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elevers faglige snakk på vei mot økt forståelse 
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Gardermoen 3. oktober 2016

“reading and writing are constitutive parts of science.»

“Reading and writing are inextricably linked to the very nature 

and fabric of science, and, by extension, to learning science” 

(Norris and Phille s226)
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How Literacy in Its Fundamental Sense Is 

Central to Scientific Literacy

• The fundamental sense of scientific literacy

– «nothing resembling what we know as western science 

would be possible without text» 

• The derived sense of scientific literacy (trad.?)

– Being knowledgeable, learned, and educated in science

Norris, S. P., & Phillips, L. M. (2003). How literacy in its fundamental sence is central 

to scientific literacy. Science Education, 87, 224-240. s 224
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• «Det, hvorom man ikke kan tale, 

om det må man tie»

• «Grensene for mitt språk 

betyr grensene for min verden»

Utfordring i naturfag: 

Kan lære gjennom eksperimenter?
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Teori er usynlig

Repetisjonstime

• Elev: Vann fra Erdal smaker annerledes enn vann fra Os 

Teori er usynlig

Repetisjonstime

• Elev: Vann fra Erdal smaker annerledes enn vann fra Os 

• Lærer: Hvis vi har vann med andre ting oppi, hva heter det 

da på naturfagspråk?

• Elever: –

• Lærer: (repeterer spørsmålet)

• Elev: Som lys saft?

• Lærer: Hva kalles vann med salt, på naturfagspråket?

• Elev: Saltvann?

• Lærer:  Ok, vi er ikke på bølgelengde her. – Opp med 

hånden de som tror det er en jevn blanding?
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Utforsker elevenes forståelser

• Dialog: Ulike syn – alle deltar

Hva tror du?

Går igjennom ulike syn

Hva tror du?

Kommunikasjon : Ulike syn – bare lærer snakker
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Forelesing

• Kommunikasjon: 

– Bare ett syn – bare lærer snakker

12

Spørsmål og naturvitenskapelige svar

• Dialog: Alle deltar – bare ett syn: naturvitenskapens

– Spørsmål – Respons – Evaluering (IRE)?

– Læringsdialog?
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Kommunikativ tilnærming

Utesker elevenes 
forståelser

Spørsmål og
naturvitenskap-

lige svar

Forelesning

Går igjennom 
ulike syn

Inkluderer
elevenes
forståelser
(Dialogisk /
flere synspunkt)

Fokus på
naturvitenskapelig
syn
(Autoritativt / 
bare ett synspunkt)

Interaktivt
Ikke-
interaktivt

Scott, P. H., Mortimer, E. F., & Aguiar, O. G. (2006). The tension between authoritative and dialogic 

discourse: A fundamental characteristic of meaning making interactions in high school science lessons. 

Science Education, 

14

Kommunikativ tilnærming

Samtaler som hjelper elever inn i stoffet?

Utesker elevenes 
forståelser

Spørsmål og 
naturvitenskapelige  

svar

Forelesning

Går igjennom 
ulike syn

Inkluderer 
elevenes 
forståelser
(Dialogisk)

Fokus på 
naturvitenskapelig 
syn 
(Autoritativt)

Interaktivt
Ikke-
interaktivt

Utforskende 

samtale?
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Bare to dialogtyper å velge mellom? 

Få frem elevenes
ulike syn

Spørsmål og natur-
vitenskapelige svar

Flerstemmig Autoritativt (IRE)

Aktivere
forkunnskaper

Avklareende
dialog

Triadiske dialoger (IRE)
Lærer: Dette er en tegning av et s-orbital [peker bare på s-orbitalet]. s 

er selvfølgelig ment å være tredimensjonal. ... Hvilke 
elementer kan bli representert i et slikt diagram? – Jenny?

Jenny: Hydrogen og helium?

Lærer: Hydrogen og helium. Hydrogen vil ha ett elektron. . . et sted 
der inne, og helium ville ha. . .?

Per: To elektroner.

Lærer: To. . . Dette er. . . en s og. . . den hvite ville være. . .? Ali?

Ali: 2s.

Lærer: 2s. Og den grønne ville være. . .? –

...

Lemke, J. L. (1990). Talking science: language, learning, 

and values. Norwood, N.J.: Ablex.
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Kjennetegn på i effektive 

læringsdialoger i naturfag, 

Stein Dankert Kolstø

IFT, UiB

Motivering

• PISA+ fant lite faglig prat i naturfag 

• Forskerføtter: 54% muntlig vs. lese, skrive, gjøre

• Ludvigsen-utvalget: Trenger mer dybdelæring

• Faglig samtale oftest spørsmål – svar – evaluering, 

lite begrepsdrøfting 

• Lite fokus på utvikling av faglig forståelse gjennom 

samtale og tilbakemelding
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Underveisspråk

• I læringsprosesser

– fra hverdagsspråk

– til mer vitenskapelig måte å snakke på

– Underveisspråk bærer preg av begge

• Språklig autensitet (Wallace)

– Elevsentrert-autensitet i eget snakk viktig for læring

– Versus fagsentrert autensitet

• Hybrid ytring (Bakhtin): 

– En ytring som benytter elementer fra forskjellige talemåter som representerer 

ulike synsvinkler på verden

Siv: Yes! And all bonds, all things that are put together, 

they contain energy. Alright, so to be able to get 

together, it must have energy. 
[Attempt to explain magnesium burning]

Analyse av underveissnakk

• Identifiserte kunnskapsdomene. Diskusjon av:

– Utstyr/funksjon, og observasjoner

– Naturfaglig teori,  og ideer til forklaringer

• Fokus: Bidrag om forklaringer fra elever med «6»

• Forskningsspørsmål:

– Faglig relevans og kvalitet på underveisspråk

– Karakterisere kunnskapsbyggende funksjon

• Underliggende mål

– Øke lærere og forskeres interesse for elevers "faglig feilaktige" underveisspråk

– Hva slags snakk skal lærere stimulere frem?
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Datagrunnlag

– 8 elever med "6"

– Video: Kamera på en 

elev i fem grupper, samt helklassekamera

• To klasser, Vg1, naturfag, elektrokjemi

• Fire øvelser, 4 klokketimer

• En klasse, 10-ende, elektromagnetisk induksjon

• Fire øvelser, seks klokketimer

– Skriftlige rapporter fra hver gruppe

– Prøvebesvarelser

– Elevenes prøve- og standpunktkarakterer

Department of Physics and Technology 21

Oppgavekontekst

• Oppgave (eks): "Forkobring av mynt" 

• Brenning av magnesium, lednings-

evnen til salt, Daniell cellen,...

– Utstyr: (gitt)

– Metode (gitt):

– Observasjoner:

– Forslag til forklaring:

Department of Physics and Technology 22
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Underveisspråk i flerstemmig samtale

"Jv" skriver på Wallwisher i timen

• Kronestykket tar til seg positive kobberioner, 

Cu2+ , siden kronestykket er festet til negativ 

pol blir kobberet nøytralt og vi får en 

forkobring. 

• Elektroden tar til seg negative 

klorioner og vi får klor gass. 

Da bobler det og vi lukter klor. 

Underveisspråk i flerstemmig samtale

Del 1: Oppstart (klipp fra "Jv")
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Underveisspråk i flerstemmig samtale

Del 2: Flere ideer

Underveisspråk i flerstemmig samtale

Del 4: Søker hjelp fra lærer
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Faglig dyktige elevers underveisspråk
- Ideer som er delvis korrekte, delvis faglig feil

• Forenkler naturfaglige fakta

– Jv Men det er jo kronestykker som er på det negative.

• Forslag som er i konflikt med naturfag

– Jv Men, den må jo ta imot kloret også, hvis det  -

• Analogier som er delvis relevante

– Jv Ja. En av tingene blir ladet

• Letende språk ("på en måte", "liksom")

– Jv Ja, men den liksom tar imot kobberet, fra, eh, negativt ladet kobber eller 

noe sånt?

• Delvis korrekte teorianvendelser

– Jv Nei men det går (tegner på illustrasjon). Den er jo inni en runding. Det går i 

en sirkel. Det er det det gjør. Det kommer, -

Faglig dyktige elevers underveisspråk

- Naturfaglige fakta som er faglig unøyaktig eller feil

Huskes eller anvendes feil

– Jv Ja, men den liksom tar imot kobberet, fra, eh, negativt ladet kobber eller 

noe sånnt?

Delvis riktig referering

– Jv Batteriet har jo allerede elektroner. 

Rett bruk

– Js Ok, vi har O2 de må være sånn, O2 er ett molekyl med to oksygen, de må 

være sammen, på en måte, de kan ikke være sånn en og en. 

Implisitt bruk

– Js Men, ja for, men er det ikkje sånn at, ehm, siden det ligger sånn i 

spenningsrekken som de gjør, så kan du ...

Vivi: Yes, but in a way,  it somehow receives 

the copper, from, uh, the negatively charged 

copper, or something like that?
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Karakterisering av kunnskapsbyggende funksjoner elevenes innspill

- hvordan ideer og påstander ble produsert og respondert på

• Formulerer og gjentar fortolkende ideer 

– Jk – Eg tenker at den der der, som eg ikkje husker navnet på, (peker på karbonelektroden) 

gir fra seg atomer som den kobbermynten på en måte tar opp

• Utvider ideer som er foreslått

– Jv Nei men det går (tegner sirkel). Den er jo inni en runding. Det går 

i en sirkel. Det er det det gjør. 

• Gir støtte til ideer

– Jv Ja. En av tingene blir ladet 

• Utfordrer ideer, f.eks. teste holdbarheten

– Jv nei eg tror ikkje vi lader batteriet eller noe sånnt . Batteriet har jo allerede elektroner. 

– G1 Prøv de to, for eg vil sjekke om det er samme fart! Ok? 

• Stiller spørsmål som fokuserer på aktuelle hull i forklaringsforsøk

– Jk - Men ka har strømmen å si for dette, liksom?

• Etterspør og bringer inn naturfaglig kunnskap

– Jk – Det blir oksidert og det som tar opp, blir redusert. Du må tenke motsatt av ka du 

egentlig tror redusert betyr.

Karakterisering av kunnskapsbyggende funksjoner elevenes innspill

- hvordan ideer og påstander ble produsert og respondert på

• Repeterer andres ideer for å sjekke rett fortolkning

• Oppsummerer konklusjoner underveis

– Jk Hvis det e kobberklorid som e det vannet (Peker på løsningen). Og så e det vanlig karbon 

(peker på karbonelektroden) og så e det en vanlig mynt.

• Uttrykker usikkerhet om riktighet av egne og andres ideer

– Js Skal vi si magnesiumen reagerer med oksygen i luften og blir tilført energi fra flammen? 
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Konsekvenser for undervisning

• "Seksere" med progresjon i underveisspråk

– Formulerer forslag til tolkninger, gir motargumenter etc

– Tolkninger underveis unøyaktig, feilaktig og letende

• Fremelske "feilaktig" underveis-snakk?

– Læring forutsetter tolkning og tilbakemelding

– Elevsentrert språklig autensitet gir flere rom for å delta

John Dewey sin teori om 

Dobbel refleksjonsprosess 
("Double movement of reflection")
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Første refleksjonsprosess

Observasjoner

Fortolkning

gjetting
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Andre refleksjonsprosess

Observasjoner

Fortolkning

gjetting utledning

Teste mot 

- observasjoner

Elev spør uten å bli spurt
Etter å hørt lærers forklaring og lest i boken

• «Ja, så, eh, et molekyl består av 

flere atomer, og en blanding består 

av flere ulike molekyler?»
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Fire grunntyper dialogtyper?

• Aktiverende dialog

– Aktivering relevante erfaringer, observasjoner og kunnskaper

• Ide-genererende dialog

– Elevene foreslår forklaringer, tolkninger ...

• Uttestende dialog

– Elevene utfordres til å sjekke mot nye observasjoner og synspunkt

• Avklarende dialog

– Teste konsistens og sammenhenger mot lærerens forståelse

Idegene-

rerende

dialog

Uttest-

ende 

dialog
Avklarende 

dialog

- IRE 

- Flerstemmig

Avklarende 

dialog

- IRE 

- Flerstemmig

Aktiverende 

dialog

Aktiverende 

dialog

Thorsheim, F., Kolstø, S. 

D., & Andresen, M. U. 

(2016). Erfaringsbasert 

læring. 

Naturfagdidaktikk. 

Bergen: Fagbokforlaget.

38

Kommunikative tilnærminger

Utesker elevenes 
forståelser

Spørsmål og 
naturvitenskapelige  

svar

Forelesning

Går igjennom 
ulike syn

Inkluderer 
elevenes 
forståelser
(Dialogisk)

Fokus på 
naturvitenskapelig 
syn 
(Autoritativt)

Interaktivt
Ikke-
interaktivt

Utforskende 

samtale?
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Tradisjonell undervisning: Effektivt og bra med 

elever som vil og kan reflektere i stillhet?

• Aktiverende dialog

– Aktivering relevante erfaringer, observasjoner og kunnskaper

• Ide-genererende dialog

– Elevene foreslår forklaringer, tolkninger ...

• Uttestende dialog

– Elevene utfordres til å sjekke mot nye observasjoner og synspunkt

• Avklarende dialog

– Teste forståelse mot lærerens forståelse

Idegene-

rerende

dialog

Uttest-

ende 

dialog

Uttest-

ende 

dialog
Avklarende 

dialog

- IRE 

- Flerstemmig

Avklarende 

dialog

- IRE 

- Flerstemmig

Aktiverende 

dialog

Aktiverende 

dialog
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Gode dialogtyper med barnehagebarn?

• Aktiverende dialog

– Aktivering relevante erfaringer, observasjoner og kunnskaper

• Idegenererende dialog

– Elevene foreslår forklaringer, tolkninger ...

• Uttestende dialog

– Elevene utfordres til å sjekke mot nye observasjoner og synspunkt

• Avklarende dialog

– Teste forståelse mot lærerens forståelse

Idegene-

rerende

dialog

Uttest-

ende 

dialog
Avklarende 

dialog

- IRE 

- Flerstemmig

Avklarende 

dialog

- IRE 

- Flerstemmig

Aktiverende 

dialog

Aktiverende 

dialog

Åpne dialoger?                                             Autoritative dialoger?

Rendyrket utforskende læring

• Aktiverende dialog

– Aktivering relevante erfaringer, observasjoner og kunnskaper

• Ide-genererende dialog

– Elevene foreslår forklaringer, tolkninger ...

• Uttestende dialog

– Elevene utfordres til å sjekke mot nye observasjoner og synspunkt

• Avklarende dialog

– Teste forståelse mot lærerens forståelse

Idegene-

rerende

dialog

Uttest-

ende 

dialog
Avklarende 

dialog

- IRE 

- Flerstemmig

Avklarende 

dialog

- IRE 

- Flerstemmig

Aktiverende 

dialog

Aktiverende 

dialog
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Utforskende oppgave gav annen type snakk og læring

• Likt innhold for 
begge

• Fire oppgaver 
med mulighet 
for 
identifisering 
av forholdstall

• En forklaring

• Til ulik tid!

• Fire tester av 
læringsutbytte

Schwartz, D. L., Chase, C. C., Oppezzo, M. A., & 

Chin, D. B. (2011). Practicing Versus Inventing 

With Contrasting Cases: The Effects of Telling First 

on Learning and Transfer. Journal of Educational 

Psychology, 103(4), 759–775. 

Fire dialogtyper
Som kan guide når en lager spørsmår og oppgaver 

for arbeid alene, i grupper og i klassediskusjoner?

• Gruppearbeid

• Klassediskusjoner

• Veiledning

• Individuell tenkning med kontrollspørsmål til lærer

Idegene-

rerende

dialog

Uttest-

ende 

dialog
Avklarende 

dialog

- IRE 

- Flerstemmig

Avklarende 

dialog

- IRE 

- Flerstemmig

Aktiverende 

dialog

Aktiverende 

dialog

Schwartz-studien: 
Generaliserende 

oppsummering
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Faglige helklassesamtaler

• Ikke måtte be dem  rekk opp hånden!

– Forberedelsesaktiviteter

• Gruppe gruble, forsøk, 

• Kortsnakk to og to

• Noter en ide

• Hvordan spørre slik at alle kan delta?

– Alle trenger å få lære gjennom å dele, få 
tilbakemeldinger, røpe feil, lytte, bidra.

Tilbakekastende dialog (vanZee og Minstrell)

Lærer: På hvilken måte tror du lyspærene påvirker strømmen i en krets?

Elev: Lyspærene, de bruker opp noe strøm fra den delen av kretsen slik at 

det blir mindre igjen til neste glødetråd. <1. forslag>

Lærer: Bruker opp strøm. Noen som har andre ideer? 

Elev: Vi tenkte at hver gang vi gjorde det, den [strømmen] vil bli saktere og 

saktere, slik at når den går igjennom flere lyspærer, så tar det 

sannsynligvis bare lengre tid. <2. forslag>

Lærer: Lengre tid. Ok. Så det tar lengre tid fordi? 

Elev: Jeg vil si/tenker at siden ledningene er så tynne, da blir det sånn at 

strømmen går gjennom, men når det er en glødetråd, så vil noe av 

strømmen bli borte i lyspæren, slik at den går saktere og bruker lengre 

tid. <3. forslag>

Lærer: Så hvor går den inn i lyspæren? Hva hender med den når den går 

inn i lyspæren? 

Elev: Den blir brukt. <variasjon av 1. forslag> 

Elev: Den går opp i glødetråden og så kommer den ned igjen

slik at den fremdeles kobler kretsen sammen. <4. forslag>

Lærer: Den kobler fremdeles kretsen sammen.

Elever: (kommer fire nye elevresponser på rad)

van Zee, E. H., & Minstrell, J. (1997). Reflective discourse: 

Developing shared understandings in a physics classroom. 

International Journal of Science Education, 19(2), 209-228
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Mercer: Opplæring i grunnregler:

«Våre regler for faglig samtale» 

• Vi deler ideer vi får og hører på hverandre 

• Vi snakker en om gangen 

• Vi respekterer hverandres meninger 

• Vi forklarer og begrunner ideene våre  

• Når vi er uenige spør vi “hvorfor?”  

• Vi førsøker å bli enige til slutt  

Test-klasser vs. kontrollgrupper

To kunnskapstester:

- evne til ikke-verbal tenkning

- naturfaglige spørsmål fra 

en nasjonal database 

• Bruken av «fordi», «jeg tror», «vil» og 

«kunne» øker fra 65 til 215.  

• Antall setninger på mer enn 100 tegn økte 

tilsvarende fra en til 46. 

Mercer, N. (2000). Words and Minds. How we use language to Think 

Together. London: Routledge.

Report

Department of Physics and Technology 48
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Prosjekt «Forskerføtter og lesereøtter»

Hvilke typer tekster leste og skrev elevene?

New Literacy Studies
Identifisere og diskutere Literacy events

Odegaard, M., Haug, B., Mork, S. M., & Sorvik, G. O. (2014). Challenges and Support 

When Teaching Science Through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. 

International Journal of Science Education, 36(18), 2997-302
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Takk for oppmerksomheten!

kolsto@ift.uib.no
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