsnitt og konfidensintervall (±2SE)

Persentiler

200 300 400 500 600 700 800

Lesing
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Figur 7.3: Gjennomsnittlig resultat i lesing i de nordiske landene i alle PISA-undersøkelsene: 
2000, 2003, 2006, 2009, 2012 og 2015.

De norske resultatene har vært relativt stabile rundt OECD-gjennomsnittet, med
unntak av PISA 2006 og denne siste gjennomføringen i PISA 2015. Finland har i
alle undersøkelsene prestert høyt og signifikant forskjellig fra de andre nordiske
landene, men resultatene viser en svak nedadgående tendens fra PISA 2000. Det
samme gjelder Sverige som i PISA 2015 igjen presterer som OECD-gjennom-
snittet. Danmark har i alle undersøkelsene prestert omtrent som gjennomsnittet
av OECD-landene, mens Island i 2015 presterer under gjennomsnittet med
482 poeng, like lavt som i PISA 2006 og PISA 2012. Mens de nordiske landene
tidligere har vært delt i to grupper med Finland i én gruppe og de andre landene i
den andre, er det nå langt større variasjon i de nordiske landenes prestasjoner. Det
er bare Sverige og Danmark som presterer likt, mens Finland og Norge presterer
høyere enn disse og Island lavere.

For Norges del er det flere steg i utviklingen over tid, alt etter hvilke PISA-gjen-
nomføringer som sammenliknes. Tabell 7.2 viser de norske resultatene siden
PISA 2000.
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De norske resultatene i PISA 2015 er signifikant høyere enn i tre tidligere gjen-
nomføringer: PISA 2003, PISA 2006 og PISA 2009, men de er ikke signifikant
forskjellig fra resultatene i PISA 2000 og PISA 2012. Om vi ser på den langsiktige
endringen over tid, presterer elevene i PISA 2015 altså som de norske elevene
gjorde i PISA 2000, som vi så av figur 1.2 (i kapittel 1). Men det er svært viktig å
presisere at den norske utviklingen innebærer en stor, positiv endring på 29 poeng
siden den laveste målingen i PISA 2006. En mulig tolkning av tabellen er at i
Norge har en nedadgående utvikling fra PISA 2000 til PISA 2006 snudd til stegvis
sterkere resultater fram til PISA 2015.

I PISA-undersøkelsen bruker vi også informasjon om elevenes språklige bak-
grunn til å se på forskjeller mellom grupper av elever, og elever fra språklige
minoriteter defineres som elever med begge foreldrene født i et annet land. Mino-
ritetselever som selv er født i landet, blir kategorisert som andregenerasjons mino-
ritetselever, mens de som er født i et annet land, blir omtalt som førstegenerasjons
minoritetselever. Et generelt trekk ved de norske resultatene fra de tidligere PISA-
undersøkelsene er at elever fra språklige minoriteter presterer signifikant svakere
enn elever fra majoriteten. Tabell 1.4 (i kapittel 1) viser at dette fortsatt er tilfellet.

7.2.2 PRESTASJONSNIVÅER

Den overordnede skalaen for lesekompetanse er, som nevnt, inndelt i prestasjons-
nivåer for å gi mer og bedre informasjon enn poengsummer, og for bedre å kunne
sammenlikne elever og oppgaver langs skalaen. Figur 7.4 viser fordelingen av
norske elever på nivåene fra PISA 2000 og fram til PISA 2015. Her brukes seks
kategorier – under nivå 1, nivå 1, 2, 3, 4 og nivå 5 og over. Denne inndelingen er
grovere enn det som har vært i bruk siden PISA 2009 (jf tabell 7.1), men for å
kunne sammenlikne er de laveste og de høyeste nivåene her slått sammen i de
samme kategoriene som var i bruk i de tre første PISA-undersøkelsene.

TABELL 7.2: Det norske gjennomsnittet i lesing og gjennomsnittet i OECD-landene i
alle PISA-undersøkelsene: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 og 2015. Måleusikkerheten
framgår i parentes som standardfeil.

2000 2003 2006 2009 2012 2015

Norge 505 (2,8) 500 (2,8) 484 (3,2) 503 (2,6) 504 (3,2) 513 (2,5)

OECD 500 (0,5) 494 (0,6) 492 (0,6) 493 (0,5) 496 (0,5) 493 (0,5)
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Figur 7.4: Norske elevers fordeling på nivåer i lesing i alle PISA-undersøkelsene: 2000, 
2003, 2006, 2009, 2012 og 2015.

I sum ser det ut til at den positive norske endringen i PISA 2015 skyldes at andelen
elever i toppsjiktet har økt markant, og at det er færre elever i midtsjiktet. Figuren viser
at det er tre endringer som til sammen kan forklare norske elevers prestasjoner fra
PISA 2012 til PISA 2015. For det første er det flere elever på nivå 5 og over
(12 prosent) enn i PISA 2012 (10 prosent) og PISA 2009 (8 prosent). Dette er også på
nivå med PISA 2000, da 11 prosent av de norske elevene var på nivå 5 eller over. For
det andre er det en økning i andelen elever på nivå 4. Dette medfører at i alt 36 prosent
av norske elever har resultat på nivå 4 eller høyere. Dette er likt som i PISA 2000, men
en økning fra PISA 20009 da denne andelen var 30 prosent. Den nedre poenggrensen
for nivå 4 er 553 poeng, og elever på dette nivået og over kan vi regne som gode lesere.
For det tredje er det en liten endring blant elevene på nivå 2, med 20 prosent. Dette
tallet var også 20 prosent i PISA 2000, men høyere i de andre gjennomføringene.

Figur 7.5 viser fordelingen på prestasjonsnivåer for alle OECD-land. Det er lagt
vekt på å få fram andelen elever under nivå 2, ved at landene er rangert i rekke-
følge fra minst andel under nivå 2 til størst. Nivå 2 regnes ofte som en kritisk
grense for den lesekyndigheten som er nødvendig for å delta i videre utdanning og
yrkesliv. Se mer om dette i avsnittene om høyt- og lavtpresterende elever.
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Figur 7.5: Fordeling av elever på prestasjonsnivåer i lesing i alle OECD-landene i PISA 2015, 
sortert etter andel elever under nivå 2.
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Figuren viser at Norge, sammen med andre høytpresterende land, relativt sett har
få elever på de laveste nivåene og mange elever på de høyeste nivåene. Av de nor-
diske landene har Finland færrest elever som presterer under nivå 2, og Island har
flest. Finland har 11 prosent av sine elever under nivå 2, mens Danmark og Norge
har 15 prosent. Sverige (19 prosent) og Island (22 prosent) er ikke signifikant for-
skjellig fra OECD-gjennomsnittet.

Vi har sett at den positive norske endringen i PISA 2015 skyldes at andelen
elever i toppsjiktet har økt og at det er færre elever i midtsjiktet. Flere land har den
samme utviklingen, blant annet Danmark og Tyskland. I andre land som Irland,
Spania og Slovenia skyldes den positive endringen både en reduksjon i antall
elever på lave nivåer og økning på høye nivåer. En liknende utvikling som i disse
landene, er ønsket også for norske elever, framfor større spredning på skalaen.
Land som Australia, New Zealand, Island, Danmark og Finland kan i PISA 2015
kategoriseres som land med negativ endring, det vil si færre sterke lesere og flere
svake enn i PISA 2012.

7.2.3 KJØNNSFORSKJELLER

Kjønnsforskjellene i jentenes favør i lesing har vært signifikante og til dels svært
store i alle PISA-undersøkelsene, og det er ingen land der guttene noen gang har
hatt gjennomsnittlig høyere resultat enn jentene. I PISA 2000 var den gjennom-
snittlige kjønnsforskjellen i OECD-landene på 32 poeng, mens den økte til 39
poeng i 2009 og 38 poeng i PISA 2012. I PISA 2015 ser vi en nedgang i OECD-
landenes gjennomsnittlige kjønnsforskjell, til 27 poeng.

I de nordiske landene har kjønnsforskjellene gjennomgående vært høyere enn i
OECD-landene, med unntak av i Danmark, og dette er uendret i PISA 2015. Figur
7.6 viser kjønnsforskjellene i jentenes favør målt i antall poeng for de nordiske
landene og OECD-gjennomsnittet siden PISA 2009. Her og i resten av kapitlet vil
PISA 2000 og PISA 2009, da lesing var hovedområde, brukes som referansepunk-
ter for sammenlikninger over tid – i tillegg til den siste gjennomføringen i 2012.
De grafiske framstillingene er forskjellig fra framstillingene i naturfag (kapittel 3)
og matematikk (kapittel 6), siden prestasjonsforskjellene er store og utelukkende
i jentenes favør.
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Figur 7.6: Antall poeng forskjell i lesing i jentenes favør i de nordiske landene i PISA-under-
søkelsene i 2000, 2009, 2012 og 2015.

Figur 7.6 viser at i PISA 2015 er Finland det nordiske landet med høyest gjennom-
snittlig kjønnsforskjell i jentenes favør, med 47 poengs forskjell. Til sammen-
likning har Island 42 poeng, Norge 40 poeng og Sverige 39 poeng i forskjell. Dan-
mark har lavere kjønnsforskjell enn OECD-gjennomsnittet, med 22 poeng. Den
norske kjønnsforskjellen har ikke vært så lav i noen tidligere PISA-undersøkelse,
men forskjellen fra PISA 2000, der vi fant 43 poengs forskjell i jentenes favør, er
ikke signifikant.

Vi ser altså at det for alle de andre nordiske landene har vært en betydelig nedgang
i kjønnsforskjeller i PISA 2015. I figur 7.6 ser vi at alle landene har den samme pro-
filen mellom PISA 2012 og PISA 2015, men i ulik grad. I Norge er det ingen stor
endring, og det er svært interessant med tanke på at både gutter og jenter presterer
signifikant høyere enn i tidligere PISA-undersøkelser. Dette betyr at der norske gut-
ter tidligere har prestert svakere enn gjennomsnittet i OECD, presterer de nå likt
(494 poeng), og jentene presterer signifikant over (533 poeng). Et av hovedfunnene
i denne undersøkelsen er at den norske framgangen ikke er lik for kjønnene. Vi ser
en positiv framgang fra PISA 2012 på 5 poeng for jentene, og 13 poeng for guttene,
der bare guttenes endring er signifikant. Nedgangen i kjønnsforskjeller gjelder
nesten alle OECD-land i PISA 2015, se figur 7.7 for differansen mellom guttenes og
jentenes gjennomsnittlige resultat for OECD-landene i PISA 2015 og PISA 2012.
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Figur 7.7: Kjønnsforskjeller i lesing. Differansen mellom guttenes og jentenes gjennom-
snittlige resultat i OECD-landene i PISA 2015 og PISA 2012. Positiv verdi i jentenes favør.
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Når vi ser på alle deltakerlandene, er det store variasjoner i hvor mye høyere jentene
presterer på prøven enn guttene. Mange europeiske land ligger over OECD-gjennom-
snittet på 27 poengs forskjell. De nordiske landene, bortsett fra Danmark, er blant de
med store kjønnsforskjeller i jentenes favør. I figuren ser vi også at kjønnsforskjellen
er redusert fra PISA 2012 i alle land bortsett fra i Sør-Korea, og dels er nedgangen
stor. At den gjennomsnittlige kjønnsforskjellen i hele OECD har gått ned med 11
poeng fra PISA 2012 til 27 poeng, er en stor endring og skyldes først og fremst at jen-
tene i PISA 2015 presterer gjennomsnittlig lavere. Guttene i OECD-landene presterer
omtrent som i PISA 2012, med 479 poeng, mens jentene har et resultat på 506.

I de andre nordiske landene har utviklingen i guttenes og jentenes prestasjoner variert
siden 2009. Svenske jenter har 11 poeng høyere resultat enn i PISA 2012, mens både
finske, danske og islandske jenter presterer som før. I PISA 2012 så vi at både finske og
svenske gutter hadde gjennomsnittlig lavere prestasjoner enn tidligere, og dette ga en
økning i kjønnsforskjeller. I begge landene presterer guttene høyere i 2015 og er tilbake
på samme nivå som PISA 2009, med henholdsvis 504 poeng (finske gutter) og 481
poeng (svenske gutter). Danske gutter har 8 poeng høyere gjennomsnittlig resultat enn
i PISA 2012, med 489 poeng i PISA 2015, som OECD-gjennomsnittet.

I de to neste figurene ser vi nærmere på hvordan kjønnsfordelingen langs ska-
laen er endret over tid i Norge. Det er færre gutter som presterer på de laveste nivå-
ene, og flere som presterer på de høyeste nivåene, se figur 7.8.

Figur 7.8: Norske gutters fordeling på nivåer i lesing i PISA-undersøkelsene i 2000, 2009, 
2012 og 2015.
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Figuren viser at andelen gutter på nivå 5 og over har økt fra PISA 2012, fra 7 til
9 prosent, og det har vært en tilsvarende økning på nivå 4. Det er også færre elever
under nivå 2 (nivå 1 og under nivå 1), med 21 mot 23 prosent i PISA 2012. Ved å
sammenlikne med PISA 2009 ser vi endringer som går i samme retning i PISA
2012 og PISA 2015. Foreløpig har vi rettet mest oppmerksomhet mot de absolutt
sterkeste leserne. Om vi også ser på det vi kan kalle solide lesere, andelen gutter
som presterte på nivå 4 eller over (nivå 4 og nivå 5 og over), var den på 22 prosent
i PISA 2009, og er i PISA 2015 på 29 prosent. Endringen fra PISA 2009 må karak-
teriseres som en markant endring, og innebærer at det er mange flere norske gutter
som leser godt nå enn tidligere. Andelen svake guttelesere er likevel omtrent kon-
stant i alle PISA-undersøkelsene, så selv om flere middels gode lesere er løftet til
gode og svært gode lesere, er det liten eller ingen bevegelse blant de leserne som
har kritisk svak lesekompetanse. Dette gjelder svært mange elever som på grunn
av svake leseferdigheter står i fare for å ikke få realisert sitt potensiale i andre fag.

I Norge er det altså framgang blant alle elevene, men den gjennomsnittlige
framgangen blant guttene er størst. Det er også flere gutter på et høyt nivå og færre
i midtsjiktet. Figur 7.9 gir den samme oversikten for jentenes plassering på nivåer,
fra PISA 2000, PISA 2009, PISA 2012 og PISA 2015.

Figur 7.9: Norske jenters fordeling på nivåer i lesing i PISA-undersøkelsene i 2000, 2009, 
2012 og 2015.
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Det er litt færre norske jenter på nivå 2 eller lavere enn i PISA 2012, en endring
fra 30 til 27 prosent. Det har også vært en økning på det høyeste nivået. Om vi
sammenlikner med PISA 2009, da det var 12 prosent jenter på nivå 5 eller over,
så er det nå en betydelig økning til 16 prosent. De store kjønnsforskjellene i jen-
tenes favør er også tydelige om vi sammenlikner figur 7.8 og figur 7.9. Det er
omtrent halvparten så mange jenter som gutter under nivå 2, og 16 prosent jenter
mot 9 prosent blant guttene på det høyeste nivået. Dette understreker de store
kjønnsforskjellene blant norske elever.

Vi så tidligere i kapitlet at de nordiske resultatene varierer mer enn tidligere, og
at det er stor avstand mellom de finske og norske resultatene på den ene siden og
de islandske på den andre. Bakgrunnen for dette kommer tydeligere fram om vi
ser nærmere på hvordan gutter og jenter presterer. Vi har allerede sett at den gjen-
nomsnittlige kjønnsforskjellen er stor i alle de nordiske landene, men minst i Dan-
mark. Figur 7.10 under viser store forskjeller mellom andelen gutter og jenter på
de ulike prestasjonsnivåene.

Figur 7.10: Nordiske gutters og jenters fordeling på prestasjonsnivåer i lesing i PISA 2015, 
sammenliknet med OECD-gjennomsnittet.
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Også når det gjelder jentene finner vi Finland og Island i hver sin ende av ska-
laen – med 5 prosent finske under nivå 2 og 15 prosent islandske jenter. I Dan-
mark og Sverige presterer henholdsvis 12 og 13 prosent av jentene på dette nivået,
mens i Norge presterer 9 prosent av jentene under nivå 2. Vi ser også av figuren at
Finland er i en særklasse med en stor andel jenter på det høyeste nivået – nesten
en femdel av jentene presterer på nivå 5 eller over. Hele 16 prosent av de norske
jentene er på dette nivået, mens andelen er mindre i Sverige (13 prosent), Island
(9 prosent) og Danmark (8 prosent).

Årsakene til de store kjønnsforskjellene i lesing i alle land har alltid vært disku-
tert. Roe (2013: 26ff) gir en oversikt over mulige forklaringer som har vært trukket
fram, fra biologiske forklaringer om ulikheter i gutter og jenters språkutvikling på
det gjeldende alderstrinnet til psykologiske forklaringer om ulikheter i tempera-
ment og foretrukne aktiviteter. Slike faktorer er dempet i nyere faglitteratur, og
miljømessige forklaringer som tar hjemmet og skolen med i betraktningen, gis
mer vekt. At det stilles ulike forventninger til gutter og jenter, og påstander om at
skolen er mer tilrettelagt for jenter, er blant slike forklaringer.

Analyser av hva som kjennetegner norske gutters og jenters prestasjoner på
leseprøver, viser at kjønnsforskjellen minsker betraktelig når innholdet i tekstene
fenger guttene (Roe, 2013:27). For jentene ser det ikke ut til at motivasjonen har
en like stor effekt på prestasjonene, de presterer jevnere på alle typer tekster. Dette
kan også ha sammenheng med hva slags tekster elevene er vant til å lese i fritiden.
Jentene leser mye mer variert og er kanskje derfor forberedt på flere teksttyper.

Det er vanskelig å forklare nedgangen i kjønnsforskjeller som vi ser for OECD-
gjennomsnittet og i nesten alle OECD-land nå, men i blant annet Norge ser vi altså
at guttene presterer høyere enn før. Det er ikke en tilsvarende framgang i alle land,
og overgangen fra å gjennomføre PISA på papir til at den i PISA 2015 for første
gang ble gjennomført på datamaskiner, kan være en del av forklaringen. Riktignok
viser studier som ble gjennomført i forbindelse med generalprøven i 2014, ingen
såkalt formateffekt, men det trengs flere studier på dette området før vi kan konklu-
dere. Vi trenger også nye gjennomføringer for eventuelt å bekrefte denne tendensen.

7.3 HØYT- OG LAVTPRESTERENDE ELEVER

I PISA 2009, da lesing var hovedområde for andre gang, ble det lagt vekt på å
utvikle oppgaver som kunne skille svært sterke lesere fra sterke lesere. På samme
måte ble det også lagt til oppgaver som kunne skille elever i flere grupper under
nivå 2. Dette gjør at vi siden PISA 2009 har en mer finmasket nivåinndeling i
begge ender av skalaen, og vi har anledning til å registrere forskjeller blant de
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svært sterke og de svært svake leserne. Ved å identifisere hva slags kompetanse de
sterkeste leserne har, kan vi også beskrive hva de gode leserne mangler og kan
strekke seg etter. På samme måte kan vi identifisere hvilke oppgaver de svakeste
leserne ikke mestrer, og hva slags kompetanse de trenger å utvikle. Vi understre-
ker at i begge endene av skalaen er det både få oppgaver og få elever, og måle-
usikkerheten blir derfor større. Her vil bare markante forskjeller være signifikante,
og vi legger ikke vekt på andre, marginale funn.

7.3.1 HØYTPRESTERENDE LESERE

Høytpresterende lesere definerer vi her som de elevene som presterer enten på
nivå 5 eller på nivå 6 og over. Vi så innledningsvis i kapitlet at på nivå 5 plasseres
elever med poengsummer mellom 626 og 698. Elever som får høyere resultat enn
698 poeng, er plassert på det øverste nivået, nivå 6 eller over. Men hva slags lese-
kompetanse har disse elevene som de solide leserne på nivå 4 ikke har? Ifølge
mestringsbeskrivelsene fra rammeverket for lesing, her basert på den norske bear-
beidelsen fra PISA 2009 (Frønes og Narvhus, 2010: 55ff), vil elevene mestre
avanserte oppgaver innenfor alle de tre leseaspektene. Det er altså ikke bare
refleksjonsoppgaver som kan by på store utfordringer, men her beskrives også
finne- og tolke-oppgaver:

På nivå 6 kan det i oppgaver kreves at eleven må utføre flere tolkninger, sammenlikninger og 

kontrasteringer som både er detaljerte og nøyaktige. Eleven må vise en helhetlig og detaljert 

forståelse av en eller flere tekster. Oppgaver kan også innebære tolking av informasjon fra 

flere tekster enn én. Andre oppgaver kan kreve at eleven må håndtere stoff med ukjent tan-

kegods blant mye konkurrerende informasjon, og selv sette opp abstrakte kategorier for tol-

king. Refleksjonsoppgaver kan kreve at eleven lager hypoteser om eller kritisk evaluerer en 

kompleks tekst om et ukjent emne, der flere kriterier eller perspektiver må tas hensyn til. Da 

må det anvendes en sofistikert forståelse som trekker inn forhold utenfor teksten. For opp-

gaver innenfor aspektet å finne fram til og hente ut informasjon er det krav til høyt presi-

sjonsnivå og oppmerksomhet på detaljer som tilsynelatende kan virke ubetydelige. Spørsmål 1 

i eksempelteksten Skuespillet er løsningen er plassert på dette nivået.

På nivå 5 kan oppgaver som går ut på å finne fram til informasjon, kreve at eleven lokaliserer 

og organiserer flere elementer av svært integrert informasjon. Det er behov for nøye avveining 

av hvilken informasjon i teksten som er relevant. Refleksjonsoppgaver krever kritisk evalue-

ring eller å lage hypoteser, og at elevene trekker inn spesialisert kunnskap. Både tolke- og 

refleksjonsoppgavene krever en helhetlig og samtidig detaljert forståelse av en tekst med 

ukjent form eller innhold. Felles for alle leseaspektene er det at oppgaver på dette nivået kan 

innebære å håndtere ideer som er overraskende og står i motsetning til det forventede.
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Som vi ser, er det en økning i kompleksitet fra nivå 5 til nivå 6, og dette er en tyde-
lig progresjon fra hva oppgaver på nivå 4 innebærer. Der konsentrerer oppgavene
seg om færre elementer og tekstdeler, og en mindre sofistikert forståelse av kom-
plekse tekster er påkrevd. For en elev som presterer på nivå 4, er det først og
fremst kompleksiteten i oppgavene og tekstene som byr på vanskeligheter i møte
med oppgaver på høyere nivåer. For at elever på nivå 4, som er solide lesere, skal
strekke seg, må de oppøve et høyere presisjonsnivå, håndtere større mengder
informasjon med mer avansert og komplekst innhold. Oppgavene på de høyeste
nivåene er ofte knyttet til avanserte tekster som inneholder flere stemmer, motsi-
gelser eller som ser et saksforhold fra flere sider. For de skjønnlitterære tekstene
vil de vanskeligste oppgavene innebære symboltolkinger og refleksjoner der
leserne trekker veksler på sin egen erfaring og kunnskap om verden.

Som vi så, leser 12 prosent av de norske elevene på nivå 5 eller over i PISA
2015. Det er flere jenter enn gutter som presterer så godt, hele 16 prosent av jen-
tene og 9 prosent av guttene. De norske elevene har hatt en større andel høyt-
presterende elever enn gjennomsnittet i OECD i alle PISA-undersøkelsene med
unntak av PISA 2006, og nå også i PISA 2015, der 6,6 prosent av OECD-gjen-
nomsnittet er på nivå 5 og 1 prosent er på nivå 6 og over. For både gutter og jenter
er dette en større andel enn i noen tidligere PISA-undersøkelse, men det er bare
guttenes positive endring fra PISA 2009 (5 prosent) til PISA 2015 (9 prosent) som
er signifikant. Tabell 7.3 viser andelen gutter på nivå 5 og over i de nordiske lan-
dene og i OECD. I de andre nordiske landene ser det ut til å ha vært en liten økning
i andelen gutter på de høyeste nivåene siden PISA 2009, med unntak av islandske
gutter.

TABELL 7.3: Andelen gutter på nivå 5 og over i PISA-undersøkelsene i 2000, 2009,
2012 og 2015, i de nordiske landene og i OECD. Måleusikkerheten framgår i parentes
som standardfeil.

Nivå 5 og over 2000 2009 2012 2015

Norske gutter 8,1 (0,8) 5,0 (0,8) 6,7 (0,7) 9,0 (0,9)

Danske gutter 6,8 (0,7) 3,2 (0,5) 3,7 (0,6) 5,2 (0,8)

Finske gutter 11,0 (0,9) 8,1 (0,8) 7,1 (0,6) 9,2 (0,8)

Islandske gutter 6,4 (0,9) 5,6 (0,6) 3,3 (0,5) 4,3 (0,6)

Svenske gutter 7,4 (0,8) 6,0 (0,6) 5,3 (0,7) 7,4 (0,8)

OECD-gj.snitt 7,2 (0,2) 5,2 (0,1) 6,1 (0,1) 6,8 (0,1)



7 RESULTATER I LESING 157

560161_Pisa_2015.book  Page 157  Monday, November 28, 2016  10:21 AM
Andelen norske gutter på nivå 5 og over har økt fra 5 til 9 prosent fra PISA 2009,
mens det i Finland, Sverige og Danmark er mindre endringer. I disse landene er
det en tilsvarende økning i andel elever på nivå 4, som også er gode lesere. Ande-
len islandske gutter på nivå 4 og 5 har gått noe ned.

Bildet er noe annerledes om vi ser på tilsvarende andel høytpresterende jenter.
Tabell 7.4 viser andelen jenter på nivå 5 og over i de nordiske landene og i OECD.

I Norge har som nevnt andelen jenter på nivå 5 og over økt fra 12 til 15,5 prosent,
uten at endringen er signifikant. Det er en liknende tendens for danske jenter, med
en økning fra 6,2 til 7,8 prosent.

For å vise hva slags oppgaver typiske høyt- og lavtpresterende elever kan mes-
tre, har vi valgt ut to tekster med leseoppgaver som tidligere har vært brukt i PISA.
Oppgavene varierer så mye fra tekst til tekst at det er vanskelig å vise en typisk
oppgave, men de som er valgt ut, viser noe av bredden i materialet.

7.3.2 EKSEMPELTEKST SKUESPILLET ER LØSNINGEN

Teksten Skuespillet er løsningen er utdrag fra et dramastykke skrevet av ungareren
Ferenc Molnár (1878–1952). Tekstformatet er sammenhengende, stykket er en
fortellende teksttype og kan sies å skulle leses for personlig nytte eller lystlesing.
Oppgavene til denne teksten er blant de norske elever mestrer bedre enn gjennom-
snittet i OECD-landene. Alle oppgavene til utdraget er kategorisert som «å tolke
og sammenholde informasjon» og dreier seg både om å tolke ord, korte avsnitt
eller å ha et metaperspektiv på teksten som helhet.

TABELL 7.4: Andelen jenter på nivå 5 og over i PISA-undersøkelsene i 2000, 2009,
2012 og 2015, i de nordiske landene og i OECD. Måleusikkerheten framgår i parentes
som standardfeil.

Nivå 5 og over 2000 2009 2012 2015

Norske jenter 14,7 (1,0) 12,0 (1,3) 14,0 (1,3) 15,5 (0,9)

Danske jenter 9,6 (0,9) 6,2 (0,6) 7,2 (0,9) 7,8 (0,9)

Finske jenter 25,5 (1,4) 20,9 (1,1) 20,3 (1,2) 18,5 (1,0)

Islandske jenter 11,9 (0,9) 11,4 (0,9) 8,4 (1,0) 8,8 (1,0)

Svenske jenter 15,1 (1,1) 12,2 (1,0) 10,5 (1,0) 12,5 (1,1)

OECD-gj.snitt 11,8 (0,2) 9,9 (0,2) 10,8 (0,2) 9,9 (0,2)
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«Skuespillet er løsningen» er starten på et skuespill av den ungarske dramaforfatteren 

Ferenc Molnár. Bruk «Skuespillet er løsningen» når du svarer på de følgende spørsmålene. 

(Legg merke til at linje-numrene er oppgitt i margen i manuskriptet for å hjelpe deg å finne 

de stedene som det refereres til i spørsmålene.)

Spørsmål 1: Hva holdt rollefigurene i skuespillet på med like før sceneteppet gikk opp?

I den første oppgaven skal elevene lokalisere en referanse til handlinger som har skjedd før 

stykket starter, men som ikke er plassert først i stykket. Elevene skal finne fram til hva rolle-

figurene gjorde før stykket startet, og må ikke forveksle rollefigurene med skuespillerne. En 

del elever blander også «før stykket begynner» med «først i teksten», mens svaret på opp-

gaven er å finne fra linje 66.

Riktig svar: Svar som viser til at de spiste middag eller drakk champagne. Elever viser da at 

de skiller mellom skuespillerne og rollefigurene.

Aspekt Tolke og sammenholde informasjon

Oppgaveformat Åpent (kortsvar)

Nivå 6

Norske elever som får poeng: 16 prosent (OECD 13 prosent)

Spørsmål 2: «Det går en evighet, noen ganger så mye som et helt kvarter …» (linje 30-

31). Hvorfor sier Turai at dette kvarteret er «en evighet»?

A. Det er lenge for publikum å sitte stille i en proppfull teatersal.

B. Det føles som om det tar veldig lang tid før alle forstår hva som skjer i starten av et stykke.

C. Det virker som det tar lang tid for dramaforfatteren å skrive starten av et stykke.

D. Det virker som om tiden går langsomt når noe viktig skjer i et skuespill.
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Den positive endringen med en større andel norske elever på de høyeste nivåene
gir gode løfter for framtidige studenter og arbeidstakere. Men viktigere enn dette
er enkeltelevenes personlige utbytte av å lese på et så høyt nivå, og den effekten

I oppgave 2 skal elevene tolke setningen «Det går en evighet, noen ganger så mye som et helt 

kvarter …» med støtte fra teksten som står rundt setningen. Oppgaven er en flervalgsopp-

gave, og alle alternativene er plausible tolkninger for en leser som ikke har lest utdraget.

Riktig svar: Svaralternativ B.

Aspekt Tolke og sammenholde informasjon

Oppgaveformat Flervalg

Nivå 2

Norske elever som får poeng: 73 prosent (OECD 66 prosent)

Spørsmål 3: En leser sa: «Ádám er sannsynligvis den av de tre rollefigurene som er 

mest begeistret for å bo på slottet.» Hvordan kan leseren begrunne synspunktet sitt? 

Bruk teksten når du svarer.

I oppgave 3 skal elevene forstå utsagnet fra en tenkt leser, som kommenterer forskjellen på 

de tre rollefigurenes motivasjon. Der skal elevene selv finne fram til mulige grunner til at 

Adam er mest begeistret, mens de to andre, eldre rollefigurene er blaserte.

Riktig svar: Svar som viser til at det er en forskjell mellom Adam og de to andre rollefigure-

ne fordi han er fattigst, yngst og/eller mest uerfaren. Informasjonen finnes i linje 83–97.

Aspekt Tolke og sammenholde informasjon

Oppgaveformat Åpent (langsvar)

Nivå 4

Norske elever som får poeng: 55 prosent (OECD 50 prosent)

Spørsmål 4: Alt i alt, hva er det dramaforfatteren Molnár gjør i dette utdraget?

A. Han viser oss hvordan hver av rollefigurene kan løse problemet hans.

B. Han får rollefigurene til å demonstrere hvordan en evighet kan føles i et skuespill.

C. Han gir et eksempel på en typisk og tradisjonell åpningsscene i et skuespill.

D. Han bruker rollefigurene til å uttrykke et problem han selv har når han skriver..

Den siste oppgaven krever at elevene oppsummerer hele teksten og viser bred forståelse for 

hva som egentlig skjer i utdraget - hva som er temaet. Flere av alternativene kan virke plausi-

ble ved første øyekast, og elevene kan ikke finne svaret ved letelesing eller skumlesing. Ved 

å nærlese hele teksten vil elevene se at Molnár bruker rollefigurene til å diskutere et problem 

han selv har når han skriver, nemlig effektiv og troverdig introduksjon av karakterer.

Riktig svar: Svaralternativ D.

Aspekt Tolke og sammenholde informasjon

Oppgaveformat Flervalg

Nivå 4

Norske elever som får poeng: 55 prosent (OECD 46 prosent)
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dette har for læring i andre fag. I Ludvigsen-utvalgets rapport «Fremtidens skole»
legges det fortsatt stor vekt på lesing:

Tekstmangfoldet og kompleksiteten i tekster elevene møter, gjør at de har
behov for å kunne reflektere over tekstens budskap og innhold og sammen-
holde det med innhold i andre tekster. Slike dybdestrategier kan øke i betyd-
ning fordi mye av elevenes digitale lesing i dagens og fremtidens samfunn er
overflatisk og utsatt for distraksjoner (NOU, 2015:28).

Dette synet på lesing er helt i tråd med det som leseforskere hevder, og viser beho-
vet for å løfte en større andel elever fra å være solide til sterke lesere. Dette under-
strekes også i Stortingsmelding 28, der det understrekes at «Stor informasjonstil-
gang, digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi, gjør det avgjørende for
elevene å mestre grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og digitale
ferdigheter» (2016:13).

7.3.3 LAVTPRESTERENDE LESERE

Med lavtpresterende lesere mener vi elever som får et resultat på prøven som er
under poenggrensen for nivå 2. Dette omfatter nivåene 1a, 1b og under nivå 1b.
Den nedre grensen for nivå 2 er 407 poeng, og dette blir ofte omtalt som en kritisk
grense for lesekompetanse. Elever som presterer lavere enn nivå 2, antas å ha store
problemer med å lese selv enkle tekster. Disse elevene blir derfor alltid gitt spesiell
oppmerksomhet i rapporteringen, og det er grunn til å følge nøye med på andelen
svake lesere. Det er ingen grunn til å skille kategorisk mellom lesere på nivå 1a og
2, men derimot se på lesere med resultat rundt denne summen under ett. Grensen
for det som nå er definert som nivå 1a (tidligere nivå 1), er 335 poeng, og lesere
som ikke mestrer oppgaver på dette nivået, blir plassert på nivå 1b og under. Om vi
også tar i betraktning de leserne som leser noe bedre, andelen på nivå 2, så viste
figur 7.4 at det i PISA 2015 er 35 prosent norske elever på nivå 2 og lavere. Det er
en langt større andel av guttene (43 prosent) enn av jentene (27 prosent) som
presterer på dette nivået. Dette er en betydelig andel av de norske elevene, over en
tredel. Beskrivelsene av typiske oppgaver og hva som kjennetegner disse, er hentet
fra den norske bearbeidelsen fra PISA 2009 (Frønes og Narvhus, 2010: 55ff):
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Som vi ser, er det en trinnvis utvikling fra oppgavene på det absolutt laveste nivået
og til det som lesere på nivå 2 får til. Men dette er selv på nivå 2 svært enkle lese-
operasjoner for 15-åringer, med både lette oppgaver og tekster. Mange elever med
lese-, skrive- og språkvansker vil plasseres på de laveste nivåene, men i norske
klasserom er det også mange andre elever – særlig gutter – som ikke mestrer disse
grunnleggende leseoperasjonene. Hos noen elever kan det være lav lesehastighet
og utholdenhet for å lese lengre tekster som mangler, hos andre kan det være voka-
bular og begrepsforståelse som er problemet. For mange er det største problemet
rett og slett mangel på trening og erfaring i å lese mer enn noen få linjer. Vi vet
også at elever med lav motivasjon vil mestre færre leseoperasjoner, særlig ved at
de leser mindre og ikke søker utfordringer, og som stagnerer på et lavt nivå.

Det er noen færre lavtpresterende norske lesere i PISA 2015 enn tidligere år,
men endringen er ikke signifikant. I motsetning til de høytpresterende elevene ser

Oppgavene på nivå 1b og under som kjennetegner hva elevene på dette nivået mestrer, er knyttet 

til relativt enkle tekster, som er korte og syntaktisk enkle med kjent kontekst og teksttype. Dette 

kan være en fortelling eller en enkel opplisting av informasjon. Tekstene består ofte av mye lese-

støtte i form av repetisjoner, bilder eller kjente symboler. Oppgaver kan gå ut på at leseren skal 

lokalisere ett enkelt og eksplisitt uttrykt innholdselement som er sentralt plassert og der det er 

minimalt med konkurrerende informasjon. I oppgaver som krever tolking, kan leseren bli bedt 

om å se enkle sammenhenger mellom informasjonselementer plassert nær hverandre.

På nivå 1a er oppgavene litt mer krevende enn på nivå 1b, blant annet kan leserne bli bedt om 

å finne fram til flere tekstelementer. Andre oppgaver går ut på å gjenkjenne hovedtema eller 

forfatterens mening med teksten om et kjent emne, eller å se enkle sammenhenger mellom 

informasjon i teksten og hverdagskunnskap. Den nødvendige informasjonen vil vanligvis 

være sentralt plassert og med lite, om noe, konkurrerende informasjon. Leseren gjøres 

eksplisitt oppmerksom på relevante betingelser i oppgaven og i teksten. Oppgave 1 i eksem-

pelteksten Varmluftsballong er plassert på dette nivået.

På nivå 2 vil oppgaver også kunne kreve at leseren lokaliserer ett eller flere innholdselemen-

ter, som bare kan finnes gjennom å dra slutninger eller som skal tilfredsstille flere be-

tingelser, som sammenlikninger og kontrasteringer. Andre oppgaver kan innebære å gjen-

kjenne en teksts hovedidé, forstå sammenhenger eller å konstruere mening innenfor en 

begrenset del av teksten der informasjonen ikke er framtredende og leseren må trekke enkle 

slutninger. En vanlig refleksjonsoppgave krever at leseren kan sammenlikne eller relatere 

elementer fra teksten med kunnskap basert på personlige erfaringer og holdninger. Oppgave 

2 i eksempelteksten Skuespillet er løsningen er plassert på dette nivået, i likhet med oppgave 

2 (for 1 poengs-svar) og 2 i eksempelteksten Varmluftsballong.
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det ut til at den norske andelen lavtpresterende elever har vært ganske konstant i
alle PISA-undersøkelsene. Selv om Norge og andre land som presterer høyt, har
en mindre andel lavtpresterende elever enn gjennomsnittet av OECD-land, er det
likevel grunn til bekymring at så mange som 15 prosent av elevene ikke mestrer
oppgaver på nivå 2. Ved å se på endringen over tid i de nordiske landene, og på
gutter og jenter hver for seg, er det flere ting som er verdt å merke seg. Tabell 7.5
viser andelen gutter under nivå 2 i de nordiske landene og i OECD.

Som nevnt under omtalen av kjønnsforskjeller hadde både finske og svenske gutter
gjennomsnittlig lavere prestasjoner i PISA 2012 enn tidligere, og dette ga en økning
i kjønnsforskjeller. Dette ser ut til å være spesielt for PISA 2012, og resultatene for
PISA 2015 er nå mer lik landenes profil fra PISA 2009 og tidligere år. I Sverige er
det spesielt andelen gutter på de laveste nivåene som har gått ned i PISA 2015, fra
31 til 25 prosent, altså samme nivå som i PISA 2009. I Finland har den samme ande-
len sunket fra 18 prosent (PISA 2012) til 16 prosent (PISA 2015), mens det i PISA
2009 var enda færre gutter på de laveste nivåene med 13 prosent. I Norge og Dan-
mark er andelen gutter på de laveste nivåene relativt stabile fra PISA 2009. På Island
var det en økning i gutter på de laveste nivåene, fra 24 prosent (PISA 2009) til
30 prosent (PISA 2012). I PISA 2015 er andelen fortsatt 29 prosent.

For jentene i de nordiske landene har det vært mindre endring siden PISA 2009.
Tabell 7.6 viser andelen jenter under nivå 2 i de nordiske landene og i OECD.

TABELL 7.5: Andelen gutter under nivå 2 i lesing i PISA-undersøkelsene i 2000,
2009, 2012 og 2015, i de nordiske landene og i OECD. Måleusikkerheten framgår i
parentes som standardfeil.

Under nivå 2 2000 2009 2012 2015

Norske gutter 23,2 (1,6) 21,4 (1,2) 22,5 (1,4) 20,5 (1,1)

Danske gutter 21,8 (1,3) 19,0 (1,3) 19,2 (1,5) 17,9 (0,9)

Finske gutter 11,0 (0,9) 13,0 (0,9) 17,7 (1,1) 16,1 (1,1)

Islandske gutter 20,1 (1,1) 23,8 (1,0) 29,8 (1,3) 28,9 (1,4)

Svenske gutter 16,8 (1,0) 24,2 (1,3) 31,3 (1,8) 24,5 (1,5)

OECD-gj.snitt 22,3 (0,3) 24,7 (0,3) 23,8 (0,3) 24,4 (0,2)
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Det er lite variasjon i andelen svake jentelesere i Norge og Danmark i de tre under-
søkelsene, mens de andre nordiske landene har fått en større andel lavtpresterende
jenter. Størst er økningen på Island der nå 16 prosent av jentene presterer under
nivå 2, mens det var 10 prosent i PISA 2009. Det har også blitt flere svenske og
finske jenter under nivå 2 siden PISA 2009.

7.3.4 EKSEMPELTEKST VARMLUFTSBALLONG

Oppgaveenheten Varmluftsballong var med i Norge i utprøvingen i PISA 2008, og
ble frigitt etter PISA 2009. Tekstformatet er ikke-sammenhengende, og lese-
situasjonen er definert som offentlig. Teksttypen, det vil her si måten den er skre-
vet på, er definert som forklarende.

Teksten «Varmluftsballong» er en grafisk framstilling av en rekordferd med
varmluftsballong. Dette er en teksttype som ofte omtales som «nyhetsgrafikk» og
brukes for å presentere kompleks informasjon visuelt og på en lettfattelig måte.
Nyhetsgrafikken tilbyr ingen tydelig lesevei, men den store varmluftsballongen
fungerer som blikkfang. Det samme gjør kartet og illustrasjonen som angir høyde
over havet. Leserens oppmerksomhet blir dratt mot disse tegningene, men for å
forstå hele budskapet, må leseren studere tegningene og se disse i sammenheng
med verbalteksten som står spredt på siden.

Denne teksten har oppgaver på de laveste nivåene, og etter utprøving i alle land
har teksten ikke vært brukt i hovedprøven i Norge. Plasseringen på nivå og ande-
len elever med poeng er basert på resultater fra utprøving. Det er fire oppgaver til

TABELL 7.6: Andelen jenter under nivå 2 i lesing i PISA-undersøkelsene i 2000,
2009, 2012 og 2015, i de nordiske landene og i OECD. Måleusikkerheten framgår i
parentes som standardfeil.

Under nivå 2 2000 2009 2012 2015

Norske jenter 10,4 (1,0) 8,3 (0,8) 9,6 (0,9) 9,2 (0,9)

Danske jenter 13,3 (1,0) 11,5 (0,9) 10,1 (0,9) 12,0 (1,1)

Finske jenter 3,2 (0,7) 3,2 (0,5) 4,6 (0,6) 5,7 (0,7)

Islandske jenter 8,0 (0,8) 9,9 (0,8) 12,0 (0,8) 15,7 (1,2)

Svenske jenter 7,8 (0,8) 10,5 (1,0) 14,0 (0,9) 12,3 (1,0)

OECD-gj.snitt 13 (0,2) 12,2 (0,2) 11,8 (0,2) 15,5 (0,2)
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teksten, én der elevene må finne fram til og hente ut informasjon, én oppgave der
de skal tolke teksten, og to refleksjonsoppgaver.
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VARMLUFTSBALLONG

Bruk «Varmluftsballong» på forrige side for å svare på de følgende spørsmålene.

Spørsmål 1: Hva er hovedpoenget i denne teksten?

A. Singhania var i fare under ballongturen.

B. Singhania satte ny verdensrekord.

C. Singhania fløy over både hav og fastland.

D. Singhania sin ballong var enormt stor.

På denne oppgaven skal eleven tolke informasjon og velge ut hva som er hovedpoenget i tek-

sten. At Singhania satte en ny rekord, står nevnt både i overskriften, i introteksten og i visua-

liseringen av høyden i illustrasjonen til høyre.

Riktig svar: svaralternativ B

Aspekt Tolke informasjon i teksten

Oppgaveformat Åpent (kortsvar)

Nivå 1a (under nivå 2)

Andelen elever med poeng: 83 prosent i OECD-landene

Spørsmål 2: Vijaypat Singhania brukte teknologi som man bruker i to andre transport-

midler. Hvilke transportmidler?

Eleven må finne informasjon i to deler eksplisitt uttrykt informasjon i punktene med tekst 

nederst til venstre, og legge merke til at det var brukt en aluminiumstype fra flykonstruksjon 

og at flyveren hadde på seg en romdrakt. De får ett poeng for hver av disse transportmidlene.

Riktig svar: Svar som viser både til fly og romfartøy (2 poeng). Svar som bare viser til fly 

eller romfartøy (1 poeng).

Aspekt Finne informasjonen i teksten

Oppgaveformat Åpent (kortsvar)

Nivå 4 (2 poeng), 2 (1 poeng)

Andelen elever med poeng: 42 prosent i OECD-landene

Spørsmål 3: Hvorfor er det en tegning av en jumbojet i teksten?

I denne oppgaven må eleven selv tolke illustrasjonen og reflektere over innholdet i teksten. 

Eleven må se at flyet er tegnet inn for å vise den vanlige marsjhøyden for store fly. Ballong-

ferden gikk mer enn dobbelt så høyt oppe som dette, og alle svar som viser til høyden eller en 

slik sammenlikning, gir poeng.

Riktig svar: Svar som viser til høyde. Svaret kan inneholde en sammenlikning mellom en 

jumbojet og varmluftsballongen.

Aspekt Reflektere og vurdere informasjonen i teksten

Oppgaveformat Åpent (kortsvar)

Nivå 3

Andelen elever med poeng: 51 prosent i OECD-landene
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Det er fortsatt en betydelig andel av norske elever som presterer lavt, og på hver
eneste skole vil det være lesere, ofte gutter, som trenger mye hjelp og støtte for å
kunne være klare for videregående skole og voksenlivet. Det er sammensatte
utfordringer denne gruppen elever har, men vi kan anta at det blant de lavtpreste-
rende leserne både er ikke-strategiske lesere og elever som er motvillige i lærings-
arbeid. De strategiene som lesere har tilgjengelig, varierer alt etter hvilke de har
lært og hvor kyndig de bruker dem. I PISA 2009 fant vi for eksempel at lavtpreste-
rende lesere har lavere innsikt i hva som er hensiktsmessige lesestrategier i gitte
lesesituasjoner, enn det middels- og høytpresterende lesere har (Hopfenbeck &
Roe, 2010:122ff). Studier har vist at selv om elever kjenner ulike lesestrategier,
har de svakeste leserne vansker med å ta i bruk passende strategier når det oppstår
problemer i lesingen. Der gode, strategiske lesere overvåker leseprosessen sin,
oppdager hull i forståelsen og bruker reparasjonsstrategier om de trengs, stanser
ikke-strategiske lesere opp (Duke & Pearson, 2002; Pressley, 2000). De gode
leserne er aktivt medskapende, fast bestemt på å forstå meningen i en tekst, selv
om de møter unøyaktigheter, feil og inkonsistente tekstelementer.

Spørsmål 4: VARMLUFTSBALLONG

Eleven må se forholdet mellom to illustrasjoner i teksten, og selve bildet blir repetert i opp-

gaveteksten. De må se at det står «størrelse på en vanlig luftballong» på den minste ballon-

gen, og reflektere og komme fram til at ballongen er plassert der for sammenlikning.

Riktig svar: Svar som inneholder en sammenlikning mellom Singhanias ballong og andre 

varmluftsballonger.

Aspekt Reflektere og vurdere informasjonen i teksten

Oppgaveformat Åpent (kortsvar)

Nivå 2

Andelen elever med poeng: 75 prosent i OECD-landene
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Det er viktig å få løftet denne gruppen elever, både for deres personlige opp-
levelse av læring og mestring, og med tanke på at de skal delta i voksenlivet. Det
finnes ingen yrker lenger der lesekompetanse ikke er viktig for å utføre arbeidet,
og i de absolutt fleste yrker har lesing en sentral plass.

7.4 OPPSUMMERING OG DRØFTING

De norske leseresultatene for PISA 2015 viser en markant og positiv endring siden
PISA 2006, men ikke signifikant forskjell fra resultatene i PISA 2000. Resultatene
i lesing i PISA 2015 viser at blant OECD-landene leser kanadiske og finske elever
gjennomsnittlig best, fulgt av elever i Irland, Estland, Sør-Korea, Japan, Norge,
New Zealand og Tyskland. De norske elevene har hatt framgang i lesing fra PISA
2009, og presterer som i PISA 2000. De norske elevene har gjennomsnittlig 513
poeng, og det er større spredning blant de norske elevene enn i PISA 2009, med
et standardavvik på 99 (mot 503/91 i 2009). OECD-gjennomsnittet som var 500
poeng (st.avvik 100) i PISA 2000, er i PISA 2015 493 poeng (st.avvik 96).

Den største nordiske framgangen fra PISA 2012 ser vi blant svenske elever, som
med 500 poeng nå igjen presterer signifikant over OECD-gjennomsnittet. Gjen-
nomsnittet i både Sverige og Finland gikk ned fra PISA 2009 til PISA 2012, og
begge land presterer nå høyere. Danmark har stabile resultater, på nivå med det
internasjonale gjennomsnittet i OECD, mens islandske elever presterer likt som i
PISA 2012, under gjennomsnittet. Ved å ta utgangspunkt i PISA 2000 ser vi en
nedadgående endring i både Finland, Sverige og Island, mens Danmark er stabile
rundt OECD-gjennomsnittet. For Norge er det riktig å si at vi ser en oppadgående
tendens, men at resultatene må bekreftes av nye målinger før vi trekker konklusjo-
ner om en varig styrking av elevenes lesekompetanse. Det er betimelig å minne
om at den negative endringen blant norske elevers prestasjoner i PISA 2006 som
den gang ble oppfattet som uttrykk for en nedadgående tendens, ikke viste seg å
vedvare. Med nye målepunkter i PISA 2009 og PISA 2012 så vi at norske lese-
prestasjoner holdt seg stabile fra PISA 2000 med noen fluktuasjoner. Det er viktig
å legge vekt på de lange linjene som målinger over tid gir mulighet for, og ikke
falle for fristelsen til å legge for mye i endringer før resultatene bekreftes i nye
gjennomføringer.

Det er betydelige kjønnsforskjeller i jentenes favør i lesing alle land, men gjen-
nomsnittlig i OECD har det nå vært en reduksjon i forskjellen fra 38 poeng til 27
poeng, lavere enn i noen tidligere PISA-gjennomføring. Norge er fortsatt blant
landene med høyest kjønnsforskjell, 40 poeng, og dette er omtrent som den laveste
målte forskjellen i PISA 2000, som var 43 poeng. Vi har tidligere omtalt størrelsen
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på denne forskjellen i prestasjoner som forskjellen fra ett skoleår til det neste, og
det er fortsatt et gap på om lag ett skoleår mellom gjennomsnittet av gutter og jen-
ter. Et av hovedfunnene i denne undersøkelsen er at mye av den norske framgan-
gen skyldes høyere prestasjoner blant guttene. I alle de nordiske landene blir det
mindre forskjell mellom gutter og jenter fra PISA 2012 til PISA 2015, og end-
ringen er størst i Finland med 15 poeng fra 62 til 47. Den generelle nedgangen i
kjønnsforskjell må undersøkes i nye studier, blant annet for å kartlegge i hvilken
grad skiftet til digitale prøver påvirker prestasjonene mer enn antatt og det tidli-
gere målinger har vist. Det er ikke mulig å si om endringen i kjønnsforskjeller er
fluktuasjoner eller uttrykk for endringer i prestasjoner blant elevene, før vi gjen-
nomfører en ny undersøkelse i PISA 2018.

Ved å se nærmere på fordelingen av elever langs skalaen ser vi tre endringer i
norske elevers prestasjoner fra PISA 2012 til PISA 2015, og som er bakgrunnen
for norsk framgang: Det er flere høytpresterende elever, det er flere elever på nivå
4 og litt færre elever på nivå 2. Mens vi ser en positiv framgang fra PISA 2012 på
5 poeng for jentene, har guttenes gjennomsnittlige prestasjon gått fram med 13
poeng, bare guttenes endring er signifikant.

Andelen høytpresterende elever i Norge har økt fra PISA 2009 til PISA 2015,
og er høyere enn gjennomsnittet for OECD. Norge er blant landene med størst
andel høytpresterende elever, sammen med de andre landene som presterer høyt i
undersøkelsen. Derimot er den norske andelen lavtpresterende elever relativt kon-
stant i alle PISA-undersøkelsene, på tross av en liten økning i andelen på nivå 2 i
PISA 2015. I Norge, Sverige og Danmark har det vært en stabil og positiv endring
fra PISA 2009, med færre gutter under nivå 2 og flere i øvre sjikt. I Finland ser vi
en større spredning i samme periode, med både flere lavt- og høytpresterende, og
islandske gutter presterer lavere (færre på de høyeste nivåene og flere på de
laveste). Det er likevel grunn til bekymring i alle de nordiske landene over at ande-
len gutter med lav lesekompetanse er så stor.

Det har skjedd store endringer i leseopplæringen i norsk skole i den samme peri-
oden som PISA-undersøkelsene har blitt gjennomført. Det er ikke mulig å peke
direkte på hva som kan ha forårsaket nedgangen fra PISA 2000 til PISA 2006,
eller den positive tendensen i PISA 2015, siden PISA ikke har forskningsdesign
til å se hva lærere, undervisning eller læreplaner bidrar med i leseopplæringen. En
rekke tiltak kan ha spilt sammen og hevet norske elevers kompetanse i lesing. Vi
ser nå at det har vokst fram bedre og mer strukturert arbeid med lesing på alle
skoletrinn i løpet av 2000-tallet. Dette gjelder arbeidet med den tidlige leseopplæ-
ringen, tidlig innsats, arbeidet med lesing som grunnleggende ferdighet og leselyst
(Roe, 2012: 104f).
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Det har i en lengre periode vært økt vektlegging av den tidlige leseopplæringen.
Mens det tidligere var liten oppmerksomhet på hvor raskt eleven utviklet sine
leseferdigheter, følges elevene nøye gjennom lærernes vurderingsarbeid og bru-
ken av kartleggingsprøver (Roe, 2012). Elever som viser tegn til lesevansker, får
hjelp på et tidligere stadium enn det som var vanlig før. Denne tidlige innsatsen er
avgjørende for at elever ikke skal ramle av motivasjonsmessig og faglig allerede
tidlig i skoleløpet.

Det har også skjedd mye med den andre leseopplæringen, på mellomtrinnet og
ungdomsskolen. Roe skriver at lesing før årtusenskiftet var ensbetydende med
begynneropplæring, men at lærerplanene ikke fokuserte spesielt på lesing
(2012:103). Tre nasjonale tiltak har spesielt endret skolehverdagen, nemlig strate-
giplanen Gi rom for lesing!, innføringen av nasjonale prøver og Kunnskapsløftet.
Berge kaller Kunnskapsløftet en literacy-reform fordi oppmerksomheten rettes
mer eksplisitt mot hvordan man bruker språk og skriftspråk som redskaper i de
enkelte fagene (2005). Innføringen av lesing som grunnleggende ferdighet – og at
denne ble gjort viktig gjennom det nasjonale kvalitetssystemet – har flyttet fokuset
i skolen. Resultatene fra PISA 2015 kan likevel tyde på at vi har lykkes bedre med
å heve middels gode og solide lesere, og at tiltakene ikke når de svake leserne like
godt. Det er behov for nye tanker om hva vi kan gjøre for å støtte de lavtpreste-
rende leserne, også etter årene med tidlig innsats.

På lokalt plan er det ikke tvil om at leselystaksjoner som et samarbeid mellom
skole, hjem, bibliotek og ulike foreninger har lirket mange motvillige lesere inn i
bøkenes eller tegneserienes verden. Dette er imponerende i en tid der teknologien
byr på sterk konkurranse om elevenes oppmerksomhet. Den digitale hverdagen
var helt annerledes da den første PISA-undersøkelsen ble gjennomført, og i lys av
dette ligger det muligens en større prestasjon bak resultatene i PISA 2015 enn i
PISA 2000.
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8 
Læringsmiljøet i skolen
MARIT KJÆRNSLI OG ANUBHA ROHATGI

I dette kapitlet presenterer vi elevers svar på spørsmål som handler om lærings-
miljøet i skolen. I skolespørreskjemaet til skoleledere var det også noen spørsmål
som handler om elevenes læringsmiljø. Resultater fra disse spørsmålene er også
presentert. Norske resultater er sammenliknet med resultater i de nordiske landene
og OECD-gjennomsnittet. Der det er grunnlag for det, blir resultatene også sam-
menliknet med resultater fra tidligere PISA-undersøkelser. Temaene som tas opp
i kapitlet, handler om elevenes læringsmiljø knyttet til arbeidsro, forholdet til
læreren, følelse av tilhørighet og forekomsten av mobbing og uønskede hendelser.

8.1 INNLEDNING

Ifølge opplæringsloven (§ 9A-1) har alle elever rett til et godt fysisk og psyko-
sosialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Et godt læringsmiljø kjenne-
tegnes blant annet av opplevelse av arbeidsro, positive relasjoner mellom elevene
og mellom elever og lærere. Åpenhet og god kommunikasjon spiller også en vik-
tig rolle for læringsmiljøet.

I elevspørreskjemaet i PISA-undersøkelsen svarer elevene blant annet på spørs-
mål om læringsmiljø. Elevenes svar på disse spørsmålene blir i dette kapitlet pre-
sentert i form av prosentandel svar innenfor ulike svarkategorier. Noen av spørs-
målene har vært med i tidligere PISA-undersøkelser, og der det er aktuelt, viser vi
resultater for 2015 sammenliknet med tidligere år. De norske resultatene blir sam-
menliknet med resultater i de andre nordiske landene og med gjennomsnittet for
OECD-landene. Alle resultater er basert på elevenes subjektive oppfatninger og
må ses i lys av dette.

I skolespørreskjemaet som besvares av skoleledere på de skolene som deltok i
undersøkelsen, er det noen spørsmål som også kan belyse elevenes læringsmiljø.
Resultater fra skolelederes rapportering er presentert mot slutten av dette kapitlet.

Utvalget og sammensetningen av de ulike spørsmålene i elevspørreskjemaet og
skolespørreskjemaet er teoretisk begrunnet i et eget rammeverk (OECD, 2016a)
og den internasjonale rapporten (OECD, 2016b).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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8.2 ARBEIDSRO I NATURFAGSTIMENE

Arbeidsro og god klasseledelse er blant mange faktorer som kjennetegner et godt
arbeidsmiljø (St.meld. nr. 22 (2010–2011)). I PISA 2015 ble elevenes opplevelse
av arbeidsro undersøkt ved hjelp av fem utsagn som elevene skulle ta stilling til.
Elevene skulle svare på spørsmålet «Hvor ofte skjer dette i naturfagstimene?», og
svaralternativene er «I alle timene», «I de fleste timene», «I noen av timene» og
«Aldri eller nesten aldri». Disse fem utsagnene om arbeidsro har vært med i nesten
alle PISA-undersøkelsene, men spørsmålet har vært knyttet til ett av fagområdene
hver gang. I 2000 og 2009 da lesing var hovedområde, gjaldt spørsmålet norsk-
timene, mens det i 2003 og 2012 gjaldt matematikktimene. Spørsmålet var ikke
med i 2006 da naturfag sist var hovedområde.

Figur 8.1 viser prosentandel norske elever som svarer «I de fleste timene» eller
«I alle timene» på de fem utsagnene om arbeidsro i naturfagstimene i PISA 2015
og tilsvarende prosentandel for utsagn som handler om arbeidsro i matematikk-
timene i 2003 og 2012. Siden spørsmålet er knyttet til naturfagstimene denne gan-
gen, kan ikke resultatene direkte sammenliknes, men vi mener likevel det er inter-
essant å se dem i sammenheng.

Figur 8.1: Prosentandel norske elever som svarer «I de fleste timene» eller «I alle timene» på spørs-
målet «Hvor ofte skjer dette i naturfagstimene?» (PISA 2015), og spørsmålet «Hvor ofte skjer det-
te i matematikktimene?» (PISA 2012 og 2003). Dette spørsmålet var ikke med i PISA 2006.
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Resultatene i figur 8.1 viser gjennomgående at det er en mindre andel elever som
rapporterer om hendelser som på en negativ måte påvirker undervisningen og
arbeidsroen i klasserommet enn i tidligere undersøkelser. Den største endringen
finner vi for utsagnet «Det er bråk og uro». I 2015 er det 25 prosent av de norske
elevene som svarer «I de fleste timene» eller «I alle timene» på spørsmålet om det
er bråk og uro, mens det i 2003 var så mye som 41 prosent som rapporterte om det
samme. Det er også en stor endring for utsagn som handler om hvor raskt under-
visningen kommer i gang. I 2015 er det 22 prosent, mot hele 36 prosent i 2003,
som svarer «I de fleste timene» eller «I alle timene» på spørsmål som handler om
at elevene ikke begynner å arbeide før lenge etter at timen har begynt, og at lære-
ren må vente lenge før elevene roer seg. For utsagnene «Elevene hører ikke etter
hva læreren sier» og «Elevene får ikke arbeidet ordentlig» har den tilsvarende pro-
sentandelen gått ned fra henholdsvis 34 og 28 prosent i 2003 til 20 og 18 prosent
i 2015.

Sammenliknet med de andre nordiske landene og OECD-gjennomsnittet svarer
de norske elevene mer positivt på utsagnene som har med arbeidsro å gjøre. Dette
går fram av tabell 8.1, som viser prosentandel elever i de nordiske landene og
OECD-landene som svarer «I de fleste timene» eller «I alle timene» på spørsmålet
om «Hvor ofte skjer dette i naturfagstimene?».

TABELL 8.1: «Hvor ofte skjer dette i naturfagstimene?». Prosentandel av de nor-
diske elevene som svarer «I de fleste timene» eller «I alle timene» på spørsmålet. Den
siste kolonnen viser gjennomsnittet for OECD-landene.

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

Det er bråk og uro. 25 34 38 32 31 33

Elevene begynner ikke å 

arbeide før lenge etter at 

timen har begynt.

22 22 27 23 25 26

Læreren må vente lenge før 

elevene roer seg.

22 22 29 27 28 29

Elevene hører ikke etter hva 

læreren sier.

20 33 31 25 29 32

Elevene får ikke arbeidet 

ordentlig.

18 19 19 16 21 22
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I gjennomsnitt rapporterer 33 prosent av elevene i OECD-landene om at det er
bråk og uro «I de fleste timene» eller «I alle timene», mens det i Norge bare er 25
prosent som sier det samme. 38 prosent av elevene i Finland svarer at det er bråk
og uro i de fleste eller alle timene. Den tilsvarende andelen for Danmark er 34,
Island 32 og Sverige 31. For utsagnet «Elevene hører ikke etter hva læreren sier»
utmerker også de norske elevene seg positivt. Mens 32 prosent av elevene i
OECD-landene svarer at dette er tilfelle «I de fleste timene» eller «I alle timene»,
er det kun 20 prosent av de norske som svarer det samme. I Danmark og Finland
er andelen høyere og nærmere OECD-gjennomsnittet.

Som det går fram både av figur 8.1 og tabell 8.1, er det mye som tyder på at det
er mer arbeidsro i norske klasserom nå enn tidligere. Dette er i tråd med
forskningsresultater fra flere andre undersøkelser, for eksempel de foreløpige
resultatene fra LISA-studien (Nielsen, S.R. & Rødal, A., 2016).

8.3 FORHOLDET MELLOM ELEV OG LÆRER

En av de viktigste faktorene for elevenes motivasjon og læring er forholdet mel-
lom elev og lærer (Hattie, 2013, Nordahl, 2010). I PISA 2015 skulle elevene ta
stilling til seks utsagn om læreren sin, for eksempel om de opplever at lærere hen-
vender seg sjeldnere til dem enn til andre. Spørsmålet er: «Hvor ofte har du opp-
levd noe av dette på skolen i løpet av de siste 12 månedene?», og svaralternativene
er «Aldri eller nesten aldri», «Noen få ganger i året», «Noen få ganger i måneden»
og «En gang i uka eller mer». Dette spørsmålet er nytt og kan derfor ikke sammen-
liknes med funn fra tidligere PISA-undersøkelser.

Figur 8.2 viser de norske elevenes svar på de ulike utsagnene, oppgitt i prosent-
andeler. De tre første utsagnene handler om hvorvidt elevene har opplevd at lærere
henvender seg sjeldnere til dem enn til andre elever, at lærere gir eleven inntrykk
av at de synes han eller hun er mindre smart enn eleven egentlig er, og at lærere
gir eleven strengere vurdering sammenliknet med andre elever. Omtrent halvpar-
ten av elevene oppgir at de «En gang i uka eller mer», «Noen få ganger i måne-
den» eller «Noen få ganger i året» har opplevd noe av dette.

De tre siste utsagnene handler om hvorvidt elevene har opplevd at lærere har
straffet dem hardere enn andre elever, gjort narr av dem eller fornærmet dem når
andre hørte på. Omtrent 70 prosent svarer at de aldri eller nesten aldri har opplevd
noe av dette i løpet av de siste 12 månedene, mens 7 prosent av elevene sier at de
har opplevd at lærere har vært strengere mot dem enn mot andre elever, og 4 pro-
sent sier at de har opplevd at lærere har gjort narr av dem eller fornærmet dem når
andre hørte på en gang i uka eller mer.
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Figur 8.2: «Hvor ofte har du opplevd noe av dette på skolen i løpet av de siste 12 månedene?». 
Norske elevers svar på de ulike utsagnene, oppgitt i prosentandeler.

Tabell 8.2 viser prosentandel elever i de nordiske landene som svarer «En gang i
uka eller mer» på spørsmålet: «Hvor ofte har du opplevd noe av dette på skolen i
løpet av de siste 12 månedene?». Resultatene viser at svarfordelingen er nokså lik
i alle de nordiske landene og for gjennomsnittet i OECD-landene bortsett fra
utsagnet som handler om at lærere henvender seg sjeldnere til dem enn til andre
elever. 15 prosent av elevene i OECD-landene svarer at det forekommer en gang
i uka eller mer, mens andelen i de nordiske landene er lavere på dette utsagnet. I
Norge er den tilsvarende prosentandelen 10.
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8.4 FRAVÆR

Mye fravær har betydning for elevenes faglige prestasjoner, og sammenhengen er
negativ i de aller fleste landene (OECD, 2016b). Ved å komme for sent til timene
eller skulke vil elevene bruke mindre tid på skolearbeidet samtidig som dette
sannsynligvis også henger sammen med mindre positive holdninger til skole og
skolearbeid (Skinner & Pitzer, 2012).

I PISA 2015 skulle elevene ta stilling til hvor ofte de i løpet av de siste to ukene
hadde skulket en hel dag, noen timer eller kommet for sent på skolen. Svaralter-
nativene var «Ingen», «En eller to ganger», «Tre eller fire ganger» og «Fem eller
flere ganger». Det samme spørsmålet var med i PISA 2012.

TABELL 8.2: «Hvor ofte har du opplevd noe av dette på skolen i løpet av de siste 12
månedene?» Prosentandel elever i de nordiske landene som svarer «En gang i uka
eller mer» på de ulike utsagnene.

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

Lærere henvendte seg sjeld-

nere til meg enn til andre 

elever.

10 13 7 9 8 15

Lærere ga meg strengere 

vurdering enn andre elever.

8 7 4 4 6 6

Lærere ga meg inntrykk av at 

de synes jeg er mindre smart 

enn det jeg egentlig er.

8 5 6 4 7 8

Lærere straffet meg hardere 

enn andre elever.

7 5 8 4 5 6

Lærere fornærmet meg når 

andre hørte på.

4 3 3 2 3 4

Lærere gjorde narr av meg 

når andre hørte på.

4 3 3 2 4 4
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Tabell 8.3 viser prosentandel norske elever som har svart på spørsmål om hvor
ofte de har skulket eller kommet for sent, i PISA 2012 og 2015. Hvis vi summerer
andelen elever som svarer at de har skulket en hel skoledag én eller flere ganger i
løpet av de siste to ukene, viser resultatet en økning fra 8 prosent i 2012 til 13 pro-
sent i 2015. Tilsvarende har andelen elever som oppgir at de har skulket noen
timer, økt fra 12 til 20 prosent. På spørsmål om elevene har kommet for sent på
skolen, oppgir 53 prosent at de ikke har gjort dette. På den annen side betyr det at
hele 47 prosent oppgir å ha kommet for sent minst én gang i løpet av de siste to
ukene. I 2012 var den tilsvarende prosentandelen 29. Det er viktig å se disse to
kategoriene under ett, siden elever kan tolke nyansene mellom dem forskjellig.
For eksempel kan et to-timers fravær om morgenen både tolkes som å skulke noen
timer og å komme for sent.

Tabell 8.4 viser hvor ofte elevene i de nordiske landene oppgir at de har skulket
og kommet for sent i løpet av de siste to ukene sammenliknet med gjennomsnittet
i OECD. Svaralternativene «En eller to ganger», «Tre eller fire ganger» og «Fem
eller flere ganger» er slått sammen. Det vil si at resultatene viser prosentandel
elever som sier at de én gang eller flere har kommet for sent eller skulket i løpet
av de siste to ukene.

TABELL 8.3: «Hvor ofte har noe av dette skjedd i løpet av de siste to ukene på sko-
len?» Norske elevers svar på de ulike utsagnene i 2012 og 2015, oppgitt i prosentan-
deler.

Ingen En eller to 

ganger

Tre eller fire 

ganger

Fem eller fle-

re ganger

2012 2015 2012 2015 2012 2015 2012 2015

Jeg skulket en hel skoledag 93 87 6 10 1 1 1 2

Jeg skulket noen timer 88 80 10 15 1 3 1 2

Jeg kom for sent på skolen 71 53 21 31 5 8 3 8
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Norske elever rapporterer om mindre skulking enn hva som er tilfellet for gjen-
nomsnittet i OECD-landene. 13 prosent av de norske elevene svarer at de har skul-
ket en hel skoledag i løpet av de to siste ukene, og 20 prosent sier at de har skulket
noen timer. Hele 37 prosent av de finske elevene svarer at de har skulket en hel
skoledag, og 48 prosent sier at de har skulket noen timer i løpet av de to siste
ukene.

Når det gjelder å komme for sent, er bildet et annet: 54 prosent av de svenske
elevene sier at de har kommet for sent minst én gang i løpet av de siste to ukene,
mens tilsvarende i Finland er 36 prosent. 47 prosent av de norske elevene sier at
de har kommet for sent i løpet av de siste to ukene, som er omtrent som prosent-
andelen i Danmark og litt lavere enn prosentandelen på Island.

8.5 ELEVENES TILHØRIGHET TIL SKOLEN

En opplevelse av tilhørighet på skolen er en forutsetning for en god skolehverdag.
Det å være sosial, ha venner og trives, skaper trygghet og følelse av å bli inkludert
(Federici og Skaalvik, 2013).

I PISA 2015 blir elevenes følelse av tilhørighet til skolen undersøkt ved hjelp
av spørsmålet: «Tenk på skolen din: Hvor enig er du i disse utsagnene?». Elevene
skal ta stilling til tre utsagn som er positivt formulert og handler om hvordan elev-
ene trives på skolen, og tre utsagn som er negativt formulert og handler om elev-
enes mistrivsel. Svaralternativene er «Svært enig», «Enig», «Uenig» og «Svært
uenig». Elevene svarte på det samme spørsmålet også i PISA 2003 og 2012, men
spørsmålet er ikke gitt i de andre undersøkelsene.

Prosentandel som sier at de er «Svært enig» eller «Enig» i de tre positivt formu-
lerte utsagnene om tilhørighet til skolen, er vist i figur 8.3 for årene 2015, 2012 og
2003.

TABELL 8.4: «Hvor ofte har noe av dette skjedd i løpet av de siste to ukene på sko-
len?» Prosentandel elever i de nordiske landene som rapporterer at de én gang eller
flere ganger har kommet for sent eller skulket.

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

Jeg skulket en hel skoledag. 13 17 37 4 9 20

Jeg skulket noen timer. 20 24 48 18 16 26

Jeg kom for sent på skolen. 47 48 36 50 54 44
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Figur 8.3: Prosentandel av de norske elevene som sier at de er «Svært enig» eller «Enig» i de tre 
positivt formulerte utsagnene knyttet til spørsmålet om tilhørighet til skolen, i PISA 2015, 2012 
og 2003.

De fleste norske elever er positive til utsagnene om tilhørighet til skolen. Sam-
menliknet med PISA 2012 og 2003 er det imidlertid en noe mindre andel av de
norske elevene som i 2015 er svært enig eller enig i de tre positivt formulerte
utsagnene. Fra 2003 har andelen som sier seg enig i at de har et positivt forhold til
andre og føler tilhørighet til skolen, gått ned med mellom 8 og 10 prosentpoeng.

Elevenes rapportering på de tre negativt formulerte utsagnene om tilhørighet til
skolen, er presentert i figur 8.4. Figuren viser resultatene for PISA 2015, 2012 og
2003. Svarmønstret viser at det er en økning i andelen elever som rapporterer at
de føler seg ensomme, ikke passer inn og blir holdt utenfor på skolen i 2015, enn
i de to tidligere undersøkelsene. Fra 2003 til 2015 har andelen elever som rappor-
terer at de føler seg annerledes og at de ikke passer inn, økt fra 9 til 17 prosent.
Tilsvarende har andelen som oppgir at de føler seg ensomme og blir holdt utenfor
på skolen, økt fra henholdsvis 6 og 7 prosent i 2003 til 12 og 14 prosent i 2015.
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Figur 8.4: Prosentandel av de norske elevene som sier at de er «Svært enig» eller «Enig» i de tre 
negativt formulerte utsagnene knyttet til spørsmålet om tilhørighet til skolen, i PISA 2015, 2012 
og 2003.

Tabell 8.5 viser prosentandelen elever i de nordiske landene som svarer «Svært
enig» eller «Enig» i utsagn som handler om tilhørighet til skolen.

TABELL 8.5: «Tenk på skolen din: Hvor enig er du i disse utsagnene?» Prosentandel
elever i de nordiske landene som sier at de er «Svært enig» eller «Enig» i de ulike
utsagnene.

Positivt formulerte utsagn Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

Det virker som om andre 

elever liker meg.

83 85 82 83 78 82

Jeg får lett venner på skolen. 80 79 80 76 75 78

Jeg føler at jeg hører til på 

skolen.

76 70 80 79 69 73

Negativt formulerte utsagn

Jeg føler meg annerledes og at 

jeg ikke passer inn på skolen.

17 15 17 20 20 19

Jeg føler meg ensom på sko-

len.

14 13 12 16 19 15

Jeg føler at jeg blir holdt 

utenfor på skolen.

12 12 12 17 21 17
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De fleste elever i de nordiske landene rapporterer positivt på utsagnene om til-
hørighet og trivsel på skolen. Men selv om rundt 80 prosent er svært enige eller
enige i de positive utsagnene om tilhørighet, viser resultatene at mellom 12 og
20 prosent av elevene i de nordiske landene rapporterer at de føler seg annerledes,
ensomme og at de blir holdt utenfor på skolen.

Svenske elever er imidlertid noe mindre enig i de positive utsagnene og mer
enig i de negative utsagnene om tilhørighet på skolen sammenliknet med de andre
nordiske landene.

8.6 MOBBING OG UØNSKEDE HENDELSER

Elevers opplevelser av gjentatte negative hendelser reduserer kvaliteten på
læringsmiljøet. En viktig oppgave for skolen er derfor å skape et trygt og godt sko-
lemiljø. Utdanningsdirektoratet omtaler gjentatte krenkelser mot en person som
har vanskelig for å forsvare seg, som mobbing. Det kan dreie seg om for eksempel
erting, utestenging, spredning av løgner, trusler, negative kommentarer om utse-
ende og fysiske krenkelser som slag, dytting og sparking (Utdanningsdirektoratet,
2016.)

I PISA 2015 fikk elevene følgende spørsmål om uønskede hendelser: «Hvor
ofte har du opplevd noe av dette på skolen i løpet av de siste 12 månedene?» I til-
knytning til spørsmålet er det åtte utsagn, for eksempel om elevene har opplevd å
bli truet, ertet, kalt stygge ting eller blitt gjort narr av. Elevene skulle ta stilling til
utsagnene ved å velge fra en firedelt skala bestående av svaralternativene «Aldri
eller nesten aldri», «Noen få ganger i året», «Noen få ganger i måneden» og «En
gang i uka eller mer». Tabell 8.6 viser andelen elever i de nordiske landene som
svarer «Noen få ganger i måneden» eller «En gang i uka eller mer» på de åtte
utsagnene.
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Tabell 8.6 viser at andelen elever som har opplevd noen av de uønskede hendel-
sene gitt i tabellen, noen få ganger i måneden eller mer i løpet av de siste 12 måne-
dene, er nokså lik i de nordiske landene og i OECD sett under ett. Andelen elever
som har blitt truet, eller opplevd å få eiendeler ødelagt, eller blitt slått eller dyttet,
er 4 prosent i OECD, og ligger mellom 2 og 5 prosent i de nordiske landene. Når
det gjelder andelen elever som har blitt ertet, kalt stygge ting eller blitt gjort narr
av, er andelen mellom 10 og 16 prosent både i de nordiske landene og i OECD
samlet. Island skiller seg ut ved at de har en mindre andel elever som svarer at
de har opplevd å bli ertet, kalt stygge ting eller blitt gjort narr av i løpet av de siste
12 månedene.

TABELL 8.6: Prosentandel elever i de nordiske landene som svarer «Noen få ganger
i måneden» eller «En gang i uka eller mer» på spørsmålet «Hvor ofte har du opplevd
noe av dette på skolen i løpet av de siste 12 månedene?»

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

Jeg ble truet av andre elever. 4 2 3 3 4 4

Andre elever tok eller ødela 

ting som tilhørte meg.

5 4 3 2 5 4

Jeg ble slått eller dyttet av 

andre elever.

5 3 5 2 5 4

Andre elever holdt meg uten-

for med vilje.

7 6 7 5 6 7

Andre elever spredte stygge 

rykter om meg.

8 8 7 5 7 8

Jeg ble ertet av andre elever. 10 7 8 5 11 10

Jeg ble kalt stygge ting av 

andre elever.

12 14 16 7 11 16

Andre elever gjorde narr av 

meg.

9 11 11 7 9 11
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8.7 RAPPORTERING FRA SKOLELEDER OM LÆRINGSMILJØET 
I SKOLEN

Det var et eget skolespørreskjema til skoleledere ved de skolene som deltok i
PISA-undersøkelsen. For å undersøke i hvilken grad elevers atferd påvirker elev-
ers læring, ble skoleledere bedt om å rapportere om de mener at elevenes læring i
skolen er hindret av faktorer som skulking, elevers manglende respekt for lærere
og mobbing.

Spørsmålet «I hvilken utstrekning blir elevenes læring hemmet av følgende
fenomener ved skolen din?» kunne besvares med fire svaralternativer: «Ikke noe»,
«Svært lite», «I noen grad» og «Mye». Vi presenterer resultater for de fire utsagn-
ene som angår læringsmiljøet i tabell 8.7. Resultatet er et uttrykk for prosentandel
elever som går på skoler der skoleleder svarer på ulike måter.

Skoleledere har tatt stilling til to utsagn om skulking når de skulle rapportere i
hvilken utstrekning elevenes læring blir hemmet av elever som skulker. Resulta-
tene i tabell 8.7 viser at 20 prosent av elevene i Norge går på skoler der skoleleder
oppgir at elevenes læring i noen grad eller mye hemmes av skulking generelt,
mens 23 prosent oppgir at elevenes læring blir hemmet av elever som skulker
timer. Skoleledere i Norge, i Danmark og på Island oppfatter dette som et mindre
problem enn hva skoleledere i de andre nordiske landene rapporterer. 44 prosent
av finske elever går på skoler der skoleleder oppgir at elevenes læring i noen grad
eller mye, hemmes av skulking. Tilsvarende prosentandel for OECD-gjennom-
snittet er 34. Dette samsvarer med elevenes egen rapportering, som viser at norske
elever rapporterer at de skulker langt mindre enn hva de finske elevene oppgir.

TABELL 8.7: Prosentandel elever i de nordiske landene som går på en skole der sko-
leleder svarer på spørsmålet: «I hvilken utstrekning blir elevens læring hemmet av føl-
gende fenomener ved skolen din?» Svaralternativene «I noen grad» og «Mye» er slått
sammen.

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

Elever som skulker 20 36 44 18 27 34

Elever som skulker timer 23 19 32 18 47 33

Elever som mangler respekt 

for lærere

22 19 33 11 19 20

Elever som truer eller 

mobber medelever

12 6 23 7 13 11
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Utsagn om skulking generelt har vært med i tidligere undersøkelser også. I 2000
var det 21 prosent av elever som gikk på skoler der skoleleder hadde svart at skul-
king i noen grad hemmet læring. Resultatet lå på samme nivå i 2009. Det er ingen
endring fra 2012 til 2015.

Tabell 8.7 viser også prosentandel nordiske elever som går på skoler der skole-
leder svarer at «elever som mangler respekt for lærere» i noen grad eller mye hem-
mer elevenes læring i skolen. Sammenliknet med Danmark, Sverige og OECD-
gjennomsnittet rapporterer de norske skoleledere i like stor grad at dette hemmer
elevenes læring. I disse landene går to av ti elever på skoler der skoleleder rappor-
terer at elevenes læring blir hemmet av at elever mangler respekt for lærere. Tre
av ti finske elever går på skoler der skoleleder rapporterer at dette fenomenet vir-
ker negativt på elevenes læring. Det samme utsagnet var med i PISA 2000, 2009
og 2012. Figur 8.5 viser de norske resultatene for 2015 og de andre årene.

Figur 8.5: Prosentandel norske elever som går på en skole der skoleleder svarer at elevenes læring 
blir hemmet av at elever mangler respekt for lærere, i PISA 2015, 2012, 2009 og 2000. Svaralter-
nativene «I noen grad» eller «Mye» er slått sammen.

Fjerde utsagn er om i hvilken utstrekning elevenes læring blir hemmet av elever
som truer eller mobber medelever. Andelen elever som går på en skole der skole-
leder svarer at elevenes læring blir hemmet «I noen grad» eller «Mye», er i Norge
12 prosent i 2015. I Sverige er den tilsvarende prosentandelen 13. I Danmark og
på Island er andelen henholdsvis 6 og 7 prosent, mens andelen er størst i Finland
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med 23 prosent. Det samme spørsmålet var med i PISA 2012, 2009 og 2000, og
figur 8.6 viser resultatene for Norge.

Figur 8.6: Prosentandel norske elever som går på en skole der skoleleder svarer at elevenes læring 
blir hemmet av at elever truer eller mobber medelever, i PISA 2015, 2012, 2009 og 2000. Svar-
alternativene «I noen grad» eller «Mye» er slått sammen.

Som det går fram av figur 8.6, har andelen norske elever som går på en skole der
skoleleder svarer at elevenes læring blir hemmet «I noen grad» eller «Mye» fordi
elever truer eller mobber medelever, gått ned fra 20 prosent i 2000 til 12 prosent i
2015.

8.8 BETYDNING AV FRAVÆR OG ARBEIDSRO FOR 
NATURFAGSPRESTASJONER

I dette avsnittet vil vi se nærmere på sammenhengen mellom norske elevers pre-
stasjoner i naturfag og deres rapportering om fravær og opplevelse av arbeidsro i
naturfagstimene. Resultater for sammenhengen mellom prestasjoner og de andre
utsagnene og konstruktene i dette kapitlet foreligger ikke internasjonalt foreløpig,
men vil komme i løpet av 2017. Vi rapporterer derfor kun på denne sammenhen-
gen for fravær og arbeidsro.

Tabell 8.8 viser sammenhengen mellom hvor ofte elever oppgir at de har kom-
met for sent eller skulket i løpet av de to siste ukene, og prestasjoner i naturfag.
Resultatene viser den gjennomsnittlige forskjellen i poeng for naturfagsresultater
mellom to grupper av elever: de elevene som kom for sent minst én gang i løpet
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av de to siste ukene, er sammenliknet med dem som rapporterer at de aldri har
kommet for sent de siste to ukene. Resultater er gitt for både for norske elever og
for gjennomsnittet i OECD-landene.

Resultatene viser at det er en klar negativ sammenheng mellom naturfagspresta-
sjoner og hvor ofte elever rapporterer at de i løpet av de to siste ukene har kommet
for sent på skolen eller skulket. Dette gjelder i alle OECD-landene. Resultatene
for OECD-gjennomsnittet viser at elever som rapporterer at de har kommet for
sent minst én gang i løpet av de siste to ukene før PISA-prøven ble gjennomført,
har i gjennomsnitt et resultat som er 28 poeng lavere enn for elever som sier at de
ikke har kommet for sent i samme periode. Tilsvarende funn ser vi for de norske
resultatene. 32 poeng skiller norske elever som rapporterer at de har kommet for
sent minst én gang i løpet av de to siste ukene, og de som ikke har kommet for sent.

Tabell 8.8 viser at skulking gir enda større utslag. Norske elever som rapporterer
at de har skulket minst én dag i løpet av de to siste ukene før PISA-prøven, har et
resultat som er 52 poeng svakere enn for elever som rapporterer at de ikke har
skulket. Det vil si at elever som ikke skulker, presterer langt bedre enn elever som
rapporterer at de har skulket. I Norge har det liten betydning for resultatene om
elevene oppgir at de har skulket hele dager eller enkelte timer. For gjennomsnittet
i OECD-landene ser vi at sammenhengen mellom prestasjoner og skulking en hel
dag er mer negativ enn om det gjelder noen timers skulking.

Vi har også sett på resultatene etter at det er tatt hensyn til elevenes sosioøko-
nomiske bakgrunn (SES). Resultatene viser at norske elevers sosioøkonomiske
bakgrunn (SES) har liten betydning. Sammenhengen er mye større for gjennom-
snittet i OECD-landene.

Tabell 8.9 viser resultatene for konstruktet Arbeidsro. Konstruktet arbeidsro er
et overordnet begrep for de fem utsagnene som handler om dette. Konstruktverdi-
ene er beregnet slik at gjennomsnittet for alle elevene i OECD-landene blir satt til
0 og standardavviket til 1. I Norge er verdien for dette konstruktet 0,14, og dette
vil si at de norske elevene opplever noe mer arbeidsro i naturfagstimene enn hva
som er tilfellet for elevene i OECD-landene samlet.

Resultatene i tabell 8.9 viser at det er en positiv sammenheng mellom opp-
levelsen av arbeidsro og naturfagsprestasjoner. Det vil si at jo høyere kon-
struktverdi, jo bedre naturfagsresultat. Her er det ikke store forskjeller for resultat-
ene i Norge og elevers sosioøkonomiske bakgrunn har enda mindre betydning i
denne sammenheng.



MARIT KJÆRNSLI OG ANUBHA ROHATGI | PISA 2015188

560161_Pisa_2015.book  Page 188  Monday, November 28, 2016  10:21 AM
TABELL 8.8: Endring i naturfagsprestasjoner i PISA 2015 i forhold til prosentandel
elever som rapporterer at de kom for sent eller skulket minst én gang i løpet av de to siste
ukene, sammenliknet med dem som rapporterer aldri å ha kommet for sent eller skulket.
Resultatene er gitt før og etter at det er kontrollert for sosioøkonomisk bakgrunn (SES).

Endring i naturfagsresultater

Norske elever Elever i OECD-landene

Før kontrol-

lert for SES

Etter kontrol-

lert for SES

Før kontrol-

lert for SES

Etter kontrol-

lert for SES

Gj.

snitt

SE Gj.

snitt

SE Gj.

snitt

SE Gj.

snitt

SE

Elever som rapporterer at 

de kom for sent på sko-

len minst én gang i løpet 

av de to siste ukene

–32 (2,7) –32 (2,7) –27 (0,6) –23 (0,5)

Elever som rapporterer at 

de har skulket en hel 

skoledag minst én gang i 

løpet av de to siste ukene

–52 (4,0) –50 (3,7) –45 (0,8) –33 (0,7)

Elever som rapporterer at 

de har skulket noen ti-

mer minst én gang i løpet 

av de to siste ukene

–50 (3,8) –48 (3,7) –34 (0,7) –28 (0,6)

TABELL 8.9: Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi for konstruk-
tet arbeidsro. Resultatene er gitt både før og etter at de er kontrollert for sosioøko-
nomisk status. Positive tall indikerer at elevene presterer høyere enn det norske
gjennomsnitt for en enhet av konstruktverdi.

Endring i naturfagsresultater

Norske elever Elever i OECD-landene

Før kontrol-

lert for SES

Etter kontrol-

lert for SES

Før kontrol-

lert for SES

Etter kontrol-

lert for SES

Gj.

snitt

SE Gj.

snitt

SE Gj.

snitt

SE Gj.

snitt

SE

Konstruktet arbeidsro 

i naturfagstimen

12 (1,7) 11 (1,7) 15 (0,3) 11 (0,3)
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Regresjonskoeffisienten for konstruktet arbeidsro i den første kolonnen i tabell
8.9 viser for eksempel at en elev som får en enhet høyere på konstruktet, får 12
poeng høyere resultat for naturfag.

8.9 OPPSUMMERING

I dette kapitlet har vi presentert elevenes svar på spørsmål som handler om
læringsmiljøet i skolen. Vi har også tatt med resultater fra hva skolespørreskje-
maet for de spørsmålene som er aktuelle i denne sammenhengen.

Norske elever rapporterer om mindre bråk og uro i timene sammenliknet med
hva elever i de andre nordiske landene rapporterer, og gjennomsnittet for OECD-
landene. Det er en positiv sammenheng mellom konstruktet arbeidsro og natur-
fagsprestasjoner både i Norge og for gjennomsnittet i OECD-landene. Andel nor-
ske elever som rapporterer om blant annet bråk og uro, at læreren må vente lenge
før elevene roer seg, og at elevene ikke hører etter, er langt lavere enn i tidligere
PISA-undersøkelser. I 2003 og 2012 var dette spørsmålet knyttet til matematikk-
timene. Det er en positiv endring fra hva norske elever har rapportert tidligere.

Det er relativt små forskjeller mellom de nordiske landene og OECD-gjennom-
snittet på utsagnene som handler om forholdet mellom elev og lærer. Flertallet av
de norske elevene opplever at læreren behandler dem rettferdig.

Norske elever rapporterer om mindre skulking enn hva som er tilfellet for gjen-
nomsnittet i OECD-landene, men andelen av elever som rapporterer skulk, har økt
noe sammenliknet med 2012. Det er en klar negativ sammenheng mellom skul-
king og naturfagsresultater.

Norske elever er positive til utsagnene om tilhørighet til skolen selv om andelen
som er positiv, er noe lavere sammenliknet med resultater fra 2012. Andelen
norske elever som svarer at de føler seg annerledes, ensomme og at de blir holdt
utenfor på skolen, er noe høyere enn i 2012. Andelen er likevel lavere enn resul-
tatet i Sverige og for gjennomsnittet i OECD-landene.

Andelen elever som har opplevd uønskede hendelser, som for eksempel at de er
blitt truet av andre elever, at det er spredt stygge rykter om dem, eller at de er ertet
eller gjort narr av, noen få ganger i måneden eller mer i løpet av de siste 12 måne-
dene, er nokså lik i de nordiske landene og i OECD sett under ett. Andel elever
som rapporterer at de har opplevd noe av dette noen få ganger i måneden eller mer
i løpet av de siste 12 månedene, varierer mellom 4 og 12 i Norge.

Skoleledere opplever elevenes fravær som et problem for elevenes læring, men
det oppfattes som et mindre problem i Norge og på Island enn i de andre nordiske
landene. Andelen norske skoleledere som rapporterer om at dette er et problem, er
den samme som i 2012.
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9 
Skoleleders svar på spørsmål 
i skolespørreskjemaet
OVE EDVARD HATLEVIK OG ANUBHA ROHATGI

I dette kapitlet presenterer vi skoleledernes svar på spørsmål som handler om
pedagogisk ledelse, kvalitetssikrings- og vurderingstiltak, prøver utviklet av
lærere og ansvar for beslutninger. Svarmønsteret til de norske skolelederne blir for
det meste sammenliknet med OECD-gjennomsnittet, men noen temaer blir også
presentert i et nordisk perspektiv.

9.1 INNLEDNING

I PISA er det et eget skolespørreskjema som besvares av rektor eller en person
utpekt av rektor. Når vi i dette kapitlet presenterer resultatene fra spørreskjemaet,
velger vi å bruke betegnelsen skoleleder om den som har besvart spørsmålene.
Å være skoleleder innebærer blant annet administrasjon, planlegging av lærernes
timeplaner, budsjettoppfølging, kvalitetsvurdering, kunnskap om juridiske for-
hold ved grunnopplæringen, kjennskap til skolen som organisasjon og det å være
en pedagogisk leder for lærerne.

Spørsmålene i skolespørreskjemaet bygger på et internasjonalt rammeverk som
skal omfatte skoler i ulike utdanningssystemer. Det er noen utfordringer å lage et
rammeverk som både skal dekke alle sider ved skoleleders arbeidsoppgaver og
passe like godt i alle land og utdanningssystem. Det eksisterende rammeverket
fokuserer på noen utvalgte sider ved skoleleders arbeidsoppgaver (OECD, 2016).
Det dreier seg om ledelse, kvalitetsvurdering, vurderingsformer og det å ha ansvar
for beslutninger.

Utvalget i PISA er foretatt på en måte som sikrer et «representativt og genera-
liserbart utvalg av elever. Dersom man skulle ha hatt et representativt utvalg av
skoleledere, måtte utvalgsprosedyrene ha vært noe annerledes. Forskjellene er i
praksis ikke veldig store» (Olsen, 2013, s. 148). Videre i teksten vil derfor de
deskriptive resultatene omtales som «prosentandelen av elever som går på en
skole der skoleleder svarer eller rapporterer følgende».
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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9.2 PEDAGOGISK LEDELSE

Det er ikke dokumentert en direkte sammenheng mellom ledelse og resultater i
skolen, men skoleleder kan ha en indirekte «betydning for kvaliteten i opplærin-
gen» (Møller og Ottesen, 2011) gjennom skoleleders arbeid med læringsmiljøet.
Dette blir blant annet belyst i en empirisk studie fra Sebastian, Allensworth og
Stevens (2014). De mener å finne en indirekte relasjon mellom ledelse og elevers
deltakelse i undervisning. Det kan derfor være interessant å identifisere hva skole-
ledere gjør når det gjelder pedagogisk ledelse.

PISA-undersøkelsen inneholder spørsmål om hvordan skolelederne arbeider
med skolens læringsmiljø, hvordan de oppfatter at forhold kan hemme undervis-
ningen, og hvilke metoder de bruker for å følge opp lærernes praksis.

9.2.1 ARBEID MED SKOLENS LÆRINGSMILJØ

Skolespørreskjemaet inneholder 13 enkeltspørsmål som handler om hvilke akti-
viteter og handlinger skoleleder gjør i sin ledelse av skolen. I den internasjonale
rapporten er disse spørsmålene fordelt på fire tematiske grupper: Skolens peda-
gogiske og faglige mål, forbedring av undervisning, klasseledelse og distribuert
lederskap. Svaralternativene er «Aldri», «1–2 ganger i året», 3–4 ganger i året»,
«En gang i måneden», «En gang i uka» og «Mer enn en gang i uka». I denne
delen presenterer vi prosentandel for svaralternativene «En gang i måneden»,
«En gang i uka» og «Mer enn en gang i uka». Dette tilsvarer en gang i måneden
eller oftere.

Skoleleder fikk fire spørsmål om eget arbeid med skolens pedagogiske og fag-
lige mål (figur 9.1). Svarene viser at nesten 80 prosent av norske elever går på sko-
ler der skolens faglige mål blir diskutert med lærerne på fellesmøter en gang i
måneden eller oftere. Dette er vesentlig høyere enn OECD-gjennomsnittet. Både
i Norge og i OECD-landene går i omlag en femtedel av elevene på skoler hvor det
er månedlig eller oftere bruk av elevenes faglige resultater for å utvikle skolen.
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Figur 9.1. «Utsagn om din ledelse av skolen. Kryss av for hyppigheten av følgende aktivite-
ter og handlinger ved din skole i løpet av siste skoleår.» Prosentandel elever i Norge og 
OECD som går på skoler der skoleleder svarer månedlig eller oftere på spørsmål om hvor-
dan de arbeider med skolens pedagogiske mål.

Figur 9.2. «Utsagn om din ledelse av skolen. Kryss av for hyppigheten av følgende aktivite-
ter og handlinger ved din skole i løpet av siste skoleår.» Prosentandel elever i Norge og 
OECD som går på skoler der skoleleder svarer månedlig eller oftere på spørsmål om de for-
søker å forbedre undervisningen gjennom kontakt med læreren.
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Det er tre spørsmål som handler om skoleleders fokus på det å forbedre undervis-
ningen (figur 9.2). Et flertall av norske elever går på skoler der skoleleder (måned-
lig eller oftere) gjør lærerne oppmerksomme på viktigheten av å utvikle elevenes
kritiske og sosiale evner (56 prosent), oppfordrer til undervisningspraksis basert
på nyere forskning (60 prosent), og roser lærere som har elever som deltar aktivt
i undervisningen (65 prosent). På to av disse spørsmålene er Norge på linje med
OECD-landene, mens Norge ligger over OECD-gjennomsnittet når det gjelder å
oppfordre til undervisningspraksis basert på nyere forskning.

Figur 9.3. «Utsagn om din ledelse av skolen. Kryss av for hyppigheten av følgende aktivite-
ter og handlinger ved din skole i løpet av siste skoleår.» Prosentandel elever i Norge og 
OECD som går på skoler der skoleleder svarer månedlig eller oftere på spørsmål om de gir 
støtte til lærerens klasseledelse.

Videre er det tre spørsmål i skolespørreskjemaet om skoleleders fokus på lærernes
klasseledelse (figur 9.3). Omtrent 80 prosent av elevene går på skoler i Norge der
skoleleder er opptatt av problemer med forstyrrende atferd og å hjelpe lærere med
problemer knyttet til arbeidet i skolen. Norge skiller seg lite fra de andre OECD-
landene på disse tre spørsmålene.

Det fjerde temaet dreier seg om hvorvidt skoleleder legger opp til involvering
av lærere. Over 80 prosent av elevene ved skoler i Norge har en skoleleder som
involverer lærere i beslutningsprosesser og utvikling av skolekultur (månedlig
eller oftere). Under 30 prosent av elevene går på en skole i Norge hvor skoleleder
ber lærerne om å delta i evaluering av skolens ledelse.
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Figur 9.4. «Utsagn om din ledelse av skolen. Kryss av for hyppigheten av følgende aktivite-
ter og handlinger ved din skole i løpet av siste skoleår.» Prosentandel elever i Norge og 
OECD som går på skoler der skoleleder svarer månedlig eller oftere på spørsmål om invol-
vering av lærere i beslutningsprosesser og utvikling av skolekultur.

9.2.2 FORHOLD SOM HEMMER UNDERVISNINGSSITUASJONEN VED 
SKOLEN

Skolelederne fikk spørsmålet «Er undervisningssituasjonen ved skolen hemmet
av noen av disse tingene?» knyttet til utsagn om lærere, assistenter, infrastruktur
og undervisningsmateriell. Svaralternativene er «Ikke i det hele tatt», «Svært lite»,
«I noen grad» og «Mye».

I denne delen presenterer vi prosentandel elever som går på skoler hvor skoleleder
svarer at undervisningssituasjonen ved skolen blir hemmet av mangel på lærer- og
assistentressurser (svaralternativene «I noen grad» og «Mye») (tabell 9.1).

Det er 21 prosent av elevene i Norge som går på skoler hvor skoleleder mener
at mangel på lærere hemmer undervisningssituasjonen. Dette er en lavere andel
enn i Sverige og OECD-gjennomsnittet. Men det er en høyere andel enn hva som
er tilfellet for Danmark, Finland og Island. Videre er det 18 prosent av elevene
som går på skoler hvor uegnede eller dårlig kvalifiserte lærere hemmer undervis-
ningen. Dette er en lavere andel enn i Sverige, men det er en høyere andel enn i
Danmark, Finland og Island.
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Det er også to spørsmål om assistenter. 12 prosent av norske elever går på skoler
der mangel på assistenter hemmer undervisningssituasjonen. Dette er en lavere
andel enn i de andre nordiske landene og OECD-landene. Det er 20 prosent av
elevene i Norge som går på skoler der skoleleder mener at uegnede eller dårlig
kvalifiserte assistenter hemmer undervisningssituasjonen. Dette er en lavere andel
enn i Finland og Sverige, men en høyere andel enn i Danmark og Island.

9.2.3 OPPFØLGING AV LÆRERNES PRAKSIS

Lærere har en sentral rolle for elevers læring (Haug, 2011; Nordenbo mfl., 2008).
Undersøkelsen inneholder derfor følgende spørsmål til skolelederne: «Har noen
av disse metodene blitt brukt til å følge opp lærerens praksis ved din skole i løpet
av det siste året?» Spørsmålet er knyttet til fire utsagn (se tabell 9.2). Svaralterna-
tivene er ja eller nei.

I Norge er de følgende tre (av fire) metodene vanlige for å følge opp lærernes
praksis. Det er «prøver eller annen vurdering av elevers prestasjoner» (gjelder 83
prosent av elever i Norge), «kollegaveiledning» (gjelder 80 prosent av elever i
Norge) og «rektor eller inspektør har foretatt klasseromsobservasjon» (75 prosent
av elever i Norge) som de mest typiske metoder for oppfølging av lærers praksis.
Det er 31 prosent av elever i Norge som går på skoler hvor skoleleder svarer at det
er vanlig med «klasseromsobservasjon foretatt av personer som ikke er ansatt ved
skolen».

TABELL 9.1. «Er undervisningssituasjonen ved skolen hemmet av noen av disse tin-
gene?» Prosentandel elever i Norden og OECD-landene som går på skoler der skole-
leder svarer «I noen grad» eller «Mye» på spørsmål om undervisningssituasjonen ved
skolen hemmes av mangel på eller kvalitet ved lærere og assistenter.

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

Mangel på lærere 21 6 3 13 39 29

Uegnede eller dårlig 

kvalifiserte lærere

18 5 4 15 38 20

Mangel på assistenter 12 21 46 28 43 36

Uegnede eller dårlig 

kvalifiserte assistenter

20 8 25 11 35 19
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Det ser ut som det er nasjonale forskjeller mellom de nordiske landene. I Sverige
rapporteres det om at «rektor eller inspektør har foretatt klasseromsobservasjon»
(95 prosent), mens Danmark ser ut til å vektlegge både «prøver eller annen vurde-
ring av elevers prestasjoner» (88 prosent) og «rektor eller inspektør har foretatt
klasseromsobservasjon» (87 prosent). Det er interessant at skolelederne i Finland
bruker tre av de fire metodene i mindre grad enn skolelederne fra de andre nor-
diske landene.

9.3 KVALITETSSIKRINGS- OG VURDERINGSTILTAK

Norske skoleeiere og skoleledere må forholde seg til et nasjonalt kvalitetsvurde-
ringssystem for grunnopplæringen (NKVS) (St.meld. nr. 31, 2007–2008). Bak-
grunnen for etablering av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem var blant annet
anbefalinger i NOU 2002:10 Førsteklasses fra første klasse. St.meld. nr. 31
(2007–2008) Kvalitet i skolen viser at nasjonale prøver, kartleggingsprøver,
eksamensresultater og ulike brukerundersøkelser inngår i det nasjonale kvalitets-
sikringssystemet for grunnopplæringen. Opplæringslova har krav om at skoleeier
skal ha «eit forsvarleg system for vurdering om krava i opplæringslova og for-
skriftene til lova blir oppfylte» (opplæringslova, § 13-10). Det stilles videre krav

TABELL 9.2. «Har noen av disse metodene blitt brukt til å følge opp lærerens praksis
ved din skole i løpet av det siste året?» Prosentandel elever i Norden og OECD-land-
ene som går på skoler der skoleleder svarer «Ja» på spørsmål om de fire utsagnene.

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

Prøver eller annen vurde-

ring av elevenes presta-

sjoner

83 88 44 76 73 81

Kollegaveiledning (f.eks. 

undervisningsplaner, 

vurderingsmåter, klasse-

romsobservasjon)

80 52 14 10 74 66

Rektor eller inspektør har 

foretatt klasseroms- 

observasjon

75 87 42 72 95 81

Klasseromsobservasjon 

foretatt av personer som 

ikke er ansatt ved skolen

31 25 5 26 33 42
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i loven om at det utvikles rapporter om for eksempel frafall, læringsmiljø og
læringsresultat.

Skolespørreskjemaet i PISA inneholder spørsmål om skolen gjennomfører
«noen av kvalitetssikrings- og forbedringstiltakene? Hvem initierer slike tiltak?».
Det dreier seg om ti utsagn med tre svaralternativer: «Ja, dette er obligatorisk, ini-
tiert av kommunale eller nasjonale myndigheter», «Ja, initiert av skolen» eller
«Nei».

9.3.1 KVALITETSSIKRINGS- OG FORBEDRINGSTILTAK INITIERT AV SKOLEN

Her presenteres kvalitetssikrings- og forbedringstiltak initiert av skolen. Tabell
9.3 inneholder skoleledernes svar på spørsmål om skolen har initiert intern evalu-
ering og ekstern evaluering som et kvalitetssikrings- og forbedringstiltak. Resul-
tatene for Norge er sammenliknet med de andre nordiske landene og OECD-gjen-
nomsnittet.

I Norge går 58 prosent av elevene på skoler der intern evaluering er initiert av
skolen selv, og dette er den største andelen i Norden. Videre er det 5 prosent
norske elever som går på skoler der ekstern evaluering er initiert som system for
kvalitetssikring av skolen.

Det er 79 prosent av elevene i Norge som går på skoler hvor veiledning av lærere
er initiert av skolen. Dette er en høyere andel enn i de andre nordiske landene og
OECD-landene. Videre er det 60 prosent av elevene som går på skoler som har ini-
tiert skriftlig dokumentasjon «på kriterier for måloppnåelse». Dette er på linje med
Island, men en høyere andel sammenliknet med de andre tre nordiske landene.

Det er to spørsmål om systematisk registrering av data om elever og lærere. Sva-
rene viser at 54 prosent av elevene går på skoler som har systematisk registrering
av data om lærere. Dessuten er det 43 prosent av elevene som går på skoler som har
systematisk registrering av elevinformasjon (prøveresultater eller avgangskarakte-
rer). Når det gjelder utsagnene om systematisk registrering av informasjon om
elever og lærere, ligger resultatene fra Norge lavere enn resultatene fra Island og
høyere enn resultatene fra de andre tre nordiske landene og OECD-gjennomsnittet.

Det er 43 prosent av elevene som går på skoler der skoleleder oppgir at de har
jevnlige møter om skoleutvikling med en eller flere fagpersoner (over en periode
på minst seks måneder). Dette er den høyeste andelen i Norden og like i overkant
av OECD-landene. Skolelederne har fått spørsmål om det brukes skriftlige tilba-
kemeldinger fra elever som system for kvalitetssikring. Resultatene viser at 39
prosent av elevene i Norge går på skoler som har dette. Denne andelen er lavest i
Norden og lavere enn OECD-gjennomsnittet.
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TABELL 9.3. «Gjennomfører din skole noen av kvalitetssikrings- og forbedringstilta-
kene nedenfor? Hvem initierer slike tiltak?» Prosentandel elever i Norden og OECD-
landene som går på skoler der skoleleder svarer at følgende kvalitetssikringstiltak er
initiert av skolen.

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

Intern evaluering 58 32 51 17 40 49

Ekstern evaluering 5 7 13 8 10 12

Skriftlig dokumentasjon på 

skolens tolkning av lærepla-

ner og mål for opplæringen

29 32 30 50 34 38

Skriftlig dokumentasjon på 

kriterier for måloppnåelse

60 23 19 57 38 36

Systematisk registrering av 

data, f.eks. læreres eller elev-

ers tilstedeværelse og faglige 

utvikling

54 24 39 64 38 45

Systematisk registrering av 

elevenes prøveresultater og 

avgangskarakterer

43 16 36 52 34 45

Skriftlig tilbakemelding fra 

elevene (f.eks. om undervis-

ning, lærere eller ressurser)

39 46 71 45 65 59

Veiledning av lærere 79 59 62 20 72 61

Implementering av en stan-

dardisert læreplan for natur-

fag (dvs. læreplan med tilhø-

rende veiledningsmateriell og 

en plan for utvikling og etter-

utdanning av personalet)

15 51 37 31 21 40

Jevnlige møter om skoleut-

vikling med en eller flere fag-

personer over en periode på 

minst seks måneder

43 28 9 37 26 39
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I PISA 2015 var naturfag i hovedfokus og derfor ble noen spørsmål rettet mot
naturfag. I Norge går 29 prosent av elevene på skoler hvor det er skriftlig doku-
mentasjon av hvordan skolen tolker læreplaner og mål for opplæringen. Dette er
på linje med Danmark og Finland, men lavere enn Island, Sverige og OECD-
landene.

15 prosent av elevene går på skoler som har tatt i bruk standardisert læreplan.
Dette er den laveste andelen i Norden og også lavere enn OECD-gjennomsnittet.

9.3.2 OBLIGATORISKE KVALITETSSIKRINGS- OG FORBEDRINGSTILTAK 
INITIERT AV MYNDIGHETER

I denne delen presenteres hvor stor andel av kvalitetssikrings- og forbedringstiltak
som er obligatoriske og initiert av kommunale eller nasjonale myndigheter. I figur
9.5 er resultatene for Norge sammenliknet med OECD-gjennomsnittet.

Det er ganske store likheter mellom svarene i Norge og OECD-landene for noen
av tiltakene. Men vi velger å se nærmere på noen av de tiltakene hvor det er klare
forskjeller.

Noen obligatoriske tiltak er mer utbredt i Norge enn i OECD-landene. I Norge
går 35 prosent av elevene på skoler hvor det er obligatorisk med jevnlige møter
om skoleutvikling med en eller flere fagpersoner over en periode på minst seks
måneder. Dette er betydelig større andel enn i OECD-landene (9 prosent).

Videre finner vi at 26 prosent av elevene hører til skoler hvor det er obligatorisk
med skriftlig tilbakemelding fra elevene. Mens tilsvarende tall for OECD-gjen-
nomsnittet er 10 prosent.
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Figur 9.5. «Gjennomfører din skole noen av kvalitetssikrings- og forbedringstiltakene 
nedenfor? Hvem initierer slike tiltak?» Prosentandel elever i Norge og OECD-landene som 
går på skoler der skoleleder svarer at følgende kvalitetssikringstiltak er obligatorisk (initiert 
av kommunale eller nasjonale myndigheter).

Fire prosent av elevene går på skoler i Norge der det er obligatorisk implemente-
ring av en standardisert læreplan for naturfag. Dette er vesentlig lavere enn i
OECD-landene (23 prosent).

Det er 30 prosent norske elever som går på skoler med obligatorisk skriftlig
dokumentasjon på kriterier for måloppnåelse. Dette er også en mye lavere andel
enn for OECD-landene (43 prosent).

I Norge går 31 prosent av elevene på skoler med obligatorisk systematisk regis-
trering av data, og dette er betydelig lavere enn hva som er tilfelle for OECD-lan-
dene (46 prosent).
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9.4 PRØVER UTVIKLET AV LÆRERE

Skolelederne fikk spørsmål om bruk av vurdering og vurderingsformer på skolen.
Vurdering har en sentral rolle for hvordan elever lærer. Vurdering kan gi elever
informasjon om hva de behersker, og hva de må jobbe mer med (Baird mfl., 2014).

Skolespørreskjemaet har med spørsmålet: «Hvor ofte blir vanligvis elevene på
10. trinn ved din skole vurdert ved hjelp av disse metodene?» Svaralternativene er
«Aldri», «1–2 ganger i året», «3–5 ganger i året», «Månedlig» og «Mer enn en
gang per måned».

I denne delen tar vi for oss hva skoleledere svarer på utsagn om to vurderings-
former: prøver utviklet av læreren og lærerens samlede inntrykk. Vi presenterer
prosentandel elever som går på skoler der skoleleder har svart at disse to vurde-
ringsformene er brukt «Månedlig» eller «Mer enn en gang per måned».

Det er 82 prosent av elevene som går på skoler hvor de månedlig eller oftere
bruker prøver utviklet av læreren som vurderingsform. Dette er på linje med
Island og Sverige, men høyere enn OECD-gjennomsnittet, Finland og langt høy-
ere enn Danmark.

Videre er det 77 prosent av elevene som går på skoler hvor lærerens samlede
inntrykk av elevene brukes som vurderingsform månedlig eller oftere. Dette er en
lavere andel enn hva som er tilfellet i Sverige, Finland og Island. Men det er høy-
ere enn Danmark og OECD-gjennomsnittet. Det ser ut som skolelederne fra Dan-
mark rapporterer om mindre hyppig bruk av prøver utviklet av læreren og lære-
rens samlede inntrykk sammenlignet med de andre nordiske landene.

Skolespørreskjemaet inneholder også spørsmålet: «Blir prøver utviklet av læreren
brukt til noen av disse formålene for elevene på 10. trinn?» (se tabell 9.5). Svaral-
ternativene er «Ja» eller «Nei». Det mest vanlige i Norge er å bruke prøver utviklet
av læreren til å styre elevenes læring og til å informere foreldre om elevenes utvik-
ling.

TABELL 9.4. «Hvor ofte blir vanligvis elevene på 10. trinn ved din skole vurdert ved
hjelp av disse metodene?» Prosentandel elever i Norden og OECD-landene som går
på skoler der skoleleder svarer månedlig eller oftere på utsagn om to vurderings-
metoder.

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

Prøver utviklet av læreren 82 35 71 79 78 66

Lærerens samlede inntrykk 77 49 92 85 95 63
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Over 90 prosent av norske elever går på skoler hvor prøver utviklet av lærerne
brukes for å tilpasse undervisningen til elevenes behov. Dette er litt over OECD-
gjennomsnittet, men på linje med funn fra de andre nordiske landene.

Det er 56 prosent av elevene i Norge som går på skoler hvor lærerutviklede prø-
ver blir anvendt for å gruppere elever slik at de kan gis «differensiert undervis-
ning». Dette er en lavere andel enn i Danmark, men en høyere andel enn i de andre
tre nordiske landene.

Videre går 71 prosent av elevene i Norge på skoler hvor skoleleder bruker lærer-
utviklede prøver for å vurdere pensum og undervisning. Dette er en lavere andel
enn i Danmark og på Island, men en høyere andel enn i Finland og Sverige.

TABELL 9.5. «Blir prøver utviklet av læreren brukt til noen av disse formålene for
elevene på 10. trinn?» Prosentandel elever i Norden og OECD-landene som går på
skoler der skoleleder bekrefter at de bruker prøver utviklet av læreren som grunnlag
for noen av disse ni formålene.

Norge Danmark Finland Island Sverige OECD

For å styre elevenes læring 97 92 92 96 97 94

For å informere foreldrene om 

elevenes utvikling

97 88 97 95 85 92

For å tilpasse undervisningen 

etter elevenes behov

93 93 92 91 89 86

For å gruppere elever for å gi 

differensiert undervisning

56 72 21 49 19 56

For å vurdere om deler av 

pensum eller undervisningen 

kan forbedres

71 82 46 81 67 73

For å vurdere lærernes innsats 9 12 21 23 13 38

For å følge med på skolens ut-

vikling fra år til år

28 20 47 57 43 56

For å sammenlikne skolen 

med det generelle nivået 

lokalt og/eller nasjonalt

8 10 18 8 11 21

For å sammenlikne skolen 

med andre skoler

6 7 10 7 11 17
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Det er en kun 9 prosent av elevene i Norge som går på skoler hvor skoleleder
bruker lærerutviklede prøver for å vurdere lærernes innsats. Dette er lavest i Nor-
den og betydelig lavere enn OECD-gjennomsnittet.

Det er 28 prosent av elevene i Norge som går på skoler hvor skoleleder bruker
prøver utviklet av lærere for å følge med på skolens utvikling over tid. Dette er
høyere enn for Danmark og lavere enn for de tre andre nordiske landene.

Når det gjelder prøver utviklet av lærere, er det en ganske liten andel elever som
går på skoler hvor skoleleder bruker lærerutviklede prøver for å sammenlikne med
andre skoler (6 prosent) eller med det generelle nivået lokalt og nasjonalt (8 pro-
sent).

9.5 ANSVAR FOR BESLUTNINGER

I PISA-undersøkelsen 2015 ble skolelederne bedt om å ta stilling til konkrete
utsagn (se tabell 9.6) om hvem som «har et betydelig ansvar for disse oppgavene
ved din skole?». Det er fem svaralternativer: rektor, lærere, samarbeidsutvalg/sko-
lestyre, regionale myndigheter og nasjonale myndigheter. Skoleleder kan velge ett
eller flere svar for hvert utsagn.

Tabell 9.6 viser hva skolelederne svarer på utsagn om hvem som har betydelig
ansvar for innhold, lærebøker, samt retningslinjer for vurdering og orden/oppfør-
sel. Både skoleleder og lærere i Norge (henholdsvis 72 og 87 prosent av elevene)
har et anselig ansvar for valg av lærerbøker. I OECD-landene er det lærere som
har hovedansvaret for dette (gjelder 82 prosent av elevene), mens kun 32 prosent
av elevene i OECD-landene går på skoler der skoleleder har et vesentlig ansvar
for valg av lærebøker.

Det er 78 prosent av elevene i Norge som går på skoler hvor lærere har et hoved-
ansvar for å bestemme innholdet i fagene. Mens 54 prosent av norske elever går
ved skoler hvor skoleleder mener at nasjonale myndigheter også har et stort
ansvar. Disse tallene ligger over OECD-gjennomsnittet.

Både i Norge og i OECD-landene går over 60 prosent av elevene på skoler der
skoleleder og lærere har et hovedansvar for å bestemme retningslinjer for vurde-
ring. Men Norge skiller seg fra OECD-landene ved at 51 prosent av elevene i
Norge går på skoler der skoleleder mener at nasjonale myndigheter har et vesent-
lig ansvar for å bestemme retningslinjer for vurdering.

Et flertall av elevene i Norge går på skoler hvor både skoleleder og lærere har
omfattende ansvar for fastsettelse av kriterier for orden og oppførsel. Dette er i
tråd med resultatene fra OECD-landene.
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Tabell 9.7 viser hva skolelederne svarer på utsagn om hvem som har ansvar for
budsjett, lønn og ansettelser. Spørsmålet og svaralternativene er de samme som
presentert innledningsvis i kapittel 9.5.

Analysene viser at et klart flertall av elevene i Norge går på skoler hvor skole-
leder har et hovedansvar for å sette opp budsjett, bestemme over budsjett, ansette
lærere og si opp lærere. Denne prosentandelen ligger over OECD-gjennomsnittet
for disse oppgavene.

Et flertall av elevene går ved skoler hvor skoleleder mener at det er de regionale
myndighetene som har et vesentlig ansvar for å bestemme lærernes begynnerlønn
og lærernes lønnsutvikling. I overkant av 40 prosent av elevene i Norge går ved
en skole der skoleleder mener at regionale myndigheter også har et betydelig
ansvar for å si opp lærere.

Det er 29 prosent av elevene fra Norge som går på skoler der skoleleder mener
at nasjonale myndigheter har et betydelig ansvar for å bestemme lærernes begyn-
nerlønn. Dette er en lavere andel elever sammenlignet med OECD-gjennomsnittet
(53 prosent).

TABELL 9.6 «Hvem har et betydelig ansvar for disse oppgavene ved din skole?»
Prosentandel elever i Norden og OECD-landene som går på skoler der skoleleder
mener at følgende fem grupper har betydelig ansvar for valg av lærebøker, innhold i
fag, retningslinjer for vurdering og kriterier for orden og oppførsel.

Rektor Lærere Samarbeids-

utvalg /skole-

styre

Regionale 

myndigheter

Nasjonale 

myndigheter

Norge OECD Norge OECD Norge OECD Norge OECD Norge OECD

Bestemme hvil-

ke lærebøker 

som skal brukes

72 32 87 82 2 13 4 8 1 16

Bestemme inn-

holdet i fagene

38 27 78 68 1 9 11 15 54 41

Bestemme ret-

ningslinjer for 

vurdering

68 61 62 66 2 24 24 14 51 25

Fastsette kriteri-

er for orden og 

oppførsel

72 72 59 60 34 43 33 10 14 11
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9.6 OPPSUMMERING

Skolespørreskjemaet til skolelederne inneholder spørsmål om ulike sider ved det
å være skoleleder. Det er noen spørsmål som dreier seg om hvilke rammer arbeidet
til skoleleder styres av, og det er andre spørsmål som omhandler utøvelse av faglig
og pedagogisk ledelse. Som nevnt innledningsvis er spørsmålene fordelt på fire
hovedområder: pedagogisk ledelse, kvalitetssikrings- og vurderingstiltak, prøver
utviklet av lærere og ansvar for beslutninger.

Det er et visst samsvar i svarene fra skoleledere i Norge og OECD-landene på
mange av de 13 spørsmålene om pedagogisk ledelse. Det kan likevel virke som
norske skoleledere på noen spørsmål er mer aktivt engasjert i lærerens arbeids-
situasjon og å involvere egne lærere sammenliknet med OECD-gjennomsnittet.
Norske skoleledere skiller seg fra OECD-landene ved at de i større grad oppfor-
drer til undervisningspraksis basert på nyere forskning. Videre diskuterer norske
skoleledere skolens faglig mål med lærerne i større grad enn hva som er tilfelle for

TABELL 9.7 «Hvem har et betydelig ansvar for disse oppgavene ved din skole?» Pro-
sentandel elever i Norden og OECD-landene som går på skoler der skoleleder mener
at følgende fem grupper har betydelig ansvar for budsjett, lønn og ansettelser.

Rektor Lærere Samar-

beidsutvalg/

skolestyre

Regionale 

myndig-

heter

Nasjonale 

myndig-

heter

Norge OECD Norge OECD Norge OECD Norge OECD Norge OECD

Sette opp bud-

sjett for skolen

75 56 3 6 5 30 46 39 0 17

Bestemme bud-

sjettdisposisjo-

ner ved skolen

95 76 10 15 10 38 12 16 0 4

Bestemme 

lærernes 

begynnerlønn

14 20 0 1 1 9 70 33 29 53

Bestemme 

lærernes lønns-

økning

21 23 1 1 1 10 76 33 30 52

Ansette lærere 96 70 3 10 2 14 18 25 0 17

Si opp lærere 77 57 1 1 2 16 42 32 0 20
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OECD-gjennomsnittet. Norske skoleledere vektlegger også sterkere at ansatte
deltar i beslutningsprosesser og de forsøker å motivere sine lærere til å utvikle en
skolekultur som gir forbedringer.

Det er forskjeller mellom de nordiske landene når det gjelder forhold som hem-
mer undervisningssituasjonen. Det er 38 prosent av elevene i Sverige som går på
skoler der uegnede eller dårlig kvalifiserte lærere hemmer undervisningssituasjo-
nen. Dette kan også oppleves som et problem for noen elever i Norge og Island
(henholdsvis 18 og 15 prosent). I Danmark og Finland gjelder det kun en liten
andel elever. Det er grunn for å undersøke nærmere om Danmark og Finland har
gjort noe spesielt for å unngå at mangel på lærere hemmer undervisningssituasjo-
nen.

Det er et krav i norsk lov om at skolen skal ha et system for kvalitetsvurdering.
Veiledning av lærere, skriftlig dokumentasjon på kriterier for måloppnåelse og
intern vurdering trekkes fram som tre sentrale kvalitetssikrings- og forbedringstil-
tak initiert av skolen. Det ser ut som norske skoler i noe større grad initierer tiltak
på egen hånd for å sikre og forbedre kvalitet sammenliknet med de andre nordiske
landene og OECD-gjennomsnittet.

Når det gjelder obligatoriske tiltak initiert av myndigheter for kvalitetssikring
og -forbedring, så finner vi også forskjeller mellom Norge og OECD-landene.
Skriftlig tilbakemelding fra elevene og jevnlige møter med fagpersoner er to obli-
gatoriske tiltak som er mer utbredte i Norge enn i OECD-landene. Det virker som
det i OECD-landene er mer obligatorisk med tiltak som bruk av standardisert
læreplan for naturfag, systematisk registrering av data og skriftlig dokumentasjon
på kriterier for måloppnåelse.

Prøver utviklet av lærere og lærerens samlede inntrykk er et uttrykk for den tra-
disjonelle vurderingspraksis som foregår i skolen. Disse to metodene framstår
som sentrale ved vurdering av elever i de nordiske landene. Prøver utviklet av
lærere brukes i norsk skole for å styre elevers læring, informere foreldre om elev-
ers utvikling, tilpasse undervisning etter elevenes behov, differensiere undervis-
ning og vurdere om pensum/undervisning kan forbedres.

Norske skoleledere rapporterer at rektor, lærere, regionale og nasjonale
myndigheter har ansvar for beslutninger på ulike områder. Regionale og nasjonale
myndigheter har en viktig rolle for beslutninger knyttet til lønnsfastsettelse og
lønnsutvikling. Lærerne i Norge har et stort ansvar for å bestemme innhold i
fagene, men også når det gjelder valg av lærebøker, retningslinjer for vurdering og
kriterier for orden/oppførsel. Rektor har betydelig ansvar for å foreta beslutninger
på områder som valg av lærebøker, bestemme retningslinjer for vurdering, fast-
sette kriterier for orden/oppførsel, budsjett, ansettelser og oppsigelser. Når det
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gjelder valg av lærebøker, sette opp budsjett, ansette lærere og si opp lærere ser
det ut som norske rektorer har mer ansvar enn rektorer i OECD-landene.
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Vedlegg: Eksempeloppgaver 
i naturfag fra PISA 2015
I dette vedlegget presenterer vi fire oppgaveenheter fra PISA 2015. En oppgave-
enhet er en samling oppgaver som hører til et tema. Tre av oppgaveenhetene er fra
hovedundersøkelsen og én er fra generalprøven som ble gjennomført våren 2014.

LØPING I VARMT VÆR

Denne oppgaveenheten, som er fra generalprøven, beskriver en naturvitenskapelig
undersøkelse av temperaturregulering hos langdistanseløpere som løper i et område
der været noen ganger er varmt og/eller fuktig. Simuleringen gir elevene anledning
til å endre lufttemperaturen og luftfuktigheten. I tillegg kan de velge om løperen
drikker vann eller ikke. For hver simulering vises dataene for alle de valgte vari-
ablene i en tabell. Løperens svettemengde, væsketap og kroppstemperatur blir også
vist i toppen av simuleringen. Når innstillingene som eleven har valgt, resulterer i
dehydrering eller heteslag, blir disse helsefarene markert med røde tekstbokser.

 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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LØPING I VARMT VÆR: ØVELSE

For å bli kjent med hvordan simuleringen fungerer får elevene først en øvingsopp-
gave der de blir bedt om å endre på de ulike variablene. Elevene får samtidig infor-
masjon om hvordan de går fram for å velge eller slette en rad med data i resultat-
tabellene. Denne informasjonen kan også hentes fram underveis, etter at elevene
har begynt å svare på oppgavene i oppgaveenheten. Informasjonen ligger tilgjen-
gelig under fanen «Hvordan kjøre simuleringen», som vises i bildet til oppgave 1.
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LØPING I VARMT VÆR: OPPGAVE 1

Oppgave 1 ber elevene om å kjøre en simulering og bruke resultatet, det vil si data-
ene som kommer fram, til å finne ut om personen som løper under de gitte forhol-
dene, står i fare for enten å bli dehydrert eller få heteslag. Elevene må også svare
på om den eventuelle helsefaren som løperen utsettes for, skyldes svettemengde,
væsketap eller kroppstemperatur. Dersom elevene har satt inn de riktige verdiene
før de kjører simuleringen, vil det komme fram en rød tekstboks med informasjon
om at løperen utsettes for dehydrering på grunn av væsketap.

Dette er et eksempel på en oppgave som krever at eleven gjennomfører en enkel
prosedyre og viser at de tolker resultatene av simuleringen riktig. Oppgaven har
en vanskegrad tilsvarende nivå 3 og er den enkleste i oppgaveenheten. Tabellen
nedenfor viser hvordan oppgaven for øvrig er kategorisert med tanke på oppgave-
type, kompetanse, kunnskap og kontekst.

Oppgavetype Kompleks flervalg

Kompetanse Tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte

Kunnskap – system Metode – Levende

Kontekst Personlig – Helse og sykdom

Vanskegrad 495 – Nivå 3
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LØPING I VARMT VÆR: OPPGAVE 2

Oppgave 2 ber elevene stille inn lufttemperatur og luftfuktighet til oppgitte verdier
og variere om løperen drikker vann eller ikke. Deretter må de svare på spørsmålet:
«Hvordan ville løperens risiko for dehydrering og heteslag bli påvirket dersom
han drikker vann under løpet?»

Forutsatt at elevene kjører simuleringen med de oppgitte verdiene for lufttem-
peratur og luftfuktighet og velger at løperen ikke drikker vann, vil dette føre til at
løperen utsettes både for dehydrering og heteslag. Dersom elevene krysser av for
at løperen drikker vann, vil risikoen for dehydrering reduseres, men ikke faren for
heteslag. Elevene må kjøre simuleringen to ganger for å samle inn data som støtter
det svaret de har valgt.

Denne oppgaven er vanskeligere enn oppgave 1 fordi elevene må manipulere
en variabel og sammenlikne resultatene fra to forsøk. For å få full skår må elevene
krysse av for svaralternativet «Å drikke vann reduserer risikoen for dehydrering,
men ikke for heteslag», og velge de to følgende radene i tabellen:
◗ Lufttemperaturen satt til 35 °C, 60 prosent luftfuktighet og «nei» på drikker

vann, og:
◗ Lufttemperaturen satt til 35 °C, 60 prosent luftfuktighet og «ja» på drikker

vann
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Elevene kan få et delvis riktig svar ved å velge «Å drikke vann reduserer risikoen
for dehydrering, men ikke for heteslag», men velge feil eller ufullstendige data i
tabellen.

Tabellen nedenfor viser hvordan oppgave 2 er kategorisert.

LØPING I VARMT VÆR: OPPGAVE 3A OG 3B

Oppgave 3 er delt i to deler. Den første delen, oppgave 3A, går ut på at elevene
først krysser av for riktig svaralternativ og velger to riktige rader med data i tabel-
len for å støtte det svaret de har valgt. Den andre delen, oppgave 3B, går ut på at
elevene gir en forklaring på den biologiske årsaken til hvorfor svettemengden øker
under de gitte forholdene.

Oppgavetype Flervalg/åpen

Kompetanse Tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte

Kunnskap – system Innhold – Levende

Kontekst Personlig – Helse og sykdom

Vanskegrad 581 – Nivå 4
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OPPGAVE 3A

I denne oppgaven er verdien for luftfuktighet oppgitt til 60 prosent, og for å kunne
svare på hvordan en økning i lufttemperatur påvirker svettemengde, må elevene
kjøre simuleringen med minst to ulike verdier for lufttemperatur (for eksempel
20 °C i én rad og 25 °C i den neste, eller 35 °C i én rad og 40° C i den neste). I begge
tilfellene må innstillingene for «Drikker vann» være den samme (enten «ja» eller
«nei»).

Et fullstendig og riktig svar krever at elevene først krysser av for svaralternativet
«Svettemengden øker» og deretter velger to rader med data som støtter svaret. Opp-
gaven har en vanskegrad på nivå 3 og er kategorisert slik tabellen nedenfor viser.

OPPGAVE 3B

For å få et godkjent svar på denne oppgaven må elevene forklare at svette bidrar
til å kjøle ned eller regulere kroppstemperaturen, for eksempel:
◗ Svette fordamper og kjøler ned kroppen ved høye temperaturer
◗ En økning i svettemengde ved høye temperaturer forhindrer at kroppen blir for varm
◗ Svette bidrar til å holde kroppstemperaturen på et trygt nivå

Oppgave 3B krever at elevene bruker kunnskap innenfor biologi (innholdskunn-
skap) til å forklare at svette bidrar til å kjøle ned kroppen ved høye temperaturer.
Oppgaven har en vanskegrad på nivå 5 og er den vanskeligste i oppgaveenheten.

Oppgavetype Flervalg/åpen

Kompetanse Vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser

Kunnskap – system Metode – Levende

Kontekst Personlig – Helse og sykdom

Vanskegrad 530 – Nivå 3

Oppgavetype Åpen

Kompetanse Forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte

Kunnskap – system Innhold – Levende

Kontekst Personlig – Helse og sykdom

Vanskegrad 644 – Nivå 5
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LØPING I VARMT VÆR: OPPGAVE 4

I oppgave 4 er verdien for én variabel oppgitt, og eleven må kjøre minst to simu-
leringer for å kunne svare riktig. Et riktig svar krever at eleven:
◗ klikker på svaralternativet «35 °C», og:
◗ velger en rad med data som viser 40 prosent luftfuktighet og lufttemperatur

35 °C, og en rad med data som har 40 prosent luftfuktighet og en lufttempera-
tur på 40 °C, og:

◗ skriver en forklaring som innebærer at 35 °C er den høyeste lufttemperaturen
en person kan løpe i når luftfuktigheten er 40 prosent, fordi dataene i tabellen
viser at ved en lufttemperatur på 40 °C vil løperen få heteslag.

Elevene må bruke metodekunnskap for å forklare hvordan dataene de henter inn
med simuleringen, støtter svaret de har valgt. For å få et delvis riktig svar på opp-
gave 4 må de ha gjort minst to av de tre kulepunktene ovenfor riktig. Tabellen
viser hvordan oppgaven er kategorisert:
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LØPING I VARMT VÆR: OPPGAVE 5

Denne oppgaven krever at elevene utvikler en hypotese om hvor trygt det er å løpe
når lufttemperaturen er 40 °C og luftfuktigheten er 50 prosent. Simuleringen gir
kun resultater for 40 og 60 prosent luftfuktighet, så elevene må selv gjøre en tolk-
ning utover de dataene de får fram i tabellen.

Et godkjent svar forutsetter at eleven:
◗ krysser av for «Farlig», og:
◗ velger en rad med data som viser 40 prosent luftfuktighet, lufttemperatur på

40 °C og «ja» på «Drikker vann», i tillegg til en rad med 60 prosent luftfuktig-
het, lufttemperatur på 40 °C og «ja» på drikker vann, og:

Oppgavetype Åpen

Kompetanse Vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser

Kunnskap – system Metode – Levende

Kontekst Personlig – Helse og sykdom

Vanskegrad 593 – Nivå 4
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◗ gir en forklaring som viser til at løperen vil få heteslag ved 50 prosent luftfuk-
tighet, fordi både 40 og 60 prosent luftfuktighet fører til heteslag under ellers
like vilkår.

For å få et delvis riktig svar på denne oppgaven må eleven krysse av for «Farlig»
og enten velge to riktige rader med data eller gi en riktig forklaring.

FUGLETREKK: OPPGAVE 1

For å få et godkjent svar på denne oppgaven må eleven velge alternativet «Fugler som
flyr alene eller i små flokker, har mindre sannsynlighet for å overleve og få avkom».

Oppgavetype Åpen

Kompetanse Vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser

Kunnskap – system Metode – Levende

Kontekst Personlig – Helse og sykdom

Vanskegrad 599 – Nivå 4
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Oppgaven er plassert i nedre del av nivå 3 og krever at eleven kan trekke en riktig
konklusjon om den evolusjonære fordelen fugler har med å trekke i større flokker.

FUGLETREKK: OPPGAVE 2

Denne oppgaven krever at eleven identifiserer minst én faktor som kan påvirke
nøyaktigheten av tellingen av fugler. For eksempel at
◗ skyer eller regn kan gjøre det vanskelig å få øye på noen av fuglene
◗ fuglene trekker om natten
◗ de frivillige er ikke alle steder hvor fugler trekker
◗ de frivillige kan telle feil

Oppgavetype Flervalg

Kompetanse Forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte

Kunnskap – system Innhold – Levende

Kontekst Global – Miljø

Vanskegrad 503 – Nivå 3
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Det å kunne identifisere og forklare mulige begrensninger i datasett er en viktig
del av naturfag i PISA, og for å få et godkjent svar på oppgave 2 i oppgaveenheten
«Fugletrekk» må eleven bruke metodekunnskap til å identifisere en faktor som
kan føre til unøyaktig telling av trekkfugler. Oppgaven er plassert på nivå 5.

FUGLETREKK: OPPGAVE 3

For å svare riktig på denne oppgaven må eleven velge de to svaralternativene:
«Kartene viser at for noen heiloer er nordgående trekkruter forskjellig fra sørgå-
ende trekkruter» og «Kartene viser at heiloer som trekker, tilbringer vinteren i
områder som ligger sør og sørvest for områdene der de hekker».

Oppgavetype Åpen

Kompetanse Vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser

Kunnskap – system Metode – Levende

Kontekst Global – Miljø

Vanskegrad 637 – Nivå 5
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Denne oppgaven krever at elevene forstår hvordan dataene er representert i to
kart, og bruker denne informasjonen til å sammenlikne trekkrutene for heilo om
høsten og om våren. Oppgaven er plassert på nivå 4 og krever at elevene tolker
dataene og finner hvilke av svaralternativene som er riktige.

METEOROIDER OG KRATERE: OPPGAVE 1

Det riktige svaret på denne oppgaven er «Meteoroiden blir tiltrukket av jordas
masse». For å kunne velge det riktige svaret må eleven bruke enkel naturfaglig
kunnskap som forklarer hvorfor et objekt øker hastigheten når det nærmer seg
jorda.

Oppgavetype Kompleks flervalg

Kompetanse Tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte

Kunnskap – system Metode – Levende

Kontekst Global – Miljø

Vanskegrad 578 – Nivå 4
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METEOROIDER OG KRATERE: OPPGAVE 2

Oppgave 2 ber eleven velge to svaralternativer som forklarer hvordan antall kra-
tere på en planets overflate avhenger av tykkelsen på planetens atmosfære og
sannsynligheten for at meteoroider brenner opp i atmosfæren. Elevene svarer på
oppgaven ved å fullføre en setning slik at resonnementet blir som følger: «Jo tyk-
kere atmosfære en planet har, jo færre kratere har den, fordi flere meteoroider
brenner opp i atmosfæren.»

Oppgavetype Flervalg

Kompetanse Forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte

Kunnskap – system Innhold – Fysiske og kjemiske

Kontekst Global – Nyvinninger og ledende forskning innen 

naturvitenskap og teknologi

Vanskegrad 484 – Nivå 2
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METEOROIDER OG KRATERE: OPPGAVE 3A OG 3B

Denne oppgaven er delt i to deler: oppgave 3A og oppgave 3B. Oppgave 3A ber
elevene organisere kratrene på bildet i riktig rekkefølge, basert på hvor store mete-
oroider som har dannet dem. Riktig rekkefølge er A, C, B. Dette svaret krever
enkel tolkning av data og hverdagslig kunnskap om at et større objekt vil skape et
større krater og et mindre objekt vil danne et mindre krater. Oppgaven var den
enkleste oppgaven i naturfag i PISA 2015.

Oppgavetype Kompleks flervalg

Kompetanse Forklare fenomener på en naturvitenskapelig måte

Kunnskap – system Innhold – Jordas og universets

Kontekst Global – Nyvinninger og ledende forskning innen natur-

vitenskap og teknologi

Vanskegrad 450 – Nivå 2
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I oppgave 3B må eleven organisere kratrene i riktig rekkefølge basert på hvor
gamle kratrene er. Riktig rekkefølge er C, A, B. Denne oppgaven er litt vanskeli-
gere enn den forrige fordi elevene må sammenlikne de tre kratrene på bildet og
finne ut i hvilken rekkefølge de ble dannet, basert på hvordan de overlapper hver-
andre. For eksempel må krater C ha blitt dannet først fordi krater A overlapper
krater C noe, og krater B må være det nyeste fordi det befinner seg inni krater A.

UNDERSØKELSE AV DALSIDER: INNLEDNING

Oppgavetype Kompleks flervalg (dra og slipp)

Kompetanse Folkedata og evidens på en naturvitenskapelig måte

Kunnskap – system Innhold – Jordas og universets

Kontekst Global – Nyvinninger og ledende forskning innen natur-

vitenskap og teknologi

Vanskegrad 3A: 293 – Nivå 1b

3B: 438 – Nivå 2
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UNDERSØKELSE AV DALSIDER: OPPGAVE 1

Oppgaveenheten «Undersøkelse av dalsider» inneholder tre oppgaver, to av dem
blir presentert her. Den første oppgaven er åpen og krever at elevene viser forstå-
else for hvorfor det er en fordel å bruke to uavhengige måleinstrumenter i hver dal-
side for å undersøke forskjellen i vegetasjon mellom dalsidene. Et riktig svar kan
for eksempel vise til at det handler om å korrigere for variasjoner innenfor én og
samme dalside eller at målingen i hver dalside blir mer presis. Eksempler på god-
kjente svar:
◗ Dataene vil bli mer nøyaktige
◗ I tilfelle et instrument ikke fungerer
◗ For å øke presisjonen innenfor en dalside
◗ Fordi det sannsynligvis er variasjoner innenfor en dalside

Oppgaven er på nivå 3 og krever kunnskap om epistemologi for å forklare utfor-
mingen av undersøkelsen som er beskrevet.
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UNDERSØKELSE AV DALSIDER: OPPGAVE 3

I denne oppgaven må elevene vurdere to påstander ved å tolke de dataene som er
oppgitt, som inkluderer konfidensintervallet rundt gjenomsnittet av målinger for
solstråling, jordfuktighet og nedbør. Elevene må vise forståelse for hvordan
målingens usikkerhet har en effekt på nøyaktigheten til en spesifikk naturviten-
skapelig måling. Dette er en viktig del av kunnskap om epistemologi.

Oppgavetype Åpen

Kompetanse Vurdere og planlegge naturvitenskapelige undersøkelser

Kunnskap – system Epistemologi – Jordas og universets

Kontekst Lokal/nasjonal – Naturressurser

Vanskegrad 520 – Nivå 3
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Det riktige svaret på oppgaven er «Elev 1» og en forklaring som viser til at det
er en forskjell i solstråling mellom de to dalsidene og/eller at det ikke er en for-
skjell i nedbør. Eksempler på godkjente svar:
◗ Dalside B får mye mer solstråling enn dalside A, men samme mengde regn.
◗ Det er ingen forskjell i mengden nedbør de to dalsidene får.
◗ Det er stor forskjell i hvor mye solstråling dalside A får i forhold til dalside B.

Oppgavetype Åpen

Kompetanse Tolke data og evidens på en naturvitenskapelig måte

Kunnskap – system Epistemologi – Jordas og universets

Kontekst Lokal/nasjonal – Naturressurser

Vanskegrad 594 – Nivå 4
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	Naturfagsoppgaver i PISA 2015
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	3 Resultater i naturfag
	3.1 Innledning
	3.2 Hovedresultatene i et internasjonalt perspektiv
	3.3 Endringer i naturfagsprestasjoner fra 2006 til 2015
	3.4 Prestasjonsnivåer
	Nivå
	Nedre poenggrense
	Hva elever typisk kan på hvert nivå
	6
	708
	På nivå 6 kan elever:
	• bruke mange ulike naturvitenskapelige teorier og begreper fra fysikk, kjemi, biologi, geologi og astronomi, og bruke innholdskunnskap, metodekunnskap og epistemologisk kunnskap til å lage hypoteser som kan forklare nye naturvitenskapelige fenome...
	• skille mellom relevant og irrelevant informasjon og trekke på kunnskap utenom det vanlige pensumet i skolefaget når de tolker data.
	• skille mellom argumenter som er basert på naturvitenskapelig evidens og teori, og argumenter som er basert på andre grunnlag.
	• vurdere ulike alternative design på komplekse eksperimenter, feltundersøkelser eller simuleringer og argumentere for hvilket alternativ som egner seg best.
	5
	633
	På nivå 5 kan elever:
	• bruke abstrakte naturvitenskapelige teorier og begreper for å forklare ukjente (og mer) komplekse fenomener, hendelser og prosesser som inneholder flere årsakssammenhenger.
	• bruke avansert epistemologisk kunnskap til å vurdere alternative utforminger av eksperimenter og begrunne sine valg.
	• bruke teoretisk kunnskap til å tolke informasjon eller lage prediksjoner.
	• vurdere ulike metoder for å utforske et gitt spørsmål på en naturvitenskapelig måte og finne begrensninger i tolkning av data, inkludert kilder til og effekten av usikkerhet i vitenskapelige data.
	4
	559
	På nivå 4 kan elever:
	• bruke kompleks eller abstrakt innholdskunnskap, som enten er gitt i oppgaven eller hentet fram fra hukommelsen, for å konstruere forklaringer på komplekse eller mindre kjente hendelser og prosesser.
	• gjennomføre eksperimenter som har to eller flere uavhengige variabler i en avgrenset kontekst.
	• begrunne utformingen av et eksperiment ved å bruke elementer fra metodekunnskap og epistemologisk kunnskap.
	• tolke data fra et datasett med middels grad av kompleksitet eller fra delvis ukjente kontekster. De kan også trekke riktige konklusjoner som går utover dataene og begrunne sine valg.
	3
	484
	På nivå 3 kan elever:
	• bruke middels kompleks innholdskunnskap til å finne eller konstruere forklaringer på kjente fenomener.
	• konstruere forklaringer ved hjelp av relevante stikkord eller støtte, i mindre kjente eller litt komplekse situasjoner.
	• bruke elementer av metodekunnskap eller epistemologisk kunnskap til å gjennomføre enkle eksperimenter i en begrenset kontekst.
	• skille mellom vitenskapelige og ikke-vitenskapelige problemstillinger og finne bevis som støtter en naturvitenskapelig påstand.
	2
	410
	På nivå 2 kan elever:
	• bruke hverdagslig innholdskunnskap og enkel metodekunnskap til å finne en riktig naturvitenskapelig forklaring, tolke data og identifisere spørsmålet i et enkelt eksperiment.
	• bruke enkel eller hverdagslig naturvitenskapelig kunnskap til å identifisere en gyldig konklusjon fra et enkelt datasett.
	• demonstrere enkel epistemologisk kunnskap ved å være i stand til å identifisere spørsmål som kan undersøkes på en naturvitenskapelig måte.
	1a
	335
	Elever på nivå 1 kan:
	• bruke elementær eller hverdagslig innholdskunnskap og metodekunnskap til å gjenkjenne forklaringer på enkle naturvitenskapelige fenomener.
	• gjøre naturvitenskapelige undersøkelser med inntil to variabler med hjelp fra teksten.
	• identifisere enkle årsakssammenhenger eller korrelasjoner og tolke grafiske og visuelle data med et lavt nivå av kompleksitet.
	• velge den beste naturvitenskapelige forklaringen på data som er gitt i en kjent personlig, lokal eller global kontekst.
	1b
	261
	På nivå 1b kan elever:
	• bruke enkel eller hverdagslig naturvitenskapelig kunnskap til å gjenkjenne aspekter av kjente eller enkle fenomener.
	• identifisere enkle mønstre i data, gjenkjenne enkle naturvitenskapelige begreper og følge eksplisitte instruksjoner for å gjennomføre en naturvitenskapelig prosedyre.
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	(0,8)
	–2,6
	(2,0)
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	(0,7)
	7,4
	(1,2)

	Island
	20,6
	(0,8)
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	Poeng
	SE
	Poeng
	SE
	Poeng
	SE

	Australia
	510
	(1,6)
	512
	(2,0)
	508
	(1,8)
	–2
	(1,3)
	2
	(1,6)
	4
	(2,3)

	Belgia
	499
	(2,4)
	507
	(2,5)
	503
	(2,5)
	–9
	(1,0)
	–5
	(1,2)
	4
	(1,5)

	Canada
	530
	(2,1)
	530
	(2,7)
	525
	(2,7)
	0
	(2,1)
	5
	(1,8)
	5
	(2,1)

	Chile
	446
	(2,6)
	443
	(2,9)
	447
	(2,7)
	3
	(1,6)
	–1
	(1,9)
	–4
	(2,4)

	Danmark
	502
	(2,7)
	504
	(2,6)
	500
	(2,6)
	–2
	(1,9)
	2
	(1,7)
	4
	(2,2)

	Estland
	533
	(2,0)
	535
	(2,6)
	537
	(2,7)
	–2
	(1,9)
	–3
	(2,3)
	–2
	(2,1)

	Finland
	534
	(2,4)
	529
	(2,9)
	529
	(2,8)
	4
	(2,2)
	5
	(1,7)
	0
	(2,2)

	Frankrike
	488
	(2,2)
	498
	(2,5)
	501
	(2,5)
	–10
	(1,6)
	–13
	(1,9)
	–4
	(1,9)

	Hellas
	454
	(3,9)
	453
	(4,2)
	454
	(4,1)
	0
	(1,7)
	0
	(1,3)
	–1
	(1,6)

	Irland
	505
	(2,5)
	500
	(2,6)
	500
	(2,7)
	6
	(1,9)
	5
	(1,8)
	–1
	(1,8)

	Island
	468
	(2,0)
	476
	(2,5)
	478
	(2,1)
	–8
	(1,3)
	–10
	(1,7)
	–2
	(1,9)

	Israel
	463
	(3,5)
	471
	(3,8)
	467
	(3,7)
	–9
	(1,8)
	–4
	(1,8)
	4
	(1,8)

	Italia
	481
	(2,7)
	477
	(2,7)
	482
	(2,9)
	3
	(1,9)
	–1
	(1,8)
	–4
	(2,0)

	Japan
	539
	(3,3)
	536
	(3,3)
	541
	(3,1)
	2
	(2,1)
	–2
	(1,8)
	–4
	(2,1)

	Latvia
	488
	(1,8)
	489
	(2,0)
	494
	(1,7)
	–2
	(1,6)
	–6
	(1,2)
	–4
	(1,4)

	Luxembourg
	482
	(1,1)
	479
	(1,7)
	486
	(1,8)
	3
	(1,3)
	–4
	(1,8)
	–7
	(2,7)

	Mexico
	414
	(2,3)
	415
	(2,9)
	415
	(2,3)
	–1
	(2,4)
	–1
	(1,7)
	0
	(2,5)

	Nederland
	509
	(2,5)
	511
	(2,5)
	506
	(2,5)
	–2
	(1,9)
	3
	(1,3)
	5
	(1,7)

	New Zealand
	511
	(2,6)
	517
	(3,1)
	512
	(2,5)
	–5
	(2,5)
	–1
	(1,6)
	4
	(2,0)

	Norge
	502
	(2,3)
	493
	(2,6)
	498
	(2,8)
	9
	(2,0)
	4
	(1,9)
	–5
	(1,8)

	OECD
	493
	(0,5)
	493
	(0,5)
	493
	(0,5)
	0
	(0,3)
	0
	(0,3)
	–1
	(0,3)

	Polen
	501
	(2,8)
	502
	(3,0)
	501
	(2,6)
	0
	(1,9)
	0
	(1,3)
	0
	(2,1)

	Portugal
	498
	(2,5)
	502
	(2,7)
	503
	(2,6)
	–4
	(1,6)
	–5
	(1,7)
	0
	(1,8)

	Slovakia
	464
	(2,7)
	457
	(3,2)
	459
	(2,9)
	7
	(2,1)
	5
	(1,5)
	–2
	(1,6)

	Slovenia
	515
	(1,5)
	511
	(2,0)
	512
	(2,0)
	4
	(1,8)
	3
	(2,1)
	–1
	(2,9)

	Spania
	494
	(2,2)
	489
	(2,7)
	493
	(2,4)
	5
	(2,2)
	1
	(1,3)
	–4
	(2,0)

	Storbritannia
	509
	(2,7)
	508
	(2,8)
	509
	(2,9)
	2
	(1,9)
	0
	(2,2)
	–2
	(2,6)

	Sveits
	505
	(3,1)
	507
	(3,5)
	506
	(3,0)
	–2
	(2,3)
	–1
	(1,8)
	1
	(2,3)

	Sverige
	498
	(3,7)
	491
	(4,0)
	490
	(3,7)
	7
	(2,2)
	9
	(1,5)
	1
	(1,9)

	Sør-Korea
	510
	(3,4)
	515
	(3,3)
	523
	(3,2)
	–5
	(1,9)
	–12
	(1,7)
	–7
	(1,5)

	Tsjekkia
	496
	(2,5)
	486
	(2,8)
	493
	(2,8)
	10
	(2,2)
	3
	(2,0)
	–7
	(1,8)

	Tyrkia
	426
	(4,2)
	428
	(4,0)
	423
	(4,2)
	–2
	(2,2)
	3
	(1,9)
	5
	(2,4)

	Tyskland
	511
	(2,8)
	506
	(2,9)
	509
	(3,0)
	5
	(1,7)
	2
	(1,5)
	–3
	(1,4)

	Ungarn
	478
	(2,5)
	474
	(2,8)
	476
	(2,7)
	4
	(1,9)
	2
	(1,4)
	–2
	(1,7)

	USA
	492
	(3,4)
	503
	(3,6)
	497
	(3,5)
	–11
	(2,1)
	–5
	(2,2)
	6
	(2,4)

	Østerrike
	499
	(2,7)
	488
	(2,6)
	493
	(2,6)
	11
	(1,9)
	6
	(1,4)
	–4
	(1,6)
	3.6 Naturfaglig kunnskap
	3.7 Kjønnsforskjeller i naturfagsprestasjoner
	3.7.1 Kjønnsforskjeller i prestasjonsnivåer
	3.7.2 Kjønnsforskjeller i de tre kompetansene

	3.8 Oppsummering
	Referanser



	4 Holdninger til naturfag
	4.1 Innledning
	4.2 Interesse for naturvitenskap
	Konstruktverdi
	Kjønnsforskjell (i guttenes favør)
	Endring fra 2006
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi
	Norge
	0,12
	0,27
	0,12
	29

	Danmark
	0,12
	0,09
	0,19
	26

	Finland
	–0,07
	0,04
	–0,19
	30

	Island
	0,15
	0,26
	0,18
	24

	Sverige
	0,08
	0,22
	0,18
	27

	OECD
	0,02
	0,13
	0,01
	25
	4.3 Interesse for naturvitenskapelige emner

	Konstruktverdi
	Kjønnsforskjell (i guttenes favør)
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi

	Norge
	0,05
	0,23
	29

	Danmark
	0,18
	0,20
	29

	Finland
	–0,09
	0,27
	35

	Island
	0,23
	0,27
	25

	Sverige
	–0,02
	0,27
	31

	OECD
	0,00
	0,23
	25
	4.4 Naturfagsrelaterte aktiviteter

	Konstruktverdi
	Kjønnsforskjell (i guttenes favør)
	Endring fra 2006
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi

	Norge
	–0,04
	0,48
	0,07
	8

	Danmark
	–0,13
	0,32
	0,02
	10

	Finland
	–0,50
	0,31
	–0,34
	8

	Island
	–0,17
	0,52
	0,04
	12

	Sverige
	–0,25
	0,41
	0,16
	11

	OECD
	–0,02
	0,38
	–0,07
	5
	4.5 Mestringsforventning i naturfag

	Konstruktverdi
	Kjønnsforskjell (i guttenes favør)
	Endring fra 2006
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi

	Norge
	0,19
	0,23
	0,07
	22

	Danmark
	0,08
	0,37
	0,16
	22

	Finland
	–0,04
	0,26
	–0,07
	23

	Island
	0,24
	0,50
	0,11
	15

	Sverige
	0,05
	0,39
	0,12
	21

	OECD
	0,04
	0,20
	0,04
	18
	4.6 Instrumentell motivasjon for naturfag

	Konstruktverdi
	Kjønnsforskjell (i guttenes favør)
	Endring siden 2006
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi

	Norge
	0,11
	–0,05
	0,27
	13

	Danmark
	0,04
	–0,03
	0,00
	12

	Finland
	0,16
	–0,04
	0,37
	18

	Island
	0,22
	0,03
	0,14
	9

	Sverige
	0,26
	0,04
	0,31
	14

	OECD
	0,14
	0,04
	0,13
	9
	4.7 Forventning om et realfaglig yrke

	Realfaglig yrke (prosent)
	Ikke-realfaglig yrke (prosent)
	Prosentandel vage svar, manglende svar eller svar som ikke kunne kodes (ubestemt, vet ikke …)
	2015
	2006
	2015
	2006
	2015
	2006

	Norge
	29
	20
	50
	51
	21
	29

	Danmark
	15
	16
	37
	61
	48
	23

	Finland
	17
	13
	59
	62
	24
	25

	Island
	24
	22
	54
	54
	22
	23

	Sverige
	20
	16
	59
	65
	21
	19

	OECD
	24
	21
	57
	56
	19
	23

	Prosentandel som forventer et realfaglig yrke
	Alle
	29

	Gutter
	29

	Jenter
	28

	Elever under nivå 2 i naturfag
	19

	Elever på nivå 2 eller 3 i naturfag
	27

	Elever på nivå 4 i naturfag
	37

	Elever på nivå 5 eller over i naturfag
	42

	Elever med foreldre som har ungdomsskole eller videregående utdanning som høyeste utdanningsnivå
	24

	Elever som har mor eller far som har fullført en høyere utdanning
	32
	4.8 Elevers epistemologiske oppfatninger om naturvitenskap

	Konstruktverdi
	Kjønnsforskjell (i guttenes favør)
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi

	Norge
	–0,01
	–0,06
	35

	Danmark
	0,17
	–0,06
	32

	Finland
	–0,07
	–0,08
	38

	Island
	0,29
	0,03
	28

	Sverige
	0,14
	0,00
	38

	OECD
	0,00
	–0,04
	33
	4.9 Oppsummering

	Forskjell i konstruktverdi (Norge- OECD)
	Kjønnsforskjell (i guttenes favør)
	Endring fra 2006
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi

	Interesse for naturvitenskap
	0,10
	0,27
	0,12
	29

	Interesse for naturvitenskapelige emner
	0,04
	0,23
	*
	29

	Naturfagsrelaterte aktiviteter
	–0,02
	0,48
	0,07
	8

	Mestringsforventning
	0,15
	0,23
	0,07
	22

	Instrumentell motivasjon for naturfag
	–0,03
	–0,05
	0,27
	13

	Elevers epistemologiske oppfatninger om naturvitenskap
	0,00
	–0,06
	*
	35

	* konstruktet var nytt i PISA 2015
	Referanser

	5 Elevers oppfatninger av naturfagsundervisning
	5.1 Innledning


	5.1.1 Helklasseundervisning i naturfag
	Konstruktverdi
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi
	Norge
	0,00
	8

	Danmark
	–0,15
	8

	Finland
	0,23
	20

	Island
	0,21
	11

	Sverige
	–0,04
	9

	OECD
	0,00
	11


	5.1.2 Utforskende arbeidsmåter i naturfagsundervisningen
	Konstruktverdi
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi
	Norge
	–0,03
	–8

	Danmark
	0,36
	4

	Finland
	–0,30
	–1

	Island
	–0,15
	–2

	Sverige
	0,31
	–5

	OECD
	0,00
	–7


	5.1.3 Tilbakemelding fra naturfagslærere
	Konstruktverdi
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi
	Norge
	–0,01
	–6

	Danmark
	–0,27
	–11

	Finland
	–0,27
	–14

	Island
	–0,44
	–14

	Sverige
	–0,02
	–11

	OECD
	–0,01
	–14


	5.1.4 Tilpasning av undervisningen i naturfagstimene
	Konstruktverdi
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi
	Norge
	0,08
	19

	Danmark
	0,28
	17

	Finland
	–0,01
	16

	Island
	0,07
	12

	Sverige
	0,13
	15

	OECD
	0,01
	8


	5.1.5 Støtte fra lærer i naturfagstimene
	Konstruktverdi
	Endring i naturfagsskår per enhet økning i konstruktverdi
	Norge
	0,07
	12

	Danmark
	0,07
	12

	Finland
	0,20
	12

	Island
	0,31
	5

	Sverige
	0,15
	9

	OECD
	–0,01
	0
	5.2 Oppsummering

	Norge
	Danmark
	Finland
	Island
	Sverige
	OECD

	Helklasseundervisning i naturfag
	0,00
	–0,15
	0,23
	0,21
	–0,04
	0,00

	Utforskende arbeidsmåter i naturfagsundervisningen
	–0,03
	0,36
	–0,30
	–0,15
	0,31
	0,00

	Tilbakemelding fra naturfagslærere
	–0,01
	–0,27
	–0,27
	–0,44
	–0,02
	–0,01

	Tilpasning av undervisningen i naturfagstimene
	0,08
	0,28
	–0,01
	0,07
	0,13
	0,01

	Støtte fra lærer i naturfagstimene
	0,07
	0,07
	0,20
	0,31
	0,15
	–0,01
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	6 Matematikk
	6.1 Matematikk i norsk læreplan og i PISA
	6.1.1 Elever som aktive problemløsere

	6.2 Endringer i matematikktesten
	6.3 Hovedresultater
	6.3.1 Endringer i matematikkprestasjoner fra 2012 til 2015
	6.3.2 Endring over tid i de nordiske landene
	6.3.3 Elevresultater fordelt på prestasjonsnivåer

	6.4 Høytpresterende elever
	2003
	2006
	2009
	2012
	2015
	Norge
	(0,6)
	(0,7)
	(0,7)
	(0,7)
	(0,7)
	Danmark
	(0,9)
	(0,8)
	(0,8)
	(0,7)
	(0,7)
	Finland
	(0,8)
	(1,0)
	(0,9)
	(0,7)
	(0,7)
	Island
	(0,7)
	(0,7)
	(0,6)
	(0,7)
	(0,8)
	Sverige
	(0,8)
	(0,7)
	(0,8)
	(0,5)
	(0,9)
	OECD
	(0,2)
	(0,1)
	(0,2)
	(0,1)
	(0,1)
	6.5 Lavtpresterende elever
	2003
	2006
	2009
	2012
	2015

	Norge
	(1,0)
	(1,2)
	(0,9)
	(1,1)
	(0,8)
	Danmark
	(0,8)
	(1,0)
	(0,9)
	(1,0)
	(0,9)
	Finland
	(0,5)
	(0,6)
	(0,5)
	(0,7)
	(0,8)
	Island
	(0,7)
	(0,8)
	(0,6)
	(0,7)
	(1,0)
	Sverige
	(0,9)
	(1,0)
	(1,0)
	(1,1)
	(1,2)
	OECD
	(0,2)
	(0,2)
	(0,2)
	(0,2)
	(0,2)
	6.6 Kjønnsforskjeller
	6.6.1 Fordeling av norske jenter og gutter på prestasjonsnivåene

	6.7 Oppsummering og drøfting av matematikkresultatene
	Referanser


	7 Resultater i lesing
	7.1 Hvordan måles lesing i PISA? Rammeverk og oppgaver
	7.1.1 Rapportering av resultater

	Nivå
	Poenggrense
	6 og over
	698–
	5
	626–698
	4
	553–626
	3
	480–553
	2
	407–480
	1a
	335–407
	1b
	262–335
	Under 1b
	–262
	7.2 Resultater i lesing
	7.2.1 Hovedresultater


	2000
	2003
	2006
	2009
	2012
	2015

	Norge
	(2,8)
	(2,8)
	(3,2)
	(2,6)
	(3,2)
	(2,5)
	OECD
	(0,5)
	(0,6)
	(0,6)
	(0,5)
	(0,5)
	(0,5)
	7.2.2 Prestasjonsnivåer
	7.2.3 Kjønnsforskjeller
	7.3 Høyt- og lavtpresterende elever
	7.3.1 Høytpresterende lesere


	På nivå 6 kan det i oppgaver kreves at eleven må utføre flere tolkninger, sammenlikninger og kontrasteringer som både er detaljerte og nøyaktige. Eleven må vise en helhetlig og detaljert forståelse av en eller flere tekster. Oppgaver kan ogs...
	På nivå 5 kan oppgaver som går ut på å finne fram til informasjon, kreve at eleven lokaliserer og organiserer flere elementer av svært integrert informasjon. Det er behov for nøye avveining av hvilken informasjon i teksten som er relevant. Ref...
	Nivå 5 og over
	2000
	2009
	2012
	2015

	Norske gutter
	8,1
	(0,8)
	5,0
	(0,8)
	6,7
	(0,7)
	9,0
	(0,9)

	Danske gutter
	6,8
	(0,7)
	3,2
	(0,5)
	3,7
	(0,6)
	5,2
	(0,8)

	Finske gutter
	11,0
	(0,9)
	8,1
	(0,8)
	7,1
	(0,6)
	9,2
	(0,8)

	Islandske gutter
	6,4
	(0,9)
	5,6
	(0,6)
	3,3
	(0,5)
	4,3
	(0,6)

	Svenske gutter
	7,4
	(0,8)
	6,0
	(0,6)
	5,3
	(0,7)
	7,4
	(0,8)

	OECD-gj.snitt
	7,2
	(0,2)
	5,2
	(0,1)
	6,1
	(0,1)
	6,8
	(0,1)

	Nivå 5 og over
	2000
	2009
	2012
	2015

	Norske jenter
	14,7
	(1,0)
	12,0
	(1,3)
	14,0
	(1,3)
	15,5
	(0,9)

	Danske jenter
	9,6
	(0,9)
	6,2
	(0,6)
	7,2
	(0,9)
	7,8
	(0,9)

	Finske jenter
	25,5
	(1,4)
	20,9
	(1,1)
	20,3
	(1,2)
	18,5
	(1,0)

	Islandske jenter
	11,9
	(0,9)
	11,4
	(0,9)
	8,4
	(1,0)
	8,8
	(1,0)

	Svenske jenter
	15,1
	(1,1)
	12,2
	(1,0)
	10,5
	(1,0)
	12,5
	(1,1)

	OECD-gj.snitt
	11,8
	(0,2)
	9,9
	(0,2)
	10,8
	(0,2)
	9,9
	(0,2)
	7.3.2 Eksempeltekst Skuespillet er løsningen


	«Skuespillet er løsningen» er starten på et skuespill av den ungarske dramaforfatteren Ferenc Molnár. Bruk «Skuespillet er løsningen» når du svarer på de følgende spørsmålene. (Legg merke til at linje-numrene er oppgitt i margen i manusk...
	Spørsmål 1: Hva holdt rollefigurene i skuespillet på med like før sceneteppet gikk opp?
	I den første oppgaven skal elevene lokalisere en referanse til handlinger som har skjedd før stykket starter, men som ikke er plassert først i stykket. Elevene skal finne fram til hva rollefigurene gjorde før stykket startet, og må ikke forveksl...
	Riktig svar: Svar som viser til at de spiste middag eller drakk champagne. Elever viser da at de skiller mellom skuespillerne og rollefigurene.
	Aspekt Tolke og sammenholde informasjon
	Oppgaveformat Åpent (kortsvar)
	Nivå 6
	Norske elever som får poeng: 16 prosent (OECD 13 prosent)
	Spørsmål 2: «Det går en evighet, noen ganger så mye som et helt kvarter …» (linje 30- 31). Hvorfor sier Turai at dette kvarteret er «en evighet»?
	A. Det er lenge for publikum å sitte stille i en proppfull teatersal.
	B. Det føles som om det tar veldig lang tid før alle forstår hva som skjer i starten av et stykke.
	C. Det virker som det tar lang tid for dramaforfatteren å skrive starten av et stykke.
	D. Det virker som om tiden går langsomt når noe viktig skjer i et skuespill.
	I oppgave 2 skal elevene tolke setningen «Det går en evighet, noen ganger så mye som et helt kvarter …» med støtte fra teksten som står rundt setningen. Oppgaven er en flervalgsoppgave, og alle alternativene er plausible tolkninger for en les...
	Riktig svar: Svaralternativ B.
	Aspekt Tolke og sammenholde informasjon
	Oppgaveformat Flervalg
	Nivå 2
	Norske elever som får poeng: 73 prosent (OECD 66 prosent)
	Spørsmål 3: En leser sa: «Ádám er sannsynligvis den av de tre rollefigurene som er mest begeistret for å bo på slottet.» Hvordan kan leseren begrunne synspunktet sitt? Bruk teksten når du svarer.
	I oppgave 3 skal elevene forstå utsagnet fra en tenkt leser, som kommenterer forskjellen på de tre rollefigurenes motivasjon. Der skal elevene selv finne fram til mulige grunner til at Adam er mest begeistret, mens de to andre, eldre rollefigurene ...
	Riktig svar: Svar som viser til at det er en forskjell mellom Adam og de to andre rollefigurene fordi han er fattigst, yngst og/eller mest uerfaren. Informasjonen finnes i linje 83–97.
	Aspekt Tolke og sammenholde informasjon
	Oppgaveformat Åpent (langsvar)
	Nivå 4
	Norske elever som får poeng: 55 prosent (OECD 50 prosent)
	Spørsmål 4: Alt i alt, hva er det dramaforfatteren Molnár gjør i dette utdraget?
	A. Han viser oss hvordan hver av rollefigurene kan løse problemet hans.
	B. Han får rollefigurene til å demonstrere hvordan en evighet kan føles i et skuespill.
	C. Han gir et eksempel på en typisk og tradisjonell åpningsscene i et skuespill.
	D. Han bruker rollefigurene til å uttrykke et problem han selv har når han skriver..
	Den siste oppgaven krever at elevene oppsummerer hele teksten og viser bred forståelse for hva som egentlig skjer i utdraget - hva som er temaet. Flere av alternativene kan virke plausible ved første øyekast, og elevene kan ikke finne svaret ved l...
	Riktig svar: Svaralternativ D.
	Aspekt Tolke og sammenholde informasjon
	Oppgaveformat Flervalg
	Nivå 4
	Norske elever som får poeng: 55 prosent (OECD 46 prosent)
	7.3.3 Lavtpresterende lesere

	Oppgavene på nivå 1b og under som kjennetegner hva elevene på dette nivået mestrer, er knyttet til relativt enkle tekster, som er korte og syntaktisk enkle med kjent kontekst og teksttype. Dette kan være en fortelling eller en enkel opplisting a...
	På nivå 1a er oppgavene litt mer krevende enn på nivå 1b, blant annet kan leserne bli bedt om å finne fram til flere tekstelementer. Andre oppgaver går ut på å gjenkjenne hovedtema eller forfatterens mening med teksten om et kjent emne, eller...
	På nivå 2 vil oppgaver også kunne kreve at leseren lokaliserer ett eller flere innholdselementer, som bare kan finnes gjennom å dra slutninger eller som skal tilfredsstille flere betingelser, som sammenlikninger og kontrasteringer. Andre oppgaver...
	Under nivå 2
	2000
	2009
	2012
	2015

	Norske gutter
	23,2
	(1,6)
	21,4
	(1,2)
	22,5
	(1,4)
	20,5
	(1,1)

	Danske gutter
	21,8
	(1,3)
	19,0
	(1,3)
	19,2
	(1,5)
	17,9
	(0,9)

	Finske gutter
	11,0
	(0,9)
	13,0
	(0,9)
	17,7
	(1,1)
	16,1
	(1,1)

	Islandske gutter
	20,1
	(1,1)
	23,8
	(1,0)
	29,8
	(1,3)
	28,9
	(1,4)

	Svenske gutter
	16,8
	(1,0)
	24,2
	(1,3)
	31,3
	(1,8)
	24,5
	(1,5)

	OECD-gj.snitt
	22,3
	(0,3)
	24,7
	(0,3)
	23,8
	(0,3)
	24,4
	(0,2)

	Under nivå 2
	2000
	2009
	2012
	2015

	Norske jenter
	10,4
	(1,0)
	8,3
	(0,8)
	9,6
	(0,9)
	9,2
	(0,9)

	Danske jenter
	13,3
	(1,0)
	11,5
	(0,9)
	10,1
	(0,9)
	12,0
	(1,1)

	Finske jenter
	3,2
	(0,7)
	3,2
	(0,5)
	4,6
	(0,6)
	5,7
	(0,7)

	Islandske jenter
	8,0
	(0,8)
	9,9
	(0,8)
	12,0
	(0,8)
	15,7
	(1,2)

	Svenske jenter
	7,8
	(0,8)
	10,5
	(1,0)
	14,0
	(0,9)
	12,3
	(1,0)

	OECD-gj.snitt
	13
	(0,2)
	12,2
	(0,2)
	11,8
	(0,2)
	15,5
	(0,2)
	7.3.4 Eksempeltekst Varmluftsballong


	VARMLUFTSBALLONG
	Bruk «Varmluftsballong» på forrige side for å svare på de følgende spørsmålene.
	Spørsmål 1: Hva er hovedpoenget i denne teksten?
	A. Singhania var i fare under ballongturen.
	B. Singhania satte ny verdensrekord.
	C. Singhania fløy over både hav og fastland.
	D. Singhania sin ballong var enormt stor.
	På denne oppgaven skal eleven tolke informasjon og velge ut hva som er hovedpoenget i teksten. At Singhania satte en ny rekord, står nevnt både i overskriften, i introteksten og i visualiseringen av høyden i illustrasjonen til høyre.
	Riktig svar: svaralternativ B
	Aspekt Tolke informasjon i teksten
	Oppgaveformat Åpent (kortsvar)
	Nivå 1a (under nivå 2)
	Andelen elever med poeng: 83 prosent i OECD-landene
	Spørsmål 2: Vijaypat Singhania brukte teknologi som man bruker i to andre transportmidler. Hvilke transportmidler?
	Eleven må finne informasjon i to deler eksplisitt uttrykt informasjon i punktene med tekst nederst til venstre, og legge merke til at det var brukt en aluminiumstype fra flykonstruksjon og at flyveren hadde på seg en romdrakt. De får ett poeng for...
	Riktig svar: Svar som viser både til fly og romfartøy (2 poeng). Svar som bare viser til fly eller romfartøy (1 poeng).
	Aspekt Finne informasjonen i teksten
	Oppgaveformat Åpent (kortsvar)
	Nivå 4 (2 poeng), 2 (1 poeng)
	Andelen elever med poeng: 42 prosent i OECD-landene
	Spørsmål 3: Hvorfor er det en tegning av en jumbojet i teksten?
	I denne oppgaven må eleven selv tolke illustrasjonen og reflektere over innholdet i teksten. Eleven må se at flyet er tegnet inn for å vise den vanlige marsjhøyden for store fly. Ballongferden gikk mer enn dobbelt så høyt oppe som dette, og all...
	Riktig svar: Svar som viser til høyde. Svaret kan inneholde en sammenlikning mellom en jumbojet og varmluftsballongen.
	Aspekt Reflektere og vurdere informasjonen i teksten
	Oppgaveformat Åpent (kortsvar)
	Nivå 3
	Andelen elever med poeng: 51 prosent i OECD-landene
	Spørsmål 4: VARMLUFTSBALLONG
	Eleven må se forholdet mellom to illustrasjoner i teksten, og selve bildet blir repetert i oppgaveteksten. De må se at det står «størrelse på en vanlig luftballong» på den minste ballongen, og reflektere og komme fram til at ballongen er plas...
	Riktig svar: Svar som inneholder en sammenlikning mellom Singhanias ballong og andre varmluftsballonger.
	Aspekt Reflektere og vurdere informasjonen i teksten
	Oppgaveformat Åpent (kortsvar)
	Nivå 2
	Andelen elever med poeng: 75 prosent i OECD-landene
	7.4 Oppsummering og drøfting
	Referanser

	8 Læringsmiljøet i skolen

	8.1 Innledning
	8.2 Arbeidsro i naturfagstimene
	Norge
	Danmark
	Finland
	Island
	Sverige
	OECD
	Det er bråk og uro.
	25
	34
	38
	32
	31
	33

	Elevene begynner ikke å arbeide før lenge etter at timen har begynt.
	22
	22
	27
	23
	25
	26

	Læreren må vente lenge før elevene roer seg.
	22
	22
	29
	27
	28
	29

	Elevene hører ikke etter hva læreren sier.
	20
	33
	31
	25
	29
	32

	Elevene får ikke arbeidet ordentlig.
	18
	19
	19
	16
	21
	22


	8.3 Forholdet mellom elev og lærer
	Norge
	Danmark
	Finland
	Island
	Sverige
	OECD
	Lærere henvendte seg sjeldnere til meg enn til andre elever.
	10
	13
	7
	9
	8
	15

	Lærere ga meg strengere vurdering enn andre elever.
	8
	7
	4
	4
	6
	6

	Lærere ga meg inntrykk av at de synes jeg er mindre smart enn det jeg egentlig er.
	8
	5
	6
	4
	7
	8

	Lærere straffet meg hardere enn andre elever.
	7
	5
	8
	4
	5
	6

	Lærere fornærmet meg når andre hørte på.
	4
	3
	3
	2
	3
	4

	Lærere gjorde narr av meg når andre hørte på.
	4
	3
	3
	2
	4
	4


	8.4 Fravær
	Ingen
	En eller to ganger
	Tre eller fire ganger
	Fem eller flere ganger
	2012
	2015
	2012
	2015
	2012
	2015
	2012
	2015
	Jeg skulket en hel skoledag
	93
	87
	6
	10
	1
	1
	1
	2

	Jeg skulket noen timer
	88
	80
	10
	15
	1
	3
	1
	2

	Jeg kom for sent på skolen
	71
	53
	21
	31
	5
	8
	3
	8
	Norge
	Danmark
	Finland
	Island
	Sverige
	OECD

	Jeg skulket en hel skoledag.
	13
	17
	37
	4
	9
	20

	Jeg skulket noen timer.
	20
	24
	48
	18
	16
	26

	Jeg kom for sent på skolen.
	47
	48
	36
	50
	54
	44


	8.5 Elevenes tilhørighet til skolen
	Positivt formulerte utsagn
	Norge
	Danmark
	Finland
	Island
	Sverige
	OECD

	Det virker som om andre elever liker meg.
	83
	85
	82
	83
	78
	82

	Jeg får lett venner på skolen.
	80
	79
	80
	76
	75
	78

	Jeg føler at jeg hører til på skolen.
	76
	70
	80
	79
	69
	73

	Negativt formulerte utsagn
	Jeg føler meg annerledes og at jeg ikke passer inn på skolen.
	17
	15
	17
	20
	20
	19

	Jeg føler meg ensom på skolen.
	14
	13
	12
	16
	19
	15

	Jeg føler at jeg blir holdt utenfor på skolen.
	12
	12
	12
	17
	21
	17


	8.6 Mobbing og uønskede hendelser
	Norge
	Danmark
	Finland
	Island
	Sverige
	OECD
	Jeg ble truet av andre elever.
	4
	2
	3
	3
	4
	4

	Andre elever tok eller ødela ting som tilhørte meg.
	5
	4
	3
	2
	5
	4

	Jeg ble slått eller dyttet av andre elever.
	5
	3
	5
	2
	5
	4

	Andre elever holdt meg utenfor med vilje.
	7
	6
	7
	5
	6
	7

	Andre elever spredte stygge rykter om meg.
	8
	8
	7
	5
	7
	8

	Jeg ble ertet av andre elever.
	10
	7
	8
	5
	11
	10

	Jeg ble kalt stygge ting av andre elever.
	12
	14
	16
	7
	11
	16

	Andre elever gjorde narr av meg.
	9
	11
	11
	7
	9
	11


	8.7 Rapportering fra skoleleder om læringsmiljøet i skolen
	Norge
	Danmark
	Finland
	Island
	Sverige
	OECD
	Elever som skulker
	20
	36
	44
	18
	27
	34

	Elever som skulker timer
	23
	19
	32
	18
	47
	33

	Elever som mangler respekt for lærere
	22
	19
	33
	11
	19
	20

	Elever som truer eller mobber medelever
	12
	6
	23
	7
	13
	11


	8.8 Betydning av fravær og arbeidsro for naturfagsprestasjoner
	Endring i naturfagsresultater
	Norske elever
	Elever i OECD-landene
	Før kontrollert for SES
	Etter kontrollert for SES
	Før kontrollert for SES
	Etter kontrollert for SES
	Gj. snitt
	SE
	Gj. snitt
	SE
	Gj. snitt
	SE
	Gj. snitt
	SE
	Elever som rapporterer at de kom for sent på skolen minst én gang i løpet av de to siste ukene
	–32
	(2,7)
	–32
	(2,7)
	–27
	(0,6)
	–23
	(0,5)

	Elever som rapporterer at de har skulket en hel skoledag minst én gang i løpet av de to siste ukene
	–52
	(4,0)
	–50
	(3,7)
	–45
	(0,8)
	–33
	(0,7)

	Elever som rapporterer at de har skulket noen timer minst én gang i løpet av de to siste ukene
	–50
	(3,8)
	–48
	(3,7)
	–34
	(0,7)
	–28
	(0,6)
	Endring i naturfagsresultater
	Norske elever
	Elever i OECD-landene
	Før kontrollert for SES
	Etter kontrollert for SES
	Før kontrollert for SES
	Etter kontrollert for SES
	Gj. snitt
	SE
	Gj. snitt
	SE
	Gj. snitt
	SE
	Gj. snitt
	SE

	Konstruktet arbeidsro i naturfagstimen
	12
	(1,7)
	11
	(1,7)
	15
	(0,3)
	11
	(0,3)


	8.9 Oppsummering
	Referanser

	9 Skoleleders svar på spørsmål i skolespørreskjemaet
	9.1 Innledning
	9.2 Pedagogisk ledelse
	9.2.1 Arbeid med skolens læringsmiljø
	9.2.2 Forhold som hemmer undervisningssituasjonen ved skolen

	Mangel på lærere
	Uegnede eller dårlig kvalifiserte lærere
	Mangel på assistenter
	Uegnede eller dårlig kvalifiserte assistenter
	9.2.3 Oppfølging av lærernes praksis

	Prøver eller annen vurdering av elevenes prestasjoner
	Kollegaveiledning (f.eks. undervisningsplaner, vurderingsmåter, klasseromsobservasjon)
	Rektor eller inspektør har foretatt klasseroms- observasjon
	Klasseromsobservasjon foretatt av personer som ikke er ansatt ved skolen
	9.3 Kvalitetssikrings- og vurderingstiltak
	9.3.1 Kvalitetssikrings- og forbedringstiltak initiert av skolen


	Intern evaluering
	Ekstern evaluering
	Skriftlig dokumentasjon på skolens tolkning av læreplaner og mål for opplæringen
	Skriftlig dokumentasjon på kriterier for måloppnåelse
	Systematisk registrering av data, f.eks. læreres eller elevers tilstedeværelse og faglige utvikling
	Systematisk registrering av elevenes prøveresultater og avgangskarakterer
	Skriftlig tilbakemelding fra elevene (f.eks. om undervisning, lærere eller ressurser)
	Veiledning av lærere
	Implementering av en standardisert læreplan for naturfag (dvs. læreplan med tilhørende veiledningsmateriell og en plan for utvikling og etterutdanning av personalet)
	Jevnlige møter om skoleutvikling med en eller flere fagpersoner over en periode på minst seks måneder
	9.3.2 Obligatoriske kvalitetssikrings- og forbedringstiltak initiert av myndigheter
	9.4 Prøver utviklet av lærere

	Prøver utviklet av læreren
	Lærerens samlede inntrykk
	For å styre elevenes læring
	For å informere foreldrene om elevenes utvikling
	For å tilpasse undervisningen etter elevenes behov
	For å gruppere elever for å gi differensiert undervisning
	For å vurdere om deler av pensum eller undervisningen kan forbedres
	For å vurdere lærernes innsats
	For å følge med på skolens utvikling fra år til år
	For å sammenlikne skolen med det generelle nivået lokalt og/eller nasjonalt
	For å sammenlikne skolen med andre skoler
	9.5 Ansvar for beslutninger

	Bestemme hvilke lærebøker som skal brukes
	Bestemme innholdet i fagene
	Bestemme retningslinjer for vurdering
	Fastsette kriterier for orden og oppførsel
	Sette opp budsjett for skolen
	Bestemme budsjettdisposisjoner ved skolen
	Bestemme lærernes begynnerlønn
	Bestemme lærernes lønnsøkning
	Ansette lærere
	Si opp lærere
	9.6 Oppsummering
	Referanser
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