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Leseopplæring i et dybdelæringsperspektiv
Dybdelæring
– er prosessen der elever blir i stand til å anvende det de har lært og
overføre det til nye situasjoner, det vil si å overføre både faglig
kunnskapsinnhold og kunnskap om hvordan, hvorfor og når denne
kunnskapen anvendes (etter Pellegrino og Hilton, 2012)

Kompetansebegrepet kan knyttes til dybdelæring
– å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre
utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og
situasjoner - refleksjon og kritisk tenkning er sentralt

Lesekompetanse (reading literacy)
– lesing som grunnleggende ferdighet (kompetanse) i alle fag, der blant
annet kritisk lesing er vektlagt
– tverrfaglighet og sammenheng mellom fagene

Kunnskapsløftet om lesing:
«Elevene skal kunne orientere seg i et
tekstmangfold og forholde seg kritisk til ulike
typer informasjon i stadig mer komplekse
lesesituasjoner.»

Den videre leseopplæringen - strategier
og kunnskap om tekster
• Lesestrategier er fleksible metoder eller fremgangsmåter
for å nå et lesemål.
• Læreren må forklare hvorfor en strategi er en god
metode eller framgangsmåte og når den kan brukes for
at de skal kunne overføre den til nye situasjoner.

*
• Elevene må også ha kunnskap om teksters språk,
struktur og sammensetning, og kunne
– vurdere teksters opphav og troverdighet
– vurdere tekster om samme tema opp mot hverandre
– navigere hensiktsmessig på nettet (navigeringsstrategi)

Leseopplæring på ungdomstrinnet – hva
gjør norsklærerne?
LISA-prosjektet (Linking Instruction and Student
Achievement) med 47 skoler/klasser på 8. trinn
–
–
–
–

Videoopptak av 180 norsktimer
Timene ble delt inn i totalt 540 15-minutters segmenter
I 159 segmenter lå det til rette for leseopplæring
I 74 segmenter ble lesestrategier nevnt eller undervist i
(Magnusson, Roe og Blikstad-Balas, 2018)

Dybdelæring krever
«dybdeundervisning» i lesestrategier
• Eksplisitt undervisning om en strategi må
omfatte både hvordan den brukes, hvorfor
den er nyttig og når den kan benyttes.
– Læreren forklarer, og gjerne også modellerer,
hvordan strategien brukes.
– Modellering har vist seg å ha god effekt på
elevenes læring.

Strategiene ble forklart og begrunnet eksplisitt i 23 av
de 74 segmentene der lesestrategier ble nevnt

Eksempel på eksplisitt strategiundervisning
Hvordan

Når

Lærer: Aller først, skriv ned det dere vet om
kontaktlinser. Og prøv å skrive en brukerveildning,
Hva vet du om kontaktlinser?
Målet er å vise hvordan vi kan bruke lesestrategier
på denne teksten slik at dere også kan bruke
strategiene når dere leser andre tekster, i andre fag
feks. Derfor har det ikke noe å si hva testen
handler om. Det kunne vært fotball eller sminke,
hva som helst. Poenget er hvordan vi kan lese på
forskjellige måter som også kan brukes i andre fag.
Det er altså en strategi å finne fram til hva man vet
om det teksten handler om (…)

Hvorfor

Lærer: Hva er fordelen med en sånn tilnærming til
teksten? Før du begynner å lese, hva er fordelen
med å skrive en kort assosierende tekst før du
starter å lese?
Elev: Du kommer litt dypere inn i temaet og
kommer litt i gang. Sånn at det ikke er helt nytt for
deg.
Lærer: Riktig. Poenget er at du vet mye om mange
ting. Ofte leser du om ting som ikke er helt
forskjellig fra noe du har lest før. Så poenget med en
sånn før-lesingsaktivitet er at du skal knytte det du
allerede vet til det du skal lese om.

Hva handlet undervisningen om i de øvrige 85
segmentene der lesing var involvert?
•
•
•
•

Hvilke byggesteiner en fortelling/novelle består av
Hvordan forfattere skaper spenning i en fortelling
Hvordan en argumenterende tekst er bygget opp
Hvilke sjangertrekk og virkemidler som finnes i en
novelle
*
Målet var som regel elevenes skriving

Hva gjør øvrige faglærere, og hvem tar
ansvar for hva?
• Lesestrategier
• Kunnskap om teksters språk og struktur
Spesielt viktig på nett (fant vi nesten ikke i 2015):
• Å undersøke teksters opphav og troverdighet
• Å vurdere tekster opp mot hverandre og
undersøke hva som er sammenfallende, unikt og
eventuelt motstridende
• Å kunne navigere og vurdere treff og kilder

Lærebøker er en fantastisk ressurs, men de …
•
•
•
•

har ofte en usynlig avsender
formidler ofte «sannheten»
oppgir sjelden kildene
bør bli utfordret av og brukes parallelt med
andre tekster som krever andre lesemåter

Elevenes leseutfordringer i nasjonale prøver
De nasjonale prøvene i lesing bidrar med kunnskap om
elevenes sterke og svake sider som lesere i ulike
fagområder i tekster som ikke er skrevet for et
pedagogisk formål.
Tekstene representerer mange fag, oppgavene
representerer ulike leseutfordringer, og resultatene kan
brukes i arbeidet med elevenes leseutvikling.
Resultater fra nasjonale prøver i lesing viser at selv om
elevene kan lese, er det mye de ikke forstår. Mye tyder
på at elevene har for lite trening i kritisk og nøyaktig
lesing.

Hva er hovedhensikten med denne
teksten?
å reklamere for et knivmerke 34 %
å informere om fritidsaktiviteter for barn 14 %
å reklamere for speiderbevegelsen 7 %
å informere om gode naturopplevelser 45 %

Amelia Earhart forsvant da hun skulle fly jorda
rundt i 1937. Hun har aldri blitt funnet, men
den offisielle forklaringen sier at flyet hennes
gikk tomt for bensin og forsvant i Stillehavet.

Det finnes mange andre teorier om hva som
skjedde med Earhart. Flykræsjetterforskeren
Ric Gillespie er en av dem som mener at
Earhart slett ikke druknet da flyet gikk tomt for
bensin.

Gillespie sier at han har flere bevis for at
Earhart strandet på en øde øy hvor hun
oppholdt seg i lang tid og overlevde på fisk og
sjøfugl.

Amelia Earhart er fremdeles kjent både som
flyver og som kvinnesakskvinne. Hun satte
flere flyrekorder. Verdensberømt ble hun da
hun fløy alene over Atlanterhavet i 1932. Etter
denne turen stilte en fransk journalist
spørsmålet «Men kan hun bake en kake?».

I teksten står det at en fransk journalist stilte
spørsmålet: «Men kan hun bake en kake?» Hva
kan journalisten ha ment med dette spørsmålet?

I teksten står det at en fransk journalist stilte
spørsmålet: «Men kan hun bake en kake?» Hva kan
journalisten ha ment med dette spørsmålet?

Autentiske elevsvar som ikke fikk poeng på oppgaven
- Kanskje fordi ho hadde levd lenge på øya aleine at han trudde
at ho hadde glemt å bake kake
- Kanskje de fant noe lignende en kake der hun forsvant?
- Om hun kunne bake kake til journalisten
- Journalisten kan ha ment å gi henne kake som premie
- Fordi hun sa at hun godtok prisen på vegne av alle andre
kakebakere

Konklusjon
Det kan være utfordrende
for elever å forstå noe
som ikke er eksplisitt
uttrykt i teksten
Det kan være utfordrende
for elever å forstå tekster
der hendelser ikke
presenteres kronologisk
30 % av elevene på 8. trinn fikk poeng på oppgaven
43 % av elevene på 9. trinn fikk poeng på oppgaven

Lag en tidslinje
Plasser følgende hendelser på en tidslinje:
• Det blir funnet beinrester på en leirplass på Nikumaroro.
• Charles Lindbergh flyr over Atlanterhavet.
• En fransk journalist spør Earhart om hun kan bake en
kake.
• Fred Noonan og Amelia Earhart drar til New Guinea i fly.
• Irene Craigmile Bolam dør.
• Det blir funnet flyfotografier av Nikumaroro i et
museumsarkiv.
• Earhart flyr alene fra Honolulu til det amerikanske
fastlandet.
• Earhart mottar prisene «Distinguished Flying Cross» og
«The Cross of Knighmof the Legion of Honor».

Om lesing i naturfag i læreplanen
«Lesing i naturfag inkluderer kritisk vurdering
av hvordan informasjon framstilles og brukes i
argumenter, blant annet gjennom å kunne skille
mellom data, antakelser, påstander, hypoteser
og konklusjoner»

(Å trekke konklusjoner)

19 %
23 %
12 %
45 %

Hvor mange mennesker ble
drept av hai utenfor kysten
av Sør-Afrika i 2006?

Hvor mange mennesker ble
drept av hai utenfor kysten
av Sør-Afrika i 2006?
A. ingen mennesker (24%)
B. ett menneske (4%)
C. fire mennesker (71%)
D. sju mennesker (1%)

Vet vi sikkert at jorda hadde to måner?

Forskerne tenker seg
sier forskerne
ifølge forskernes modell

Hvordan forskerne tenker seg

Nå hevder to forskere å ha løst gåten
kan forklares

En forsker som befinner seg i Tyskland,
ringer en kollega som jobber på en
forskningsstasjonen Neumayer (øverst på
kartet) klokka 17.00 tysk tid. Hva er da
klokka på forskningsstasjonen Neumayer?
(lese nøyaktig for å finne fram til
informasjon)

Neumayer

33 % klarte oppgaven
Typisk feilsvar: «11:00»
Glemmer figurteksten eller leser
unøyaktig

Forskningsstasjoner i Antarktis stiller klokka etter ulik sonetid
Sonetid i heimlandet

Sonetid på avreisestaden

Sonetid på opphaldsstaden

Denne teksten er hentet fra Morgenbladet. Grafikken er laget av Max Galka. Bruk
teksten når du svarer på oppgavene.

Verden, tett og tom

Hvilken påstand om
de hvite områdene på
kartet stemmer?
A.

B.
5 % av verdens befolkning
5 % av verdens befolkning
Det er på ingen måte noen hemmelighet at verdens om lag 7,3 milliarder mennesker er
fordelt noe ujevnt på planeten – og en kjapp kjøretur gjennom Hedmark anbefales om noen
skulle være i tvil. Én ting er likevel å vite det, noe annet er å se forskjellene.
Fem prosent av verdens befolkning bor i området som er markert med rødt på kartet. Og
fem prosent bor i de blå områdene – til sammen. Tallene er fra 2014, og på Metrocosm.com
kan du selv gå inn og sjekke kartet nærmere. Norge har for øvrig en befolkningstetthet på 14
mennesker per kvadratkilometer, ifølge de siste tallene fra Verdensbanken. Et stykke unna
Singapore, med sine 7736 mennesker per kvadratkilometer.

C.
D.

Det mangler oppdaterte
befolkningstall for disse
områdene. 26%
Det er her det bor færrest
mennesker. 21%
Det er her flesteparten av
verdens befolkning bor. 37%
Det er store øde områder
i disse landene. 10%

To leseres øyenbevegelser de første 20 sekundene
av lesingen etter at oppgaven var gitt

Forskning viser at …
– elever har sterk tiltro til den skriftlige framstillingen
(verbalteksten)
– elever ofte ikke tror at det ligger vesentlig
informasjon i tekstbokser, bildetekst, illustrasjoner
og bilder, tabeller, diagrammer, grafikk og
lignende
(Løvland, 2007)

Fra papir til skjerm – ulike
formater og ulike strategier

Å lese på nett
• Web-tekster kan i prinsippet være nærmest
grenseløse (..) og krever mer av leserens
ferdigheter til å navigere i teksten (Strømsø &
Bråten 2006).
• Å navigere er å manøvrere mellom virtuelle
steder, for å nå et lesemål. Navigasjon
innebærer både bevisste strategier og
ubevisste prosedyrer i samarbeid med
tekststruktur og innhold (Frønes, 2017)

Tove Frønes: Å lese og navigere på nettet - en
studie av (666) elevers navigasjonsstrategier:
•

LESEMÅL OG STIFINNING
– Besøk til bestemte sider
– Tidsbruk på ulike sidetyper
– Ulike typer leseveier
– Kildevurderingsstrategier

•

KONTROLL OG OVERVÅKNING
– Gjenbesøk til sider
– Kontroll av navigasjonssti

•

REPARASJON
– Håndtere desorientering
– Strategifleksibilitet

•

AKTIVITETSNIVÅ OG PREFERANSER
– Aktivitetsnivå
– Navigasjonsmåter

Hovedfunn: Tre navigatørtyper uavhengig av
leseferdighet
De målrettede navigatørene

De ivrige navigatørene

De passive navigatørene

Målrettede navigatør
-

Navigerer etter lesemålet
Finner fram til viktige sider raskt og effektivt
Følger ideelle leseveier
Bruker lang tid
Kontrollerer svarene sine, sjekker andre sider
Flere strategier når de går seg bort
Forholdsmessig styrke: Oppgaver som krever
mye navigasjon

Ivrige navigatører
- Utforskende og utholdende
- Finner fram til de viktige sidene på de fleste
oppgavene
- Mange omveier og avstikkere
- Besøker og gjenbesøker sider med irrelevant
informasjon
- Bruker lang tid, men ikke på å skrive svarene sine
- Blir lett forført av morsomt innhold

Passive navigatører
-

Følger sjelden ideelle leseveier
(Noen) forlater aldri startsiden
(Noen) hopper over oppgaver
Finner ikke viktige sider
Kommer nesten aldri tilbake til sider
Få kontrollstrategier
Få strategier ved forvirring

Resultater:
(Frønes, 2017):

Svake lesere
– Bruker færre
kontrollstrategier
– Er lite strategifleksible
– Lavt aktivitetsnivå
– Tilpasser ikke
navigasjonsmåtene sine
– Finner ikke nødvendige
sider eller effektive stier

Sterke lesere
–
–
–
–

Følger effektive stier
Rikt utvalg strategier
Kritiske lesere
Vurderer kilders troverdighet
og egnethet
– Profitterer på komplekse
oppgaver
– Bruker mye tid
– Gode kontrollstrategier

Elevene kan øve på å skape
sammenheng mellom ulike kilder
1. Hvilken informasjon er overlappende i
tekstene og hvilken informasjon er unik?
2. Er det motstridende informasjon i tekstene?
3. Hva kan være grunnen til at tekstene
formidler ulik informasjon om samme tema?
4. Sammenlign språk og form i tekstene
5. Hvem står bak de ulike tekstene?
6. Er informasjonen i alle tekstene pålitelig?
START MED TO TEKSTER

https://www.dinside.no/reise/marrakesh

https://no.wikipedia.org/wiki/Marrakech

Marrakesh en by tre muligheter
Søte dadler, arabiske magedansrytmer,
eventyrnetter i ørkenen, en vannpipe ved
Atlanteren og rikosjetterende bønnerop. Det er
ikke rart Marrakesh slår an. Det gjelder å gripe
fatt med alle sanser,
Rødglødende magi
Magisk er en beskrivelse som ofte misbrukes i
reiselitteratur. Magi er slettes ikke
hverdagskost, noe man kan ta for gitt på
enhver destinasjon. Marrakesh derimot, lover
øyeblikk man aldri vil glemme på plassen
Djemaa el Fna. På dagtid en helt vanlig åpen
plass, på kveldstid et 1001-natt med
historiefortellere, slangetemmere, klarsynte,
akrobater, røkelse, lukter av krydret mat, lyder
man ikke skjønner hvor kommer fra, en
mennesketetthet som første kvelden føles
klaustrofobisk og truende, men som blir trygg
og inspirerende når kultursjokket har lagt seg.
Marrakesh er også kjent som "Den røde By"
på grunn av jordsmonnet den er bygd av, og
er et spektakulært skue i februar og mars når
Atlasfjellene i bakgrunnen er dekket av snø.

Marrakech
Marrakech er en by sørvest i Marokko, ved
foten av Atlasfjellene. Byen har 1 030 000
innbyggere (2006), og er provinshovedstad i
Marrakech-Tensift-Al Haouz-regionen.
Navnet Marrakech er amzigh (sannsynligvis
mur n akuch), og betyr «Guds
land».Marrakech er Marokkos fjerde største
by, etter Casablanca, Rabat og Fez. Byen
har Marokkos største tradisjonelle markeded
(souk) og det store torget Djemaa el
Fna skal være det travleste i Afrika. Lik
mange andre marokkanske byer har
Marrakech en gamleby, medina, tilknyttet
den moderne bydelen Gueliz.
Marrakech ble grunnlagt
av almoravidenes fyrste Abu-Bakr IbnUmar i 1070–1072, for å avløse Aghmat som
hovedstad. Gjennom århundrene har byen
vært hovedstad og senter for handel, fyrster,
imamer og vitenskapsmenn.
Blant byens nyere severdigheter
er Majorelle-hagen som ble påbegynt av den
franske maleren Jacques Majorelle i 1924.
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