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Plan

• Hva kjennetegner kritisk lesing på nettet?

• Hva vet vi om elevenes evne til navigasjon og kildevurdering?

• Hvordan påvirker leseforståelse dybdelæring?

• Hva kan være god nettlesedidaktikk?



Å lese kritisk

 Å vurdere kvaliteten på en tekst

 Å vurdere en teksts troverdighet 

---

 Å kunne gi teksten motstand

 Å vurdere en teksts oppbygning og struktur

 Å akseptere at en tekst kan bryte med det vi 
forventer

 Å stille gode spørsmål til tekstene vi leser





Hvordan kan vi vite det …

28 Hvordan kan vi vite at Geirfuglen 
har levd i Norge, ifølge den første 
teksten?

53 %



Hvordan kan vi vite det …

1 poeng
- Det står i teksten at det er funnet Geirfuglknokler fra steinalderen 

ved norskekysten

- de har funnet knokler av geirfuglen i Norge

- Vi kan finne Geirfuglknokler.

0 poeng
- for du kan dra til museumet i oslo og se den utstoppa. 

- siden det er kaldt i Norge og de lever på kalde steder

- det er fordi det er forskere som har forsket på det

- folk skrev det ned

- i dont know jeg finner det ikke i teksten
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Å lese på nettet



Å lese på nettet

1. Leseren må ha spesialiserte 
strategier for å følge med på 
sin egen lesing

2. Leseren må konstruere sin 
egen tekst (navigere og 
lokalisere)

3. Leseren må sette seg egne 
lesemål (feks lage søkeord)

4. Leseren må tolke (andre) tegn 
på troverdighet og pålitelighet

Ill.: Erik Ødegaard/Cappelen Damm



1. Leseren må konstruere sin egen 
tekst

• Web-tekster kan i prinsippet være nærmest grenseløse (..) og 
krever mer av leserens ferdigheter til å navigere i teksten.  

(Strømsø & Bråten 2006)

• Lag på lag av «possible links, possible texts, possible decisions 
and possible interactions» 

(Afflerbach & Cho 2009)



2. Leseren må sette seg egne 
lesemål (feks lage søkeord)







Elevsvar
1 poeng, JA primær-/sekundærkilde eller NEI for triviell

• Nei. Dette er mer som en tabloidartikkel, og man kan ikke stole helt på 
kildene.

• Ja, fordi de oppgir mange kilder og navn, men det høres alikevel litt 
usansynlig ut og jeg ville ha sjekket flere kilder før jeg ville brukt det seriøst.

0 poeng, vage svar, upresise eller unyanserte

• Ja, fordi den har mykje stoff du kan snakke om og den verkar veldig 
pålitelig.

• Ja. For det står mykje om lukt på denne sida.

0 poeng, referer eller siterer eller svarer bare ja eller nei

• Ja, fordi han mener at forskerne fortsetter å vise store betydninger av vår 
luktesans.

• Ja, det tror jeg virkelig. Her står det grundig åssen lukten blir oppfattet.



3. Leseren må ha spesialiserte strategier for å følge 
med på sin egen lesing

3 typer strategier som er spesielle for nettlesing:

- Følge med på tekstkonstruksjon (hvor er jeg)

- Strategier for å håndtere informasjonsmengde og arbeidsminne 
(huske mye)

- Egne strategier for selvregulering (motivasjon, unngå fristelser 
etc)

(Afflerbach & Cho 2009)



4. Leseren må tolke (andre) tegn på 
troverdighet og pålitelighet

I en rekke studier på leseforståelse har vi sett at kunnskaper om 
kilde, for eksempel forfatter, type publikasjon, sjanger og lignende, 
kan ha vesentlig betydning for hvordan leseren vurderer og forstår 

en tekst . (Strømsø & Bråten 2006:334)

Ill.: Erik Ødegaard/Cappelen Damm



Er vindkraft miljøvennlig?







Multiple tekster

• Tekster om det samme temaet, innholdet kan 
være overlappende, motstridende og 
utfyllende

• Tekstene kan variere i struktur og framstilling

• I skolen har vi hatt en tradisjon for å jobbe 
med én tekst av gangen



Tekstmangfoldet og kompleksiteten i tekster 
elevene møter, gjør at de har behov for å 
kunne reflektere over tekstens budskap og 
innhold og sammenholde det med innhold i 
andre tekster.

NOU 2015:8 «Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser»



Mange elever er mest opptatt av at tekstene de 
finner skal handle om det riktige temaet og 
inneholde mest mulig informasjon. De vurderer 
i mindre grad kildenes troverdighet.

(Anmarkrud, Bråten og Strømsø 2014)



Wikipedia
Store norske 

leksikon



Navigasjon





Hva er navigasjon?

Å navigere er å manøvrere mellom virtuelle 
steder, for å nå et lesemål. Navigasjon 
innebærer både bevisste strategier og 
ubevisste prosedyrer i samarbeidet med 
tekststruktur og innhold . 

Frønes 2017





Hvilke navigasjonsstrategier har jeg sett 
etter?

LESEMÅL OG 
STIFINNING

KONTROLL OG OVER-
VÅKNING

REPARASJON AKTIVITETSNIVÅ 
OG PREFERANSER

Besøk til bestemte sider Gjenbesøk til sider Håndtere 
desorientering

Aktivitetsnivå

Tidsbruk på ulike sidetyper Kontroll av navigasjonssti Strategifleksibilitet Navigasjonsmåter

Ulike typer leseveier 

Kildevurderingsstrategier 

Frønes 2017



Hovedfunn: Navigatørtyper

3 typer uavhengig av leseferdighet

De målrettede navigatørene

De ivrige navigatørene

De passive navigatørene



De målrettede navigatørene
- 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



Ideell lesevei med kontroll



Ideel lesevei med overdreven kontroll



Kort sti, tegn på forvirring



Rotete navigasjonsstier



Sammenheng mellom lesing og 
navigasjon

Andelen elever fra hvert av kvartilene (prestasjonsgrupper) i navigatørtypene målrettede, 
ivrige og passive.



HVA HAR LESEFORSTÅELSE 
Å SI FOR DYBDELÆRING?



Dybdelæring

• … prosessen der elever blir i stand til å anvende det 
de har lært og overføre det til nye situasjoner

• Produktet av dybdelæring er overførbar kunnskap 
som består av både faglig kunnskapsinnhold og 
kunnskap om hvordan, hvorfor og når denne 
kunnskapen anvendes for å svare på spørsmål eller 
løse problemer 

(Pellegrino og Hilton 2012)



Leseforståelse

• …the process of simultanously extracting
and constructing meaning through interaction
and involvment with written language

(Snow 2002:1)



Søk selv!

Bruk denne adressen for å komme til nettstedet om en 
sjelden blekksprutart:

zapatopi.net/treeoctopus/

Gjør deg kjent på nettstedet!



Se på denne nettsiden. Se på bildene, klikk på lenkene hvis du vil. 
Du har god tid så ta den tiden du trenger. Det er ikke en prøve og 
du vil ikke få karakter.

1) På denne nettsiden lærer du om blekkspruter som bor i trær. I 
hvilket land bor de i?

2) Ifølge nettsiden så er denne spesielle blekkspruten en truet 
dyreart. Hvorfor det?

3) Hvis Greenpeace ber deg om penger til å redde denne 
blekkspruten, ville du støttet dem? Svar enten 

Ja, fordi…_______________________________

eller 

Nei, fordi…_______________________________

4) Var det noe på nettsiden du ikke forsto? I tilfelle, forklar hva.

5) Har du noen kommentarer til innholdet på nettsiden?

Leu mfl. (2007)
Loos, Ivan & Leu (2018)



3) Hvis Greenpeace ber deg om penger til å redde denne blekkspruten, ville du 
støttet dem? Svar enten 

Ja, fordi…_______________________________

eller 

Nei, fordi…_______________________________

• 2007 (13-åringer Connecticut/South Carolina, USA)
– 27 av 53 elever synes nettsiden er troverdig (50%)

– Bare 6 av 53 fant at den var upålitelig (11%)

• 2017 (11/12-åringer Nederland) 
– 2 av 27 elever skjønte at nettsiden var falsk (7%)

– Skolekontekst, undervisningsopplegg med lærer og forsker, 
følelsesladd tema



Hva kan være god nettlesedidaktikk?



Hva bør elever lære?

Cho 2011: 
• Metakognitiv bevissthet, selvregulering og høyere ordens kognitive 

ferdigheter

• Dobler & Eagleton (2015): Internet Inquiry (QUEST)
– Questioning

– Understanding resources

– Evaluating

– Synthesizing

– Transforming information

Roe 2014: 
• Tekstene er nøkkelen til god og variert leseopplæring



Hva kjennetegner de vanskelige 
tekstene?

• Tekster som krever høy forkunnskap om emnet
• Tekster som krever høy forkunnskap om tekst og sjanger
• Store tekster (for eksempel hele nettet)
• Tekster med kompleks struktur
• Lav navigasjonsstøtte (i oppgaven og i teksten)
• Høye krav til å realisere multimodale trekk/digital kompetanse

Språk og stil:
Muntlig, lett vs tungt, «skriftlig» språk
Konkrete beskrivelser vs abstrakte beskrivelser innhold
Uformell, dialogisk vs formell, distansert henvendelsesform
Hverdagslig vs formell lesesituasjon originalkontekst

Frønes 2017: Å lese og navigere på nettet



• Øver kognitiv fleksibilitet
• Øver evne til romlig orientering
• Aktiverer ulike typer forkunnskap
• Bygger vokabular – kunnskap om ord, begrep og om verden
• Kategoriserer verden og viser sammenhenger
• Krever at kunnskap om verden tas i bruk
• Styrker metakognisjon :

– Håndtere arbeidsminnet ved stor kognitiv byrde
– Håndtere forvirring og bruke reparasjonsstrategier

Konkrete oppgaver:
• Vurdere kilders troverdighet, pålitelighet, egnethet 
• Syntetisere og sammenstille informasjon fra flere kilder

På alle trinn – jobb med tekster med 
leseoppdrag:
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