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Konklusjon
Datamaskiner og håndholdte enheter med
tilhørende programvare utgjør en viktig lesekontekst
i dagens klasserom, og vil fortsette å gjøre det.
Denne typen teknologier gir lærere nye muligheter i
undervisningen og elevene nye muligheter i sitt
læringsarbeid. Det er ikke teknologien i seg selv,
men lærere og elevers bruk av den, som gir disse
mulighetene. Vi skal imidlertid ikke glemme at den
digitale lesekonteksten også gir noen tydelige
utfordringer – både for lærere og elever

En plan for den kommende timen
• Hva er leseforståelse?
• Lesing og (dybde)læring på papir og skjerm –
«same, but different?»
• Lesing og (dybde)læring på internett
• Lesing og (dybde)læring med multiple
representasjoner

Hva er lesing?

Leseforståelse er prosessen hvor leseren
henter ut og konstruerer mening i tekst
(RAND Reading Study Group, 2002)

Om leseforståelse og mentale representasjoner II
(Fritt etter Graesser, 2007; Kintsch, 1988; 1998)

“Måten han
snakket på
avslørte at han
sikkert hadde gått
lenge på skolen.
Det var trolig det
som var
problemet hans”

Overflatekode
Tekstbase
Situasjonsmodell
Sjanger

Om leseforståelse og mentale representasjoner III
(Fritt etter Graesser, 2007; Kintsch, 1988; 1998)

- Han har gått
lenge på skole
- Språk påvirkes
av utdanning
- osv…

Overflatekode
Tekstbase
Situasjonsmodell
Sjanger

Om leseforståelse
leseforståelse og
og mentale
mentale representasjoner
representasjoner IV
IV
Om
(Fritt etter Graesser, 2007; Kintsch, 1988; 1998)

Overflatekode
Akademisk
kunnskap og
språkbruk er ikke
Tekstbase
nødvendigvis
gyldig valuta i alle
Situasjonsmodell
situasjoner og
sosiale kontekster
Sjanger

Om leseforståelse og tekstens koherens I
I skogen er det mange trær, det er mose på
bakken.
I gammel granskog står trærne gjerne tett, og lite lys
slipper derfor ned til bakken. Dette fører til at planter
som trenger lite lys dominerer undervegetasjonen.
Ulike mosearter er eksempler på planter som
trenger lite lys.

Om leseforståelse og tekstens koherens II
•
•
•
•

McNamara m.fl. 1996
Deltakerne (11-15 år) leste biologitekster om evolusjon.
Graden av tekstkoherens ble manipulert
Studie 1: Tekster med høy koherens ga bedre
leseforståelse enn tekster med lav koherens.
• Studie 2: Tekster med høy koherens ga bedre
leseforståelse enn tekster med lav koherens. Resultatet var
motsatt for elever med høy bakgrunnskunnskap
– Dette gjaldt imidlertid bare på oppgaver som forutsatte dyp forståelse
og aktiv bruk av slutninger (dvs. konstruksjon av en
situasjonsmodell). Når oppgaven i større grad målte elevenes
hukommelse for tekstinnhold (dvs. konstruksjon av en tekstbase) var
ikke denne effekten synlig.
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Tidspunkt for studien

Forskjellen i leseforståelse på papir og
skjerm blir større jo nyere studiene er.

Tid til lesing

Forskjellen i leseforståelse på papir og
skjerm forsvinner når deltagerne får god tid
på lesingen.

En skjerm er ikke en skjerm

Forskjellen i leseforståelse på papir og skjerm
sees bare når deltakerne leser på
dataskjerm, ikke på håndholdte enheter

En tekst er ikke en tekst

Forskjellen i leseforståelse på papir og skjerm
sees når elevene leser fagtekster eller en
kombinasjon av fagtekster og narrative
tekster, ikke når de bare leser narrative
tekster.

Lengden på teksten

Lange digitale tekster som forutsetter en form
for «scrolling» ser ut til å være problematisk

Hva kan forklare disse resultatene?
• «The shallow processing hypothesis» (se f.eks. Annisette
& Lafreniere, 2017; Singer Trakham m.fl., 2018).
– Raskere lesing av digitale tekster
– Overvurdering av egen leseforståelse under lesing av
digitale tekster

• Den haptiske opplevelsen (se f.eks. Britt m.fl. 2013; Klatzky &
Lederman, 2002; Mangen, 2008).
• Hva er teksten (se f.eks. Britt m.fl., 2013)?

1 277 502 834 web pages, and still
counting

Internett er i dag den
viktigste
informasjonkilden for
for barn og ungdom i
den vestelige verden
(BITKOM, 2017)

Det store flertallet
ungdom bruker
internett på daglig
basis i forbindelse
med skolearbeid (f.eks.,
Kammerer, Meier, & Stahl, 2016; Kingsley &
Tancock, 2013; Mason, Junyent, & Tornatora, 2014;
van Strien, Brand-Gruwel, & Boshuizen, 2014).

Noen åpenbare fordeler
• Nærmest ubegrenset tilgang til informasjon om “så
og si alt” man måtte lure på – på godt og vondt.
• Leserkontroll
– Rekkefølge – skape sin egen tekst
– Enkelt å gå i dybden på tema av interesse
– Informasjon presenteres i ulike medieformat

• Lesing på nett kan gi en dypere og mer fleksibel
forståelse
• Motiverende

Situasjonsmodell
nettside 1
Situasjonsmodell
nettside 2
Situasjonsmodell
nettside 3
Situasjonsmodell
nettside 4
Situasjonsmodell
nettside 5
Situasjonsmodell
nettside 6

Situasjonsmodell
nettside 6

Situasjonsmodell
nettside 1
Situasjonsmodell
nettside 2
Situasjonsmodell
nettside 3
Situasjonsmodell
nettside 4
Situasjonsmodell
nettside 5
Situasjonsmodell
nettside 6

Dokumentmodell
UV-stråling er en form for
elektromagnetisk stråling som kommer
fra sola. Det er ulike typer UV-stråling.
Eksponering for UVA stråling gjør oss
brune, men øker også risikoen for
hudkreft. UVB stråling stimulerer
produksjon av melanin og opptak av
vitamin D. Et høyt nivå av vitamin D er
funnet å virke forebyggende for kreft i
indre organer. Forskere er imidlertid
uenige i om moderat soling er en god
og trygg kilde til vitamin D

Nødvendige
kompetanser

• Identifisere relevant
informasjon
• Vurdere troverdigheten på
informasjonen
• Integrere informasjon på tvers
av ulike kilder (nettsider,
medieformat, perspektiver, osv)
Frem til internetts inntog var det
primært akademikere som holdt på
med denne typen kompleks lesing og
læring. I dag forventer vi at elever
langt ned i skolen skal mestre det.

Digital natives
• Elevene som i dag går i skolen
omtales gjerne som “digital
naitives”.
• Den første generasjonen som har
vokst opp med dagens
teknologimangfold fra dag én.
• En antagelse er at siden de har
vokst opp med internett, er de
også kapable til å bruke det på en
god og hensiktsmessig måte.
• Dette er en antagelse med svak
empirisk og teoretisk grunnlag
(Walraven m.fl., 2013).

Noen spørsmål
• Har dagens elever disse kompetansene?
• Dersom de har kompetansene, bruker de dem?
• Dersom de ikke har har kompetansene, hvordan
kan de læres?

In Google we trust
• Elever vurderer de øverste treffene i et Google-søk som
mest relevante
• Elever beveger seg sjelden fra den første sida i
søkeresultatene
• Elever bruker få og overfladiske strategier for å vurdere
hvilke treff de skal klikke på.
– Primært om tittelen inneholder det ordet/frasen det de har søkt på

Hvem skal vi stole på?

Hvem skal vi stole på?
• Elever klikker sjelden på “om oss” på nettsider de
besøker.
• Elever bruker lite tid på å undersøke forfatterens
kredibilitet, med noen unntak
– Elever legger mer vekt på forfatterens kredibilitet når det
er et tema de mener de kan lite om, en på et tema de
(tror) de har mer kunnskap om.

• Generelt er forskningen relativt entydig på at elever
i ungdomsskole og videregående skole i liten grad
bruker kildekunnskap for å vurdere innholdet på
nettsider de leser

Hvilke kilder vil jeg bruke?
(Braasch, Bråten, Strømsø & Anmarkrud, 2014)

Innholdskriterier
• Interesse: Jeg ville brukt
denne fordi tittlen interesserte
meg.
• Format: Jeg rangerte denne
først fordi den ikke var for lang
• Forståelighet: Jeg rangerte
denne kilden sist fordi språket
var vanskelig
• Personlig oppfatning av
innholdet: Jeg rangerte denne
sist fordi jeg ikke tror på det
som står der

Troverdighetskriterier
• Forfatterens ekspertise: Jeg
rangerte denne kilden sist fordi
den er skrevet av en journalist,
som jo ikke nødvendigvis er en
ekspert på dette temaet.
• Type kilde: Jeg rangerte
denne kilden sist fordi det er
en blog.
• Alder på kilden: Jeg rangerte
denne lavt fordi den ble
publisert i 2002

Kildekritikk

Kildekritikk II

Kildekritikk III
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• Personlig oppfatning av
innholdet: Jeg rangerte denne
sist fordi jeg ikke tror på det
som står der

Troverdighetskriterier
• Forfatterens ekspertise: Jeg
rangerte denne kilden sist fordi
den er skrevet av en journalist,
som jo ikke nødvendigvis er en
ekspert på dette temaet.
• Type kilde: Jeg rangerte
denne kilden sist fordi det er
en blog.
• Alder på kilden: Jeg rangerte
denne lavt fordi den ble
publisert i 2002

Lesing i en multimediakontekst
• Det er god forskningsmessig dokumentasjon for at
kombinasjonen av tekst, bilder, og video kan gi dypere
læring (dvs. en rikere situasjonsmodell) enn det tekst
alene gir (se f.eks. Butcher, 2014; Mayer, 2014).
• Det å bare kombinere tekst og visuelle representasjoner
(f.eks. bilder, videosnutter) gir imidlertid ikke automatisk
bedre og dypere læring.

Verdens minste «internett»
(Andresen, Anmarkrud og Bråten, 2018)

Nøytral side om
hva UV-stråling er

Soling er sunt, pga
D-vitamin

Soling er skadelig,
pga økt risiko for
hudkreft

Hva lærte elevene fra «verdens minste internett»?

I

• Elevene hadde ingen problemer med å svare på
faktaspørsmål fra alle representasjonene på alle
sidene (dvs. tekstbasen).
Solstråler kan…
 forsinke hudens aldringsprosess
 føre til benskjørhet
 forårsake kreft i indre organer
 skade genetisk materiale i hudcellene

Hva lærte elevene fra «verdens minste internett»?

II

(Andresen, Anmarkrud og Bråten, 2018)

1. Forklar forholdet mellom soling, helse og sykdom
2. Kan mer en ett perspektiv på soling og helse være
riktig? Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke?
Det å svare godt på denne typen spørsmål som krever integrering av
Informasjon på tvers av nettsider, på tvers av representasjoner (tekst,
bilder, video), og på tvers av perspektiver – det ble veldig vanskelig
deltakerne

Klarer elevene å utnytte multimediamaterialet?

Hva kan vi gjøre?
• Lag oppgaver som fordrer en god
situasjonsmodell
– Eldre elever bør kunne begrunne valgene sine

• Gi elevene et aldersadekvat mangfold av
kilder som støtter opp under oppgaven.
– «Gå på nettet for å finne informasjon» er neppe
en god undervisningsstrategi.
– Der det er mulig bør kildene inneholde ulike
perspektiver, og etter hvert motstridende
synspunkter

Kan jeg klare det?
Vil jeg gjøre det?

Lesestrategier
• Hovedvekten av strategiforskningen er gjort på elever som
leser enkelttekster på papir, strategiforskningen har ikke
holdt tritt med endringene i lesekontekst
• Vi har mange og gode strategier for forståelse av tekst, langt
mindre når det gjelder forståelse av bilder, videoer,
animasjoner.
• Svært lite når det gjelder integrering på tvers av
representasjoner
• Læreren er fortsatt helt sentral i utviklingen av strategisk
kompetanse.
– Modellering
– Verbalisering
– Konkret tilbakemelding

Kan vi lære elevene de nødvendige
kompetansene?
1. Søke etter - og finne – relevant informasjon JA
2. Kritisk kildevurdering JA
3. Integrasjon av informasjon på tvers av nettsider,
representasjoner og perspektiver TROLIG

Konklusjon
Datamaskiner og håndholdte enheter med
tilhørende programvare utgjør en viktig lesekontekst
i dagens klasserom, og vil fortsette å gjøre det.
Denne typen teknologier gir lærere nye muligheter i
undervisningen og elevene nye muligheter i sitt
læringsarbeid. Det er ikke teknologien i seg selv,
men lærere og elevers bruk av den, som gir disse
mulighetene. Vi skal imidlertid ikke glemme at den
digitale lesekonteksten også gir noen tydelige
utfordringer – både for lærere og elever

Ord for dagen
• Bruk nettet aktivt, det er en uvurderlig kilde til kunnskap for
elevene.
• Det er noen åpenbare fordeler med internett, særlig knyttet til
leserkontroll og motivasjon.
• Det er ikke slik at elever mestrer alle sider ved det å bruke
internett som læringsressurs, selv om de er vokst opp med
nettet.
• God bruk av internett som læringsressurs fordrer nye
kompetanser, mange elever er i behov av eksplisitt
opplæring i disse kompetansene.
• Det er mulig å lære elevene disse kompetansene
• Læreren er den viktigste faktoren for god, gjennomtenkt
og hensiktsmessig bruk av digitale teknologier i skolens
lesing og læring.
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Tips til praksisnær litteratur
•

Kingsley, T., & Tancock, S. (2013). Internet inquiry: Fundamental competencies for online
comprehension. The Reading Teacher, 67, 389–399.
–

•

•
•

I denne artikkelen fra tidsskriftet “Reading Teacher”, et amerikansk lærertidsskrift, gir en god og konkret presentasjon
av hvordan man som lærer kan arbeide med internettlesing i klasserommet.

“The International Literacy Association” gir ut mange gode tidsskrifter (blant annet “The
Reading Teacher”. På hjemmesiden til organsisasjonen ligger det en god del gratis og gode
ressurser, blant annet gratis tidsskrifter, webinarer og undervisningstips. Alt dette finner dere
her: https://ila.onlinelibrary.wiley.com/hub/free-resources.html
Nettstedet “TeachThought” inneholder mye spennede informasjon om langt flere emner enn
digital lesing. https://www.teachthought.com
Nettstedet Snopes (https://www.snopes.com) er viet faktasjekking, og har en litt mer
“ungdommelig” profil enn tilsvarende norske nettsteder (som også er glimrende resurser i
arbeid med kritisk lesing på nett).

