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Sammendrag  Naturfag kjennetegnes ved begrepstung fagdiskurs, og elevers lese-
og skriveferdigheter er avgjørende for deres forståelse i faget. I dette kapitlet under-
søkes 8470 resonnerende elevsvar på 13 åpne biologioppgaver, som er kodet for i
hvilken grad elevene evner å argumentere naturfaglig. En større andel 9.-trinns-
elever støtter seg til hverdagsspråk og -forestillinger eller har feil faglig tilnærming i
sine svar. Oppgaveeksempler, og oversikt over relatert lese- og naturfagdidaktisk
forskning på feltet, er inkludert.

Nøkkelord  TIMSS | naturfaglig literacy | begreper | språk i naturfag | vokabular | 
naturfaglig diskurs

Abstract  Students' reading and writing skills are decisive for their understanding of
natural sciences due to conceptual subject discourses. Herein, 8470 reasoning stu-
dent responses to 13 open biology tasks are examined, coded for the extent to which
students are able to argue scientifically. A larger proportion of 9th grade students
rely on everyday language and ideas or wrong academic approach in their answers.
Task examples, and an overview of related reading and science didactic research in
the field, are included.

Keywords  TIMSS | scientific literacy | concepts | language in science | vocabulary | 
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4.1 NATURFAGLIG DISKURS OG HVERDAGSSPRÅK
I naturfagene arbeides det ofte med temaer som elever har erfaring med selv – og
med fenomener vi kan se rundt oss og ta og føle på: Vi kan gå tur i naturen, se dyr
og planter, oppleve variasjonen som forskjellige steder og årstider gir. Barn samler
erfaringer fra de er små, og bygger mer og mer komplekse forestillinger om verden,
som gradvis rammes inn av skolens fag som setter synlige fenomener inn i større
sammenhenger. I naturfagene har det lenge vært forsket på forskjeller mellom slike
eleverfaringer og de ønskede faglige tilnærmingene, og også på hva som kjenne-
tegner avstanden mellom de mest typiske erfaringsbaserte hverdagsforestillingene
og fagets innhold (Scott et al., 2007; Driver & Easley, 1978; Duit & Treagust, 2003;
Angell et al., 2019). Hverdagsforestillinger kan være et viktig stoppested mellom
erfaringer og fag, og disse kan læreren ta fatt i og videreforedle sammen med elev-
ene, men hvis forestillingene beror på konkurrerende feilspor (misconceptions),
bør disse korrigeres og noen ganger reverseres for at fagets innhold skal bli en inte-
grert del av elevenes kunnskap (Scott et al., 2007). Lærerens viktigste kilde til elev-
enes faglige forestillinger er gjennom elevenes skriftlige og muntlige besvarelser,
altså gjennom språklige uttrykk. På samme måte kommer eventuelle konkurre-
rende feilspor eller feilforestillinger til syne i tekstene. 

Mange har beskrevet hvordan skolefagenes språk preges av egne fagdiskurser,
altså språklige uttrykk på ord-, setning- og systemnivå som elever må tilegne seg
(se f.eks. Shanahan & Shanahan, 2008; Moje, 2008; Fang, 2012. For naturfagene er
den fagspesifikke språkbruken – fagets literacy – preget av blant annet særlige
naturfaglige ord, teknisk vokabular, logiske koblinger og bruken av nominaliserin-
ger (Mortimer & Scott, 2003; Mork & Erlien, 2017). Denne studien kan plasseres i
forskningsfeltet fagspesifikk literacy, ved å inkludere og problematisere spesielle
krav til elevenes språkferdighet i fagene i tillegg til elevenes faglige prestasjoner.
Denne studien tar utgangspunkt i resultatene fra TIMSS-undersøkelsen 2019, der
det ble rapportert en nedgang i norske naturfagresultater på ungdomstrinnet
(Kaarstein et al, 2020). En nærmere granskning av resultatene viste dels stor
avstand mellom andelen norske elever som løste de mest avanserte oppgavene (på
høyt og avansert nivå), og det internasjonale snittet. Dette gjorde det interessant å
gjøre nye analyser av særlig krevende oppgaver der elevene selv skrev svarene sine.

Selv om elevers språkkompetanse og prestasjoner henger tett sammen, er det få
studier som har sett på det rent språklige i naturfaglige prøvesvar. En del av elevers
språkkompetanse måles gjennom prøver i leseforståelse, og leseforskningen har de
siste 20 årene vist at det er stor spredning i norske elevers leseferdigheter, og at for-
skjellene øker fra mellomtrinnet og oppover (Frønes & Jensen, 2020). Dette gjelder
både forskjellen mellom gutter og jenter, og naturlig nok også mellom elever med
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svært lav leseferdighet og de som har svært høy leseferdighet. PIRLS-undersøkel-
sen som gjennomføres på 5. trinn, viste for eksempel ingen kjønnsforskjeller
(Gabrielsen & Hovig, 2017), mens det har vært gjennomgående svært høye og dels
økende kjønnsforskjeller blant 15-åringer i PISA-undersøkelsene fra 2000 til 2018
(Jensen et al., 2020). Det er grunn til å betegne de tiltakende forskjellene fra mel-
lomtrinnet og oppover som en stor utfordring for leseopplæringen i norsk skole.
På samme måte har mange undersøkelser vist stor variasjon i prestasjoner blant
elever med ulik språkbakgrunn (NOU 2019: 3). PISA 2018 viste at både elever som
selv er født utenfor Norge, og elever som har foreldre som er det, har lavere lese-
prestasjoner enn majoritetselevene, men at det først og fremst går et skille mellom
elever som snakker norsk hjemme, og de som ikke gjør det (Frønes & Jensen,
2020). Sammenhengen mellom det å snakke norsk hjemme og elevers naturfag-
prestasjoner er også høy i TIMSS (Nilsen & Bergem, 2016). 

Formålet med dette kapitlet er å se nærmere på elevenes framstilling av faglig
innhold gjennom å finstudere svarene som elevene selv skrev da de deltok i
TIMSS-undersøkelsen i 2019. I stedet for å undersøke bare det faglige innholdet
i elevenes svar, kartlegges i tillegg elevenes bruk av naturfaglige begreper – den
naturfaglige diskursen – og hverdagsspråk. Dette gjøres uavhengig av om eleven
har skrevet et faglig korrekt svar, et svar preget av hverdagsforestillinger eller et
feilsvar. Hverdagsforestillingene er interessante, for de kan ofte være besvarelser
på vei mot det riktige svaret (Olsen, 2002; Barke et al., 2009), og det vil være spe-
sielt interessant å se på omfanget av slike svar som er på vei mot den naturfaglige
diskursen. I denne studien analyseres ikke hverdagsforestillinger direkte, men
mange av elevenes godkjente svar i hverdagslig språkdrakt vil være av denne
typen.

I kapitlet brukes en åpen, deskriptiv tilnærming for å undersøke forsknings-
spørsmålet: «Hva karakteriserer ulike elevgruppers besvarelser på åpne resonne-
ringsoppgaver i biologi?» Ved siden av å se i hvilken grad elevene nærmer seg den
naturfaglige diskursen i sine svar, analyseres tegn til at oppgavenes vanskegrad og
tema får betydning for elevenes språklige tilnærming. Med bakgrunn i tidligere
forskning på lesing blant elever på ungdomstrinnet undersøkes det også om det
er forskjell på gutters og jenters tilnærming – samt ulikheter mellom elever med
ulik språklig hjemmebakgrunn. Først i kapitlet presenteres læreplanen, og det
etableres en teoretisk ramme for analysene med begrepene generell språkferdighet,
fagspesifikk literacy, fagdiskurs og hverdagsspråk. I metodedelen gjøres det rede for
utvalget av elever og oppgaver, samt den kvalitative analysemetoden som er brukt.
Resultatdelen viser norske elevers språklige tilnærming i møte med ulike reson-
neringsoppgaver og også variasjon mellom ulike typer oppgaver og blant ulike
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elevgrupper. Avslutningsvis vises også en oversikt over lese- og naturfagdidaktisk
forskning på feltet i diskusjonen av funnene.

4.2 SPRÅK OG VITENSKAPELIG RESONNERING I 
NATURFAG
Elevers språkferdigheter henger sammen med naturfagskompetanse ved at deres
lese- og skriveferdigheter er avgjørende for å lære og formidle egen kunnskap i
faget (Mortimer & Scott, 2003; Mork & Erlien, 2017). Naturfagene kjennetegnes
ved et språk og en fagdiskurs preget av tunge begreper og elever må beskrive både
prosesser og produkter for å kunne faget (Wellington & Osborne, 2001). Mange
mener at det å lese og skrive i fagene må læres i tillegg til den generelle lese- og skri-
veferdigheten, og dette ligger også innbakt i Kunnskapsløftets skille mellom de
grunnleggende ferdighetene – lesing, skriving, regning, muntlige og digitale
ferdigheter – og den fagspesifikke operasjonaliseringen av disse ferdighetene i fag-
beskrivelser, kjerneelementer og kompetansemål. Kunnskapsløftets kompetanse-
begrep slik det er spesifisert i LK20 etter fagfornyelsen, framhever at:

Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å
mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og
situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk
tenkning. (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Når man anvender, forstår og reflekterer, blir fagenes tenkemåter og språkliggjøring
av fagets innhold viktig. Elevene som deltok i TIMSS 2019, har hatt Kunnskapsløf-
tet som læreplan i hele sin opplæring, mens den nye revisjonen av læreplanen,
LK20, ble innført da disse elevene startet på 10. trinn. Kravene til språklige ferdig-
heter i naturfag og elevenes integrasjon av naturfaglig språk, tekstkultur og tenke-
måte var også sentralt i K06, selv om læreplanen var strukturert annerledes. I den
gjeldende læreplanen LK20 er læring om og bruk av naturvitenskapelige metoder
og tenkemåter mer vektlagt enn før, og i beskrivelsen av kjerneelementet «Natur-
vitenskapelige praksiser og tenkemåter» framheves elevenes forståelse av naturfag-
lig teori og språket de bruker til å kommuniserer fag: (...) Naturvitenskapene har et
spesielt språk og fagspesifikke måter å tenke på for å forklare fenomener og hendelser.
Kjerneelementet beskriver fagets uttrykksformer, metoder og tenkemåter. (...)
(Utdanningsdirektoratet, 2019).

En av de viktigste omdreiningene i fagfornyelsen er den gjennomgående
vekten på at elevene skal oppøve evne til kritisk tenking og stillingtaken, som
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kompetansebegrepet viser. I tillegg finnes det her en arbeidsdeling mellom over-
ordnet del av læreplanen og læreplanen i fagene. I overordnet del av LK20 er
nettopp den kritisk, reflekterende eleven framhevet blant annet ved at elever i
alle fag skal arbeide med vitenskapelig tilnærming til fag og kritisk tenkning
(Kunnskapsdepartementet, 2017), mens det i fagplanen om «Fagets relevans og
sentrale verdier» står: 

Når elevene tar i bruk naturfaglig språk og naturfaglige metoder, praksiser og
tenkemåter i arbeid med faglige emner, vil de få grunnlag for å forstå hvordan
naturfaglig kunnskap brukes og utvikles. Kunnskap om samspillet mellom
natur, individ, teknologi og samfunn kan fremme elevenes evne til kritisk tenk-
ning og bidra til at de tar bevisste valg i hverdagen.

Evnen til å resonnere på en naturfaglig, vitenskapelig måte går igjen mange steder
i LK20, og dette er også en sentral komponent i det faglige rammeverket for TIMSS
(Mullis & Martin, 2017). Å resonnere er en av tre såkalte kognitive domener ved
siden av å kunne og å anvende. Disse tre domenene er de samme for både naturfag
og matematikk, men med egne faglige tilnærminger og beskrivelser. Det er også
mange ulike kognitive ferdigheter som er i spill når elever lærer fagbegreper, bru-
ker disse i en læringssituasjon og reflekterer rundt dem (Mullis & Martin, 2017). I
selve naturfagprøven som elevene møter i TIMSS, vil resonneringsoppgavene gå ut
på å analysere relevante sammenhenger og begreper, å integrere og syntetisere
fenomener der faktorer og begreper går på tvers av de naturfaglige områdene, å
kunne formulere hypoteser bygd på observasjoner og vitenskapelig forståelse, å
planlegge vitenskapelige undersøkelser, å oppdage mønstre og trender i data og
trekke konklusjoner, å generalisere, å vurdere prosesser, materialer, resultater, for-
klaringer og konklusjoner og å begrunne forklaringer og løsninger (Mullis & Mar-
tin, 2017). I mange sammenhenger, og også i PISA-undersøkelsen, brukes begre-
pet scientific literacy om det å kunne, anvende og reflektere over naturfaglig
kunnskap (se f.eks. Kjærnsli & Jensen, 2016a). Scientific literacy defineres for
eksempel av Knain (2006; 2016) og Knain og Prestvik (2006) som et overgripende
begrep for de grunnleggende ferdighetene og rommer både språk og kultur, hand-
linger, erfaringer og refleksjon over og dialog om erfaringene.

Mange av oppgavene som måler elevenes evne til å resonnere naturfaglig og kri-
tisk stillingtaken, plasseres på de mest krevende kompetansenivåene, høyt og
avansert nivå. Mange studier finner at oppgaver som måler slike høyere ordens
kognitive ferdigheter – å analysere, syntetisere og trekke konklusjoner – ofte er
blant de vanskeligste i faglige prøver (se for eksempel Weyergang & Frønes, 2020;
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Mullis et al., 2020). Ut fra beskrivelsene av TIMSS-oppgavenes vanskegrad og elev-
enes kompetansenivå (vedlegg 2 i Bergem et al., 2016) beskrives det avanserte
nivået blant annet med at «Elevene viser grunnleggende kunnskap og ferdigheter
relatert til utforskende metoder, vet hvordan et enkelt eksperiment planlegges, de
kan tolke resultater fra forsøk, resonnere og trekke konklusjoner fra beskrivelser
og figurer/diagrammer, og evaluere og argumentere». Det handler med andre ord
om både å ha oversikt over vitenskapelig framgangsmåte og argumentere viten-
skapelig for alle deler av prosessen. På de lavere nivåene er det tilsvarende vekt på
delprosesser eller enkel anvendelse av kunnskap. Nivåbeskrivelsene i PISA-under-
søkelsen viser en tilsvarende progresjon (Kjærnsli & Jensen, 2016b). Resonne-
rende og reflekterende oppgaver krever ofte åpne oppgaveformater, og slike opp-
gaver der elevene skriver sine egne svar, kan være vanskeligere for elevene. Det er
også kjent at jenter ofte presterer bedre på åpne oppgaver, selv i fag uten særlig stor
kjønnsforskjell (Reardon et al., 2018). 

4.3 NATURFAGLIG DISKURS: GENERELL OG 
FAGSPESIFIKK SPRÅKFERDIGHET 
Etter den første begynneropplæringen vil elevers læring i de fleste skolefag
avhenge av deres evne til å lese, skrive og uttrykke seg muntlig. Denne brede
språkbrukskompetansen – tekstkyndighet eller literacy – er ansett som så
avgjørende for elevenes læring at det i norske læreplaner (K06 og LK20) er defi-
nert et sett med grunnleggende ferdigheter på tvers av fag, og innføringen av
Kunnskapsløftet blir ofte sett på som en literacy-reform (Berge, 2005). I Kunn-
skapsløftet ble lesing og skriving framhevet som nødvendige redskap for å kunne
tilegne seg kunnskap, men også som en forutsetning for å kunne delta aktivt på
en kritisk og reflektert måte i samfunnet. På den ene siden handler det om fag-
overgripende perspektiver, der skriving ses som en ferdighet elever og lærere
skal arbeide med på tvers av fag. På den andre siden handler det om spesifikke
forestillinger om faglighet som løftes fram gjennom beskrivelser av hva slags
språk og tekster som verdsettes i de enkelte fagene. Denne studien kan som
nevnt plasseres i forskningsfeltet fagspesifikk literacy (se f.eks. Fang, 2012; Moje,
2008; Shanahan & Shanahan, 2008), ved å inkludere og problematisere spesielle
krav til elevenes språkferdighet i fagene i tillegg til at selve det faglige innholdet
i elevsvar vurderes. 

Tekster i naturfag kjennetegnes for eksempel av teknisk vokabular, nominalise-
ringer (Siljan, 2011), altså prosesser uttrykt som substantiv i stedet for verb –
observasjon, tiltrekning – og har høy grad av leksikalsk tetthet, altså høy andel sub-
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stantiv og andre innholdsord av det totale antallet ord. Tekster i samfunnsfag pre-
ges også av tekniske ord og begreper fra fag som statsvitenskap, økonomi og sosio-
logi, og kan ha høy vanskegrad av den grunn (Hallesson et al., 2018). Tekster i ulike
fag med ulike særpreg krever at de samme elevene har spesifikke språk- og tekst-
kompetanser i hvert fag (Shanahan & Shanahan, 2008), i tillegg til de fagovergri-
pende. Det er også et viktig poeng at etter den andre leseopplæringen, fra og med
mellomtrinnet, foregår ikke leseundervisningen lenger bare i morsmålsfaget. Både
andre språkfag og ikke minst de teksttunge fagene er viktige læringsarenaer. Disse
fagene har sin egen fagspesifikke tekstkultur som elevene må tilegne seg og bli en
del av (McKenna & Robinson, 1990; Shanahan & Shanahan, 2008).

Flere har vært inne på at naturfaglige kunnskaper er nært knyttet til lese- og
skriveferdigheter (Norris & Phillips, 2003). Analyser av PISA-undersøkelsen, der
både lesing, naturfag og matematikk inngår, viser at selv om faglig sterke elever
tenderer til å prestere godt i alle tre fagområdene, er faktisk sammenhengen mel-
lom gode resultater i lesing og naturfag sterkest (r = .88**)1(OECD 2011: 74). Wel-
lington og Osbornes utgivelse Language and Literacy in Science Education (2001)
har vært skoledannende for fagdidaktikken. I boka hevder forfatterne at språk
kanskje er den største hindringen for elevers læring i naturfag, og gjør rede for
språklige særdrag i naturfaglige tekster. Mortimer og Scott (2003) presenterer en
faglig analyseramme for faglig snakk og klasseromsinteraksjon i naturfag, og som
kan bidra til å øke bevisstheten om kommunikasjonen mellom lærer og elever
(Søvik & Remmen, 2011). På norsk har Sonja M. Mork og Wenche Erlien presen-
tert språklige utfordringer i sitt arbeid om språk i faget (2017 [2010]), og knytter
disse til særlige naturfaglige ord – både navnsettende ord (kråke, kalium), prosess-
ord (smelting, evolusjon) og begreper (atom, surt) – størrelsen på det tekniske
vokabularet, logiske koblinger (derfor, så langt, videre) og bruken av nominalise-
ringer (diffusjon, frøspiring) (2017, s. 26–33). En spesiell utfordring ved siden av
det store spesialiserte ordforrådet og de tekniske begrepene er også den type ord
som har en presis betydning i naturfaglig sammenheng, men som brukes annerle-
des i hverdagsspråket, for eksempel energi og salt (Haug & Mork, 2018; Ødegaard
et al., 2016). Erik Knain (2005) bruker tre språklige innganger som åpner for
læring i sin artikkel om skriving i naturfag: 1) å lære gjennom språk, 2) å lære om
språk og 3) å lære og bruke språk. Oversatt til didaktiske innganger dreier dette seg
om å få tilgang til den naturfaglige diskursen og om språket som ressurs for å lære
faglige begreper og grammatiske mønstre. Kunnskap om språket som system kan
gi innsikt i hva som kjennetegner det naturfaglige språket og egen språkbruk gjen-

1 Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient (Pearsons r), signifikans på 0,01-nivå
merket **.
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nom literacy-aktiviteter som lesing, skriving og presentasjoner tilpasset ulike situ-
asjoner og målgrupper (Knain, 2005, s. 70). 

Ifølge Fang (2012) er det nødvendig å lære fagenes språk og uttrykksmåter for å
kunne lære faglig innhold. I naturfag innebærer dette blant annet å gjøre elevene
kjent med abstrakte ideer, begreper og sjangre som kan ligge langt fra hverdagen
deres. Naturfaglige rapporter, forklaringer og utredninger baserer seg gjerne på et
fortettet og spesialisert språk, komplekse representasjoner og flere modaliteter. I
tillegg til kunnskap om fakta og vitenskapelige begreper handler naturvitenskape-
lig literacy derfor også om evnen til å kunne kombinere ulike semiotiske ressurser
for å produsere, organisere og formidle kunnskap (Lemke, 2004). Moje (2008;
2010) understreker at det er krevende å innlemme elever i fagenes diskurser, men
at dette samtidig er en forutsetning for å utdanne elever som både kan forstå og ta
kritisk stilling til fagstoffet. Wellington og Osborne (2001) legger vekt på viktighe-
ten av å arbeide med evnen til å reflektere over kunnskapskonstruksjon i lesing av
naturfagtekster. Også i PISA-undersøkelsen skilles det mellom såkalt innholds-
kunnskap, metodekunnskap og epistemologisk kunnskap – altså hvordan kunn-
skap etableres. Forskere finner i undersøkelsens naturfagfordypning både i PISA
2006 og 2015 at oppgaver som krever anvendelse av metodekunnskap og episte-
mologisk kunnskap, ser ut til å være noe vanskeligere for norske elever (Kjærnsli
& Jensen, 2016b).

Innledningsvis ble det vist til at mens det ikke er kjønnsforskjeller i elevers lese-
ferdighet på mellomtrinnet, er det store og dels økende kjønnsforskjeller blant
elever på 10. trinn (Jensen et al., 2020). Mange undersøkelser har vist stor variasjon
i prestasjoner blant elever med ulik språkbakgrunn, også i TIMSS 2015 (Nilsen &
Bergem, 2016). Dette er bakgrunnen for at det i denne studien brukes kjønn og
hvilket språk som snakkes hjemme, som bakgrunnsvariabler i analysen av elevenes
svartendenser.

4.4 METODE
4.4.1 Datasett, utvalg og variabler
Den internasjonale storskalaundersøkelsen Trends in International Mathematics
and Science Study (TIMSS) er en tverrsnittsundersøkelse som har blitt gjentatt
hvert 4. år etter første gangs gjennomføring i 1995 (Kaarstein et al., 2020). Under-
søkelsen måler elevers kompetanse i naturfag og matematikk, på 5. og 9. trinn, ut
fra et overordnet rammeverk som definerer hvilke kunnskaper og ferdigheter som
skal undersøkes (se f.eks. Mullis & Martin, 2017). TIMSS samler også inn data om
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undervisningskonteksten ved hjelp av spørreskjemaer til elever, foreldre, lærere og
skoleledere. Et representativt utvalg av elever blir trukket ut til hver undersøkelse,
og andelen gutter og jenter er jevnt fordelt (Fishbein et al., 2021). 

I dette kapitlet analyseres norske data hentet fra TIMSS 2019. Datasettet består
av et representativt utvalg av elever på 9. trinn (n = 4575). Denne artikkelen ser
nærmere på elever som har besvart åpne, resonnerende naturfagoppgaver innen-
for emneområdet "biologi". Temaer for biologioppgaver i TIMSS på 9. trinn omfat-
ter elevenes forståelse av organismers kjennetegn og livsprosesser, celler og celle-
funksjoner, livssyklus, reproduksjon og arv, mangfold, tilpasning og naturlig
utvalg, økosystemer og helse (Mullis & Martin, 2017). De resonnerende opp-
gavene måler elevenes evne til å bruke bevis og vitenskapelig forståelse for å ana-
lysere, syntetisere og generalisere, ofte i ukjente situasjoner og komplekse sam-
menhenger. Oppgaver der elevene skal formulere sitt eget svar, er ofte vanskeligere
for elevene (Cheng, 2004). De resonnerende oppgavene i denne studien befinner
seg også hovedsakelig på de høyeste nivåene i skalaen over kompetansenivå i
TIMSS: Lavt nivå (400–474 poeng), Middels (475–549 poeng), Høyt nivå (550–
624 poeng) og Avansert nivå (625+ poeng) (Mullis & Martin, 2017).

8470 elevsvar, fordelt på 13 oppgaver (tabell 4.1), ble kategorisert med den hen-
sikt å undersøke begrepsforståelsen til norske elever på 9. trinn. Fokuset er å se om
elevene nærmer seg den naturfaglige tenkemåten og de språklige vendingene som
ventes av dem. Materialet er behandlet med en deskriptiv tilnærming: «Hva karak-
teriserer ulike elevgruppers besvarelser på åpne resonneringsoppgaver i biologi?»
For å vise noe av bredden i kravene som stilles til elevene, og gi innsyn i reelle elev-
svar, presenteres to oppgaver fra TIMSS 2019 Virveldyr og Hager på tak (gjengitt
med tillatelse fra IEA). De fleste andre oppgavene som er analysert her, er fortsatt
en del av TIMSS-prøven og skal brukes på nytt ved senere gjennomføringer. De
kan av den grunn ikke publiseres.

Med bakgrunn i tidligere forskning på lesing blant elever på ungdomstrinnet
undersøkes det også om det er forskjell på gutters og jenters tilnærming – samt
ulikheter mellom elever med ulik språklig hjemmebakgrunn. 
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Tabell 4.1 Oversikt over de 13 kategoriserte biologioppgavene, antall elevsvar, nasjonal
og internasjonal løsningsprosent, kompetansenivå og tema

1 Prosentandel norske elever som oppnådde full poengskår på oppgaven, standardfeil i parentes; 
2 Prosentandel elever internasjonalt som oppnådde full poengskår på oppgaven, standardfeil i 
parentes; * Signifikant forskjellig fra internasjonalt snitt; 3 Andel elever som oppnår 1 poeng; 4 Andel 
elever som oppnår 2 poeng.

4.4.2 Analyserammeverk
Kvalitativ innholdsanalyse

De kvalitative analysene er basert på tematisk innholdsanalyse, som ofte defineres
som en metode for å trekke reproduserbare og valide slutninger fra tekster og til den
konteksten der de blir brukt (Krippendorff, 2004 i Bakken & Andersson-Bakken,
2021). Diskursbegrepet i denne studien er ikke i tråd med slik det f.eks. brukes i
kritisk diskursanalyse, men som begrep for den store, pågående fagsamtalen i

NR Kortnavn n = Nasjonal 
løsnings-
prosent1

Internasjo-
nal løsnings-
prosent2

Kompetanse-
nivå

Tema

1 Hager på tak 651 37 (2,3)* 51 (0,5) Høyt Økosystemer

2 Virveldyr B 651 3 (0,8)* 17 (0,4) Avansert Organismers karakteris-
tika og livsprosesser

3 Fiskebestand i 
tjern A

664 38 (2,3) 40 (0,5) Høy Økosystemer

4 Fiskebestand i 
tjern B

664 31 (2,6)* 24 (0,4) Høy Økosystemer

5 Fiskebestand i 
tjern C

664 24 (2,4)* 19 (0,4) Avansert Økosystemer

6 Ørret i fjellvann 642 69 (2,1)* 61 (0,5) Middels Økosystemer

7 Krokodillefakta A 642 13 (1,6)* 21 (0,4) Avansert Mangfold, tilpasning og 
naturlig seleksjon

8 Krokodillefakta B 642 62 (2,7) 61 (0,5) Middels Mangfold, tilpasning og 
naturlig seleksjon

9 Flom i framtida A 642 7 (1,2)*1 19 (0,4)3 Høyt Økosystemer

10 Flom i framtida B 642 36 (2,3)*2 48 (0,5)4 Høyt Økosystemer

11 Musebestand 651 18 (1,8)* 22 (0,4) Høyt Økosystemer

12 Hule fugleknokler 647 43 (2,5)* 66 (0,5) Middels Organismers karakteris-
tika og livsprosesser

13 Eldste fossil 668 57 (2,8) 61 (0,5) Middels Mangfold, tilpasning og 
naturlig seleksjon
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naturfagene (Grue, 2015; Mortimer & Scott, 2003). Analysene her er altså ikke en
kritisk fundert analyse av elevenes tekster, men koding av diskursive trekk ved
svarene som kan spores tilbake til kunnskaper, metoder eller epistemologi i natur-
fag og naturfagundervisning. En viktig del av analysene er selve teksten i opp-
gavene elevene skal løse. 

De tre forfatterne har kategorisert elevsvar i tre faser:

1. Alle elevsvar er kodet som godkjent/ikke-godkjent i henhold til vurderingsvei-
ledningene for hver enkelt oppgave. Vurderingsveiledningene markerer gren-
sene for hvilke svar som kan godkjennes (eksempler på vurderingsveiledninger
i vedlegg 4.1).

2. Alle elevsvar er kategorisert etter tematisk innhold. Eksempler på slike tematis-
ke kategorier er Pattedyr og Virveldyr – begrepsblanding fra oppgaven Virveldyr.
Det tematiske innholdet er unikt for hver oppgave, hvilket har medført oppga-
vespesifikke koder. Eksempler på oppgavespesifikke koder finnes senere i ka-
pitlet.

3. De oppgavespesifikke kodene har i siste fase vært grunnlag for kategorisering
på tvers av alle oppgavene (tabell 4.2).

Tabell 4.2 Oversikt over koder på tvers av alle oppgavene

Alle de tre ovenfor nevnte fasene inkluderte diskusjoner og samkjøring av koder
underveis i prosessen. Reliabiliteten fra aller første runde med koding varierte fra
0,58 (Hager på tak) til 0,92 (Krokodillefakta A), med et gjennomsnitt på 0,77. Etter
flere runder med koding satte en av forskerne kodene der det fortsatt var uenighet.

Kode Beskrivelse av kode

Naturfaglig diskurs Språket kan spores tilbake til kunnskaper, metoder eller epistemologi i naturfag og 
naturfagundervisning. Elevsvaret er godkjent.

Erfaringsbasert 
hverdagsspråk

Språket er hverdagslig og inneholder ikke naturfaglige begreper. Elevsvaret kan 
både være godkjent og ikke godkjent.

Feil fag / Feil faglig 
tilnærming

Eleven har gjort et forsøk på å svare på oppgaven og kan ha brukt naturfaglige 
begreper, men ikke nok til at svaret blir godkjent. 

Annet Elevsvaret er vagt, useriøst eller refererer direkte fra oppgaveteksten; eleven har 
skrevet «vet ikke / idk». 

Ikke besvart Oppgaven er ubesvart/blank



Lehre, Frønes og Kaarstein | Med blikket mot naturfag84

Eksemplifisering av kategoriseringsprosessen (Virveldyr-oppgaven)

Oppgaven kalt Virveldyr (figur 4.1) eksemplifiserer kodingen. Selve oppgaven er
todelt, der del A måler kompetansen Anvende og forbereder elevene på klassifise-
ringen i del B. Elevene skal først klassifisere de opplistede dyrene etter hvorvidt
disse er "Pattedyr" eller "Ikke et pattedyr". I del B er dyrene allerede klassifisert, og
eleven skal resonnere seg fram til hvilke kriterier for inndeling som er brukt. Elev-
svar som viser til at dyrene i gruppe 1 er virveldyr, mens gruppe 2 er virvelløse dyr,
får poeng. I alt 16 prosent av elevene fikk poeng på del A, mens bare 3 prosent fikk
godkjent sine svar på del B (internasjonalt snitt A: 34 prosent og B: 17 prosent). De
norske elevenes gjennomsnittlige prestasjoner er med andre ord – og som nevnt
innledningsvis – svært lave, og det er god grunn til å undersøke både oppgaven og
elevsvarene kritisk.

De vanligste godkjente svarene i del B er ulike varianter av å beskrive forskjellen
på virveldyr og virvelløse dyr, enten ved å bruke disse begrepene eller «ryggrad»,
eller mer avansert «invertebrater/vertebrater» og typiske svar er: «Egenskapen er
om de har korsrygg eller ikke. Gruppe 1 er dyr med korsrygg, Gruppe 2 er dyr uten
korsrygg» og «Om de har ryggmarg eller ikke». De ikke-godkjente svarene er av
mange varianter og gir oss en pekepinn på hva elevene har misforstått – enten i
selve oppgaven eller av det faglige innholdet. En del elever arbeider videre med
inndelingen i pattedyr/ikke-pattedyr i oppgavens del B også, og får underkjent svar-
ene sine av den grunn. Overraskende mange viser til sammenfallet i forbokstav i
gruppe 2 – at dyrene «maur», «meitemark» og «manet» har forbokstaven felles.
Andre svar fokuserer på dyrenes forskjeller i størrelse, levealder, føde eller for-
plantning. Tabell 4.3 under viser en oversikt over de tematiske kodene (fase 2) og
eksempler på elevsvar for oppgaven Virveldyr. Legg merke til at både godkjente og
ikke-godkjente svar (fase 1) er tematisk kodet.

De tematiske, oppgavespesifikke kodene (fase 2) er så rekodet i tråd med nye
koder for språklige kategorier (fase 3). De fleste av de underkjente elevsvarene på
Virveldyr-oppgaven kan samles i kategorien Feil faglig tilnærming. Andelen elever
som ikke besvarte oppgaven, er 36,9 prosent.
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Figur 4.1 Eksempeloppgave Virveldyr.
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Tabell 4.3 Eksempler på elevsvar og oversikt over kategoriseringen av disse elevsvar-
ene for oppgaven Virveldyr del B (n = 651)

Kvantitativ innholdsanalyse

For alle oppgavene er det beregnet hvor stor andel av elevsvarene som faller inn
under de ulike kategoriene på tvers av alle oppgavene (Naturfaglig diskurs, Erfa-
ringsbasert hverdagsspråk, Feil fag / Feil faglig tilnærming, Annet og Ikke besvart.).
Videre er det beregnet hvor stor andel av elevsvarene i de ulike kategoriene som er
tilknyttet gutter (n = 4328) og jenter (n = 4123). For 19 elevsvar er det ikke opplyst
om elevens kjønn, og disse er derfor utelatt fra analysen.

For å se på eventuelle ulikheter mellom elever med ulik språklig hjemmebak-
grunn, kategoriseres elevsvarene i henhold til TIMSS-variabelen Hvor ofte snakker
du norsk hjemme?. Variabelen har en skala på fire nivåer (alltid – nesten alltid – noen
ganger – aldri). De to siste kategoriene er slått sammen i analysen på grunn av lavt
antall elevsvar tilknyttet disse kategoriene. Antall elevsvar i hver av grupperingene er

Eksempel på elevsvar Godkjent / ikke 
godkjent (fase 1)

Tematisk kode/inn-
hold (fase 2)

Endelig kode 
(fase 3)

Hvilke som har rygg og hvilke som ikke har 
rygg. Virveldyr og det andre.

Godkjent Virveldyr naturfaglig 
diskurs Naturfaglig 

diskursOm de har ryggmarg eller ikke Godkjent Virveldyr – begreps-
blanding

Gruppe 1 fødar ongar i egg eller på 
menneskemåte, medan dei andre gjer ikkje 
det?

Ikke godkjent Formering

Erfaringsba-
sert hverdags-
språkGruppe en er vanlige dyr. gruppe to er 

Retarded dyr
Ikke godkjent Hverdagsforestilling

De dyrene som starter med M er i gruppe 2 
og de andre i gruppe 1

Ikke godkjent Bokstavsammenfall

Feil fag/Feil 
faglig tilnær-
ming

Pattedyr og ikke-pattedyr Ikke godkjent Pattedyr (forrige opp-
gave)

Kjøttetere og planteetere Ikke godkjent Annen feil faglig til-
nærming

De har forskjellige egenskaper Ikke godkjent Vag

Annet

Det er egenskapen som har blitt brukt til å 
dele i to grupper

Ikke godkjent Refererer (Svar som 
gjentar spørsmålet)

nmodfvd Ikke godkjent Ikke adekvat

Vet ikke Ikke godkjent Vet ikke

 Ikke godkjent  Ikke besvart  Ikke besvart



4. TIMSS 2019: Hverdagsspråk og naturfaglig diskurs i elevenes svar på åpne oppgaver 87

som følger: alltid = 5832, nesten alltid = 1150, av og til / aldri = 919. Det er 569 elev-
svar som er utelatt da det ikke finnes opplysninger om språklig hjemmebakgrunn. 

4.5 RESULTATER
Først sammenlignes de to eksempeloppgavene: Virveldyr og Hager på tak. Deretter
kommer en sammenstilling av alle elevsvarene for samtlige av de 13 kodede opp-
gavene. Sammenstillingen visualiserer hvor stor andel av elevene i undersøkelsen
som bruker naturfaglig diskurs, som bruker hverdagsspråk, og som har feil faglig
tilnærming. Til sist presenteres analyser på elevnivå, etter forskjeller mellom gutter
og jenter og hvor ofte eleven snakker norsk hjemme. 

4.5.1 Sammenligning på oppgavenivå
Oppgaven Virveldyr er på et avansert kompetansenivå innen temaet organismers
karakteristika og livsprosesser. De norske elevenes gjennomsnittlige prestasjoner er
svært lave på oppgaven. Kun 3 prosent fikk godkjent sine svar på del B om virvel-
dyr (internasjonalt snitt: 17 prosent), mens det i den tematiske kodingen i denne
studien vil en noe høyere andel elevsvar aksepteres. De tematisk kodede elevsvar-
ene fra del B viser at flertallet av de norske elevene enten bruker feil faglig tilnær-
ming eller lar være å svare på oppgaven. 12 prosent av elevene svarer på oppgaven
i et erfaringsbasert hverdagsspråk mot cirka 8 prosent som bruker en naturfaglig
diskurs (figur 4.2).

Figur 4.2 Prosentvis fordeling av kodede elevsvar på oppgaven Virveldyr (n=651).
Elevsvarene i kategorien Naturfaglig diskurs inneholder to typer svar: Virveldyr naturfaglig diskurs 
(3,8 prosent) og Virveldyr – begrepsblanding (4 prosent). Av elevsvar i et erfaringsbasert 
hverdagsspråk fokuserer 2,8 prosent på Formering. Hele 4,6 prosent av elevsvarene tilhører 
kategorien Bokstavsammenfall (tabell 4.3). 

36,9

9,4

33,6

12,3

7,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ikke besvart

Annet

Feil faglig tilnærming

Hverdagsspråk

Naturfaglig diskurs

%



Lehre, Frønes og Kaarstein | Med blikket mot naturfag88

Oppgaven Hager på tak (figur 4.3) er på et høyt kompetansenivå innen temaet øko-
systemer. Oppgaven handler om at økning i antall hager på hustak i byer vil føre til
mindre karbondioksid i lufta. Elevene skal resonnere seg fram til på hvilke måter
en slik økning er med på å redusere mengden karbondioksid i lufta. Elever som
nevner at planter og trær binder karbondioksid via fotosyntesen, eller som viser til
den indirekte effekten av hagenes temperaturregulerende evne for bygninger, og
dermed redusert energiforbruk, får poeng. I alt 37 prosent av elevene fikk godkjent
sine svar (internasjonalt snitt: 51 prosent). 

Figur 4.3 Eksempeloppgave Hager på tak.

De vanligste godkjente svarene er ulike varianter av å beskrive at planter absorberer
eller binder karbondioksid: «Planter tar opp karbondioksid og gjør det om til oksy-
gen», «Fordi planter tar inn CO2 og gjør det om til O2 under fotosyntesen.» De ikke-
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godkjente svarene gir oss en pekepinn på hva elevene har misforstått, enten i selve
oppgaven eller av det faglige innholdet. Mange elever fokuserer på at planter produ-
serer oksygen (feil del av fotosyntesen i forhold til spørsmålet i oppgaven), og får
underkjent sine svar av den grunn. Andre svar fokuserer på vern av bier eller plast-
forurensning. Tabell 4.4 viser eksempler på elevsvar og en oversikt over de tematiske
kodene for denne oppgaven. Både godkjente og ikke-godkjente svar er tematisk
kodet. De tematiske, oppgavespesifikke kodene er deretter kategorisert i tråd med
det etablerte rammeverket for språklige utfordringer (tabell 4.4). 

Tabell 4.4 Eksempler på elevsvar, oversikt over kategoriseringen (fase 2 og 3) av disse
elevsvarene, samt prosentandel elevsvar innenfor hver tematiske kategori for Hager på
tak-oppgaven (n = 651).

De fleste av de underkjente elevsvarene på Hager på tak-oppgaven kan samles i de
tematiske kategoriene Fokuserer på feil del av prosessen, Feil faglig tilnærming og
Vet ikke. Andelen elever som ikke besvarte oppgaven, er på 20,9 prosent (tabell 4.4;
figur 4.4).

Eksempel på elevsvar Tematisk kode/Innhold 
(fase 2)

Prosent-
andel

Kode (fase 3)

Planter tar til seg karbondioksid for å 
gjennomføre fotosyntesen

Binder karbondioksid med fag-
begrep

21,2 Naturfaglig 
diskurs

På grunn av fotosyntesen «Fotosyntese» uten begrunnelse 2,8

For planter slepper ut oksygen Fokuserer på feil del av prosessen 9,4

Planter puster in co2 og puster ut luft Prosess uten fagord 18,3 Erfaringsbasert 
hverdagsspråkTrær skaper og renser lufta Hverdagsforestilling 4,8

Plass til blomster som gjør at biene får 
nektar

Feil faglig tilnærming 6,8 Feil faglig 
tilnærming

Fordi det blir lite karbondioksid og da 
kan man ha større gressflater

Vag 6,1 Annet

Planter reduserer mengden karbon-
dioksid

Refererer 0,3

Det blir mye weed Ikke adekvat 3,1

idk Vet ikke 6,3

Det er mye plastikk i innpakningen på 
tingene de kjøper og da kommer det 
mere søppel som redusere karbondiok-
sid i lufta

Annet 0.2

  20.9 Ikke besvart
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Figur 4.4 Sammenligning av prosentvis fordeling av kodede elevsvar på Virveldyr og
Hager på tak.
Antall elevsvar = 651 for begge oppgavene

Ved sammenligning av elevsvarene for de to eksempeloppgavene kommer to dis-
tinkte mønstre til syne (figur 4.4). Det er færre elever som svarer på den avanserte
oppgaven om virveldyr enn på Hager på tak-oppgaven, som er på et høyt nivå.
Relativt sett er det flere elever som bruker naturfaglig diskurs enn erfaringsbasert
hverdagsspråk på Hager på tak-oppgaven. På Virveldyr-oppgaven viser elevsvar-
ene motsatt relative trend ved at relativt flere elever bruker et erfaringsbasert hver-
dagsspråk enn elever som bruker naturfaglig diskurs. 

Sammenstillingen av alle de kategoriserte elevsvarene viser en jevn fordeling
mellom elevsvar skrevet i naturfaglig diskurs og elevsvar skrevet i et erfaringsba-
sert hverdagsspråk (figur 4.5). Cirka halvparten av det totale antallet elevsvar hav-
ner i disse kategoriene. Andelen ikke besvarte oppgaver og elevsvar med feil faglig
tilnærming utgjør grovt sett 20 prosent hver.

Figur 4.5 Prosentvis fordeling av alle kodede elevsvar (13 biologioppgaver; n = 8470).
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4.5.2 Sammenligning på elevgruppenivå 
Det er ingen signifikant kjønnsforskjell i andelen godkjente svar på biologiopp-
gavene. Andelen gutter og jenter som bruker naturfaglig diskurs, er på henholdsvis
23 prosent og 27,5 prosent (figur 4.6). Tilsvarende andeler for gutter og jenter som
svarer med et erfaringsbasert hverdagsspråk, er 27,5 prosent og 22,9 prosent. 

Figur 4.6 Prosentvis fordeling av alle kodede elevsvar fordelt på gutter og jenter (13 bio-
logioppgaver).
Antall elevsvar fra jenter = 4123 og fra gutter = 4328; ikke oppgitt kjønn = 19.

Hvor ofte elevene snakker norsk hjemme, ser ut til å ha innflytelse på andelen elev-
svar som havner i kategoriene naturfaglig diskurs og erfaringsbasert hverdags-
språk (figur 4.7). Blant elever som alltid snakker norsk hjemme, havner over halv-
parten (53,5 prosent) av elevsvarene i disse kategoriene. For elever i kategoriene
nesten alltid og av og til  eller aldri ligger tilsvarende andeler på henholdsvis 44 og
35,6 prosent. Elever som sjeldnere bruker norsk i hjemmet, viser en tendens til
oftere å ikke besvare oppgavene. For alle grupperingene er andelen godkjente elev-
svar omtrent likt fordelt mellom de som bruker naturfaglig diskurs, og de som sva-
rer i et erfaringsbasert hverdagsspråk. 
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Figur 4.7 Prosentvis fordeling av alle kodede elevsvar etter språklig hjemmebakgrunn
(13 biologioppgaver).
Antall elevsvar tilknyttet Alltid = 5832, Nesten alltid = 1150, Av og til / aldri = 919, ikke oppgitt = 569.

4.6 DISKUSJON
I denne delen vil først mønstrene i analysen av elevsvar diskuteres med utgangs-
punkt i den samlede kodingen som er vist i figur 4.5. Deretter behandles forskjel-
lene mellom elevgrupper, både med tanke på kjønn og hvor ofte eleven snakker
norsk hjemme. Det er ingen store kjønnsforskjeller, men språklig hjemmebak-
grunn viser noen gruppeforskjeller. Alt i alt bekrefter oversikten over den samlede
kodingen i figur 4.5 både at mange elever ikke identifiserer seg som naturfaglige
språkbrukere, og at nivået på det faglige innholdet og svarets språklige utforming
er nært forbundet. 

Et første slående trekk ved analysen er at andelen elever som velger å hoppe over
de åpne oppgavene, er 22 prosent, altså om lag hver femte elev, for alle oppgavene
(figur 4.5). Dette er langt høyere på oppgaven Virveldyr (37 prosent), og denne kan
tjene som eksempel på mulige årsaker til at mange elever unnlater å svare. Det kan
være mange grunner til at elever vegrer seg for å skrive sitt eget svar, først og fremst
at oppgaven er på et avansert kompetansenivå, men også at den er oppgavens del
B, og det er kjent at mange elever kan oppleve en oppgavetrøtthet utover i et opp-
gavesett. I oppgavens del A møter elevene et klassifiseringsprinsipp (pattedyr og
ikke), og det er muligens mer krevende å lete etter enda et prinsipp med såpass lite
informasjon i oppgavetekst B: «Hvilken egenskap ble brukt til å sette dyrene inn i
disse to gruppene?» Denne manglende evnen til omstilling kan være et tegn på
unøyaktig arbeid og lav konsentrasjon. Fra andre studier er det kjent at færre elever

17,6

22,8

26,6

18,1

21,2

26,9

19,4

19

18,9

12,7

10,2

8,6

32,3

26,6

18,9

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Av og til/aldri

Nesten alltid

Alltid

Naturfaglig diskurs Hverdagsspråk Feil faglig Annet Ikke besvart



4. TIMSS 2019: Hverdagsspråk og naturfaglig diskurs i elevenes svar på åpne oppgaver 93

svarer på åpne oppgaver generelt og på oppgaver på de mest avanserte nivåene spe-
sielt (Jakwerth et al., 1999). Mangel på tid, problemer med å forstå enten svarfor-
matet eller det faglige innholdet i oppgaven, vanskegraden og mengden tekst som
skal leses, er andre faktorer som kan spille inn. Det er grunn til å tro at det er nett-
opp den høye faglige vanskegraden som har ført til at mange elever har valgt å ikke
svare på oppgavene i denne studien.

Mer interessant er det å se på andelen elever som faktisk avgir svar, og analysen
viser at det er omtrent like mange svar som kodes for naturfaglig diskurs, som for
hverdagsspråk, om lag 25 prosent av hvert slag. En positiv side ved dette funnet er
selvsagt at hver fjerde elev på niende trinn enten er på riktig vei eller allerede har
de språklige ferdighetene som kreves i naturfag. Det er likevel grunn til å minne
om hvor lave krav det ble stilt til det naturfaglige språket i denne studien, for
eksempel er følgende eksempler godkjente svar på Virveldyr-oppgaven: «Gruppe 1
har bein og gruppe 2 har ikkje bein», «Egenskapen de har delt inn dyrene etter er
om de har en korsrygg eller ikke. Gruppe 1 er dyr med korsrygg. Gruppe 2 er dyr
uten korsrygg» og «Dyrene i gruppe en har et indre skjellet, imens dyrene i gruppe
to har ingen skjellet.» Ingen av disse tre svarene bruker det ønskede fagbegrepet
(«virveldyr»), og flere bruker feil fagbegrep, men elevene viser en evne til å klassi-
fisere dyregruppene selvstendig og rimelig korrekt. Selv for mange av elevene som
får sine svar kodet innenfor den naturfaglige diskursen, vil det være nødvendig
med språklig veiledning før de behersker fagets tekstkultur og bruker fagspråket
hensiktsmessig.

Et urovekkende funn er at så mange som 19 prosent av elevene – om lag en fem-
del – bruker feil faglig tilnærming. Det er flere typer svar som er samlet i denne
kategorien, først og fremst elevsvar skrevet i hverdagsspråk som kan karakteriseres
som «misconceptions»: konkurrerende feilspor. Som vist innledningsvis er dette
altså svar som er uttrykk for faglige feilspor som bør korrigeres, og kanskje revers-
eres, for at fagets innhold skal bli en integrert del av elevenes kunnskap. Videre er
det også mange elever som aktiverer feil del av naturfaget, og rent anekdotisk kan
disse svarene beskrives ved at elevene svarer «drivhuseffekten» eller «bærekraftig»
eller bruker andre fagbegreper på mange oppgaver der dette ikke er relevant. På
oppgaven Hager på tak er slike typiske feilsvar for eksempel: «Mindre forsøpling»,
«Fordi da er det vanskelig for andre å kaste søppel på hagen din og da er det enklere
for bier og vepser for å ta til seg det de skal ha» og «Fordi da vil det komme mere
mat til dyr, så de spiser det og så kommer det gasser ut av de etterpå». Det er også
en liten andel av elevene som avgir svar som ville vært innenfor andre fags diskurs,
eller som behandler oppgavene som quiz-spørsmål uten å vise tegn til resonnering
eller faglig tenkning – et noe overraskende funn.
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Andelen elever som benytter seg av ulike unnvikelsesstrategier, er egnet for en
helt egen studie, siden kodingen i denne kategorien gir innsyn i elevenes svarstra-
tegier når de enten ikke forstår oppgaven eller ikke greier å begrunne svarene sine.
Selv om disse svarene i figur 4.5 er samlet i kategorien «Annet», er flesteparten av
elevsvarene (8 prosent av alle) enten for vage til at de kan plasseres i andre katego-
rier, eller så er de repetisjoner av spørsmålet. Dette er eksempler på vage og repe-
terende svar fra Hager på tak: «å lage hager», «planter og trær» og sirkulære svar
som «Hvis hager hjelper med å redusere mengden karbondioksid betyr det at jo
flere hager det er jo mindre karbondioksid er det i lufta».

Tidligere studier viser kun små forskjeller mellom norske gutters og jenters real-
fagprestasjoner (Olsen & Björnsson, 2018). Undersøkelsen her viser at omtrent
like mange gutter som jenter får godkjent sine svar på biologioppgavene. Det er
derimot en liten kjønnsforskjell i språkbruken (figur 4.6). Andelen elevsvar fra
jenter (28 prosent) som bruker naturfaglig diskurs, er noe høyere enn den tilsva-
rende andelen for gutter (23 prosent). Det motsatte er tilfelle for elevsvar som bru-
ker et erfaringsbasert hverdagsspråk. Her er andelen elevsvar fra gutter (28 pro-
sent) noe høyere enn den tilsvarende andelen svar fra jenter (23 prosent). Selv om
den kognitive profilen for gutter og jenter viser likt generelt evnenivå, har jenter
fra tidlig alder gjennomsnittlig bedre språklige evner enn gutter (NOU 2019:3).
Jenter er bedre på abstrakt språkbruk (Burmana et al., 2008), er betydelig bedre
lesere enn gutter på ungdomstrinnet (Jensen et al., 2020), og engasjerer seg oftere
enn gutter i språklige aktiviteter (NOU 2019:3). Det kan hende at jenter drar nytte
av disse faktorene og dermed har et bedre utgangspunkt for å benytte et språk som
kan spores tilbake til kunnskaper, metoder eller epistemologi i naturfag og natur-
fagundervisning (her: naturfaglig diskurs). 

Språkkunnskaper har en sammenheng med prestasjoner i naturfag (for eksem-
pel Kaarstein et al., 2020; Nilsen & Bergem, 2016; Van Laere et al., 2014). Over
halvparten av elevsvarene fra elever som alltid snakker norsk hjemme, hører inn
under kategoriene naturfaglig diskurs og erfaringsbasert hverdagsspråk (figur 4.7).
For elever som nesten alltid og av og til eller aldri snakker norsk i hjemmet, ligger
tilsvarende andeler på henholdsvis 44 og 36 prosent. Den største andelen ube-
svarte oppgaver tilhører elever som av og til eller aldri snakker norsk i hjemmet.
Uten gode språkkunnskaper kan læringsutbyttet i naturfag reduseres betraktelig.
For å kunne delta aktivt i undervisningen må minoritetselever beherske et visst
nivå av majoritetsspråket (Baker & Wright, 2017). Lærere bør tilrettelegge for at
elever kan utvikle sitt fagspråk gjennom et stort utvalg muntlige og skriftlige akti-
viteter, med fokus på begrepslæring i tillegg til forståelse av hverdagsord og hva de
betyr i faglig sammenheng (Holum, 2016; Wellington & Osborne, 2001). Fag-
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språket kan, for eksempel, utvikles ved at elevene deltar i samtaler om faglige
temaer og gjennom arbeid med ordforråd, lesing og skriving (Holum, 2016). 

Alt i alt bekrefter oversikten over den samlede kodingen i figur 4.5 både at
mange elever ikke ser ut til å verken identifisere seg eller handle som naturfaglige
språkbrukere. Kodingen viser også at nivået på det faglige innholdet og svarets
språklige utforming er nært forbundet – altså at der det faglige innholdet ikke er
forstått, kommer dette svært tydelig til syne i uklare eller svakt formulerte svar.
Dette er som ventet, og støtter opp under nødvendigheten av å lære fagets språk og
uttrykksmåter for å lære faget (Fang, 2012). I denne studien er det ikke tilgjengelig
informasjon om hvorvidt elevene er vant til at læreren vurderer selve språket når
de besvarer naturfagsoppgaver enten skriftlig eller muntlig, men den høye samlede
andelen som ikke svarer i tråd med naturfaglig diskurs – 75 prosent av alle elevsvar
– kan gi en pekepinn om at fagspesifikk literacy burde ha en enda sterkere plass i
naturfagundervisningen. 

Det ble innledningsvis pekt på at det fortsatt er store utfordringer med arbeidet
med de grunnleggende ferdighetene etter at begynneropplæringen er avsluttet på
småtrinnet. På mellomtrinnet og oppover møter elevene større og større tekstut-
fordringer også i andre fag enn norskfaget. Det er her arbeidet bør starte for fullt
med å øve elevene i å overvåke sin egen forståelse underveis i læringen, å oppar-
beide en metakognitiv bevissthet (Roe, 2014). Det er også på dette tidspunktet at
elevers leseferdigheter ser ut til å variere mer, med økende forskjeller fra mellom-
trinnet og oppover (Frønes & Jensen, 2020). Dette gjelder både forskjellen mellom
gutter og jenter, og naturlig nok også mellom elever med svært lav leseferdighet og
de som har svært høy. PIRLS-undersøkelsen 2016 viste for eksempel ingen kjønns-
forskjeller, men derimot en kontinuerlig framgang i perioden 2006 til 2016 (Gabri-
elsen & Hovig, 2017). PISA-undersøkelsen 2018 viste at norske 10.-trinnselever
leser på et stabilt, godt nivå, men uten den samme framgangen som mellomtrinns-
elevene i PIRL-undersøkelsen hadde. En mulig forklaring på disse to ulike utvik-
lingslinjene er at det ikke er helt opplagt at de to resultatene henger sammen (Jen-
sen et al., 2020). Hva som er viktig lesekompetanse på barnetrinnet, er ikke det
samme som på ungdomstrinnet, og det kan være at leseopplæringen fra slutten av
mellomtrinnet og oppover er mindre fokusert og samordnet på skolene. Det vil si
at det er lite oppmerksomhet om lesing som grunnleggende ferdighet oppover i
skoleløpet, og at ikke alle lærere tar rollen som leselærere i sine fag.

Noen undervisningspraksiser har veldokumentert effekt på faginnlæring, spesi-
elt blant de svakeste elevene, som lese- og læringsstrategier. Studier har vist at
såkalt eksplisitt undervisning har stor effekt på mange forhold, og det er en sterk
oppfordring til lærere om å gjøre undervisningen i hvordan de forstår og tenker,



Lehre, Frønes og Kaarstein | Med blikket mot naturfag96

eksplisitt, åpent og tilgjengelig for alle elever. Å gjøre noe eksplisitt – enten det er
lesestrategier eller fagbegreper, skriving eller muntlig – vil innebære at læreren
modellerer, verbaliserer og bygger stillas (Magnusson & Frønes, 2020). LK20 styr-
ker arbeidet med lesing i alle fag, og spesielt fagspesifikk lesing og dermed også
spesialiserte lesestrategier. Det er viktig å skille mellom undervisningsmetoder
som tar i bruk strategier, og undervisning i strategier (Magnusson & Frønes, 2020).
Forskjellen ligger i hvorvidt læreren fokuserer på hvordan elevene aktivt bør tenke
mens de utfører aktiviteten (Shanahan et al., 2010). Det vil være naturlig å starte
med lærermodellering først, og så ha en innlagt progresjon via veiledet praksis til
at elevene bruker kunnskapen selvstendig. På denne måten kan eleven gå fra å
kunne nevne strategier og føle at de kan dem, til å repetere over tid og sette dem ut
i praksis på egen hånd. Flere har påpekt at eksponering for teknikker i seg selv ikke
fører til at elevene blir strategiske (Nokes & Dole, 2004), eller at en mekanisk inn-
læring og bruk av handlemåter vil føre til læring (Pearson & Cervetti, 2013). Å
arbeide med eksplisitt innlæring og modellering gjør det mulig for elever å forstå
hva de skal lære, hva de ikke forstår, og å dele opp læringsarbeidet i mindre deler.
En del av den eksplisitte opplæringen bør være i vitenskapelig, undersøkende
tenkning og i epistemologisk kunnskap: kunnskap om hvordan kunnskap dannes.
Kleve og Penne viser til at det er de svake elevene som kanskje har størst utbytte av
en slik metabevissthet i matematikkfaget, og at forenklingene disse elevene møter,
kan gjøre det enda vanskeligere å lære i fagene (2012). 

Det er grunn til å tro at det i tillegg til felles utfordringer med større krav til å
lese for å lære fra mellomtrinnet av også er store fagspesifikke språklige utfordrin-
ger. Flere har etterlyst mer fagrelevante lese- og skrivepraksiser langt tidligere i
utdanningsløpet (Wellington & Osborne, 2001; Shanahan & Shanahan, 2008) og
vist til at fagspesifikk literacy-opplæring fostrer kritisk tenkende elever (Moje,
2008, 2010). Hvis faglærerne i teksttunge fag skal sette av tid til arbeid med grunn-
leggende ferdigheter i sine fag, er det også nødvendig at lese- og skriveopplæringen
oppleves faglig relevant for den enkelte læreren og utbytterikt for elevenes læring
(Shanahan & Shanahan, 2008).

4.7 AVSLUTTENDE KOMMENTAR
Mange har påpekt at å beherske fagets språk er selve nøkkelen til å forstå og vise
forståelse i et fag. Ifølge Mork og Erlien (2017) er det mulig å lære naturfag uten å
bruke mengder av fagord, men uten noe kjennskap til fagspråket er det svært
begrenset hva som kan læres i faget. Denne studien har dekket bare en flik av feltet
språk i naturfag, og peker videre mot flere uutforskede spørsmål. Blant annet er det
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interessant å utvide analysen av biologioppgaver til flere oppgaver, også innenfor
fysikk, kjemi og geofaglige emner for å se etter variasjon mellom emnediskursene.
I arbeidet med denne studien har det også blitt tydelig at den mulige sammenhen-
gen mellom språket og det faglige innholdet som elevene møter i læringskontek-
sten (her oppgaveteksten), sannsynligvis setter spor i elevenes egne svar. For
eksempel viste oppgaven Hager på tak at mange elever tok i bruk fagbegreper kjent
fra fotosyntesen, muligens fordi oppgaveteksten nevnte «å redusere mengden kar-
bondioksid i luft». Er det slik at hvis elever både omgis med korrekt og forståelig
fagspråk og vurderes på det samme, vil de selv ta i bruk fagspråket mer aktivt?
Sannsynligvis, men det bør studeres systematisk og også hva slags vurdering som
er egnet til å gi elever motiverende veiledning.

Det er flere begrensninger ved studien knyttet til manglende svar på spørsmål
om elevenes bakgrunn. En av analysene i dette kapitlet baserer seg på TIMSS-
spørsmålet «Hvor ofte snakker du norsk hjemme?». Flere elever unnlot å svare på
dette spørsmålet, noe som medførte at 6,7 prosent (569 av 8470) av elevsvarene
måtte utelates i analysene av elevens språk i hjemmet. Dette har medført større
usikkerhet i analysene. Elevsvar som ikke kan knyttes til språklig hjemmebak-
grunn, tilhører i hovedsak kategoriene ikke besvart (32 prosent), erfaringsbasert
hverdagsspråk (23 prosent) og naturfaglig diskurs (18 prosent). Videre er ikke
eksponeringstid for norsk språk, og informasjon om hvor lenge en elev har gått på
norsk skole, målt. En elev med kort fartstid i det norske skolesystemet vil antagelig
ha større vansker med å løse naturfagoppgaver enn en elev som har lang fartstid i
den norske skolen. I TIMSS-undersøkelsen blir dette tatt hensyn til ved at elever
som har fått mindre enn ett års undervisning i norsk, ikke deltar.
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VEDLEGG 4.1 VURDERINGSVEILEDNING («VIRVELDYR» 
OG «HAGER PÅ TAK»)

Figur 4.8 Vurderingsveiledning for «Virveldyr og pattedyr».
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Figur 4.9 Vurderingsveiledning for «Hager på tak».
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