
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

DOI: https://doi.org/10.18261/9788215040066-2020-04

Kapittel 4
Norske elevers kunnskap om 
strategier for leseforståelse
CAMILLA G. MAGNUSSON OG TOVE STJERN FRØNES

SAMMENDRAG  I dette kapitlet redegjør vi for begrepene metakognisjon og strate-
gier og forklarer hvordan strategier er definert og måles i PISA-undersøkelsen. Vi presen-
terer norske elevers svar på spørsmål om strategier – og ser resultatene i sammenheng 
med gjennomsnittet i OECD, de andre nordiske landenes resultater og norske elevers 
resultater i 2009. Avslutningsvis diskuterer vi hvorvidt de strategiene som måles i PISA, er 
viktige for leseforståelse, og hvilke implikasjoner resultatene kan ha for praksis.
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ABSTRACT  In this chapter, we clarify the concepts of metacognition and strategies, 
and explain how strategies are defined and measured in the PISA survey. We present 
how Norwegian students rank different strategies and how these results relate to the 
OECD average, results from the other Nordic countries, and from Norway in 2009. 
Finally, we discuss whether the strategies measured in PISA 2018 are important for rea-
ding comprehension. Implications for classroom instruction are discussed.
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Et av skolens sentrale mål er å gjøre elevene rustet til å møte de lesekravene sam-

funnet til enhver tid stiller for å kunne delta i jobb- og fritidssammenheng. For å
nå dette målet må skolen ta ansvar for å utvikle elevenes lesekompetanse, som
inkluderer et fokus på å utvikle gode funksjonelle leseferdigheter. Det er derfor
sentralt å få elever til å bli lesere som innser når de ikke forstår det de leser, og
hvordan de skal gå fram for å forstå. Leserne kan da inngå i et samspill med ulike
type tekster, der de kan tilpasse lesingen ut ifra hva slags tekster de leser, og hva
som er formålet med lesingen. De må altså tilegne seg en metakognitiv kunnskap
om egen leseprosess og om egne strategier for leseforståelse. I dette kapitlet skal
vi se nærmere på hvorvidt norske tiendeklassinger har tilegnet seg en slik kunn-
skap, ut ifra to spesifikke mål for lesestrategier som inngikk i PISA 2018.

Å reflektere over egen leseprosess henger sammen med kunnskap om hvordan
man lærer. Gjennom læreplanrevisjonen fagfornyelsen (LK20) har elevenes kunn-
skap om egen læring fått større vekt. Det er først og fremst gjennom ny overordnet
del det fastslås at «skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring,
forstår sine egne læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis»
(Kunnskapsdepartementet, 2017). Der fastslås det også at elevene trenger mye
støtte oppover i skoleløpet før de kjenner sine egne læringsprosesser og kan bruke
strategier uten støtte fra læreren: «Ved å reflektere over egen og andres læring kan
elever litt etter litt utvikle bevissthet om egne læringsprosesser. Elever som lærer
å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke sin forståelse på ulike måter, vil grad-
vis kunne ta en aktiv rolle i egen læring og utvikling.» Effekten av en slik meta-
kognitiv bevissthet antas i læreplanen å være en dypere innsikt når «elevene ser
sammenhenger mellom kunnskapsområder, og når de behersker et mangfold av
strategier for å tilegne seg, dele og forholde seg kritisk til kunnskap» (Kunnskaps-
departementet, 2017). Ved siden av denne vektleggingen i overordnet del – og der-
med i alle fag – er det i læreplanen for norsk egne, eksplisitte kompetansemål på
alle trinn i grunnskolen (Kunnskapsdepartementet, 2019):

◗ lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strate-
gier for leseforståelse (2. trinn)

◗ lese tekster med flyt og forståelse og bruke lesestrategier målrettet for å lære
(4. trinn)

◗ bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen (7. trinn)
◗ beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitte-

ratur og sakprosa (10. trinn)
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Lesestrategier er med andre ord tematisert gjennom egne kompetansemål i norsk-
faget for alle de aktuelle trinnene i grunnskolen, fra svært enkle strategier på 2.
trinn til eksplisitt kunnskap om strategier og refleksjon om egen metakognisjon på
10. trinn.

Selv om tematiseringen i overordnet del er omformulert, er fokuset på strategier
og metakognitiv tenkning langt fra nytt i den norske skolen. Ved innføringen av
Kunnskapsløftet i 2006 ble strategibegrepet velkjent for lærere i skolen. Planverk-
et la vekt på at elevene måtte beherske framgangsmåter for å organisere sin egen
læring, som innebærer strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere egen
læringsprosess (Utdanningsdirektoratet, 2006b). I tilknytning til norskfaget ble
det presisert at «[u]tviklingen av leseferdigheter i norskfaget forutsetter at elevene
(...) arbeider systematisk med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesin-
gen» (Utdanningsdirektoratet, 2006a, s. 5). I tillegg var det eksplisitte mål om
lesestrategier i norsklæreplanen fram til revisjonen 2013, og som i stor grad stem-

mer overens med kompetansemålene i fagfornyelsen som vi gjenga over (se også
beskrivelse i Bakken, 2020, kapittel 11 i denne antologien).

I PISA-undersøkelsen har målinger av elevenes kunnskap om egnede strategier
vært gjennomført to ganger, i PISA 2009 og i PISA 2018. PISA måler dette ved å
spørre om hvorvidt de anser spesifikke lesestrategier for å være nyttige, relatert til to
lesekontekster: oppsummere tekst og huske og forstå essensiell informasjon fra tekst.
I PISA 2018 er det i tillegg et strategimål knyttet til å avsløre avsenders pålitelighet
(se Weyergang & Frønes, kapittel 7 i denne antologien). I rammeverket for elevspør-
reskjemaet i PISA er disse definert som metakognitive lesestrategier (OECD, 2019),
og begrunnelsen for å inkludere nettopp disse variablene var at begge viste seg å kor-
relere høyt med lesekompetanse i utprøvingene (Artelt, Schiefele & Schneider,
2001). For norske elever var samvariasjonen med leseferdigheter på disse målene
0,35–0,44 (korrelasjonsmål: Pearsons r), og det å kjenne til hva som er egnede stra-
tegier i forskjellige lesesituasjoner, er altså assosiert med å være en god leser
(Hopfenbeck & Roe, 2010). I selve leseprøven i PISA-undersøkelsen er strategibruk
og oppgavehåndtering ansett for å være en sentral del av selve leseprosessen, som
en del av leserens samhandling med tekst og oppgave (se Weyergang & Magnusson,
2020, kapittel 3 i denne antologien).

I dette kapitlet vil vi vise resultater for disse variablene i PISA 2018, men først
vil vi redegjøre for hvordan leseforståelse henger sammen med både lesestrategier
og metakognisjon (del en) og deretter gå nærmere inn på den teoretiske bakgrun-
nen for de to strategiområdene som måles i PISA-undersøkelsen: å forstå og huske
en tekst og å lage et sammendrag av en tekst (del to). I Resultater (del tre) viser vi
både nordiske elevers kjennskap til egnede strategier i PISA 2018 og hvordan den
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henger sammen med prestasjonene på leseprøven. I diskusjon og avslutning (del
fire) peker vi på hvilke slutninger vi kan trekke på bakgrunn av disse resultatene.

LESEFORSTÅELSE, LESESTRATEGIER OG METAKOGNISJON

Leseforståelse

Mange tiår med leseforskning har vist at det er komplekse leseprosesser som set-
tes i spill når vi leser en tekst. Leseforståelse kan defineres som «[å] utvinne og
skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst» (Bråten, 2007,
s. 11). Når vi leser og forstår tekster, er dette uttrykk for en kontinuerlig forhand-
ling mellom størrelsen på arbeidsminnet og leserens strev med å forstå teksten
(van den Broek & Espin, 2012). Første steg på veien til en slik forståelse er å
avkode teksten ved å koble riktig innhold til ord og setninger. Videre aktiverer
gode lesere forkunnskap om emnet og om tekststruktur, og den nye informasjonen
henges på disse knaggene. Vellykkede leseprosesser innebærer også at leseren
trekker slutninger for å fatte implisitte ideer og skjulte lag, og å lese mellom lin-
jene. Hvis lesingen har vært vellykket, har leseren en koherent oppfatning av tek-
stens mening, der tekstelementene henger sammen i en helhet. Det er mange ulike
elementer som spiller inn for hvor godt vi forstår en tekst; det kommer an på hvor
gode strategier for forståelse vi har, hvor stort ordforråd, våre generelle og fag-
spesifikke kunnskaper og kunnskaper om tekststruktur samt motivasjon for lesin-
gen og engasjement i lesingen (Duke, Pearson, Strachan & Billman, 2011; Kamil
et al., 2008). En av de viktigste faktorene for å lykkes med å utvinne mening fra
en tekst er at lesingen er strategisk, og at leseren har god oversikt over sin egen
forståelse og leseprosess.

Hos gode lesere er leseprosessen dels automatisert og dels avhengig av strate-
giske prosesser. I forskningen er det enighet om at vi ikke kan snakke om én lese-
prosess, men om «flere prosesser som brukes dynamisk og i forskjellige kombi-
nasjoner» (van den Broek & Espin 2012, s. 317, vår oversettelse). Vi kan også anta
at leseprosessen er syklisk, slik at hvert nytt element som leses, legges til helhets-
forståelsen gjennom dels automatiserte og dels aktive valg hos leseren. Dette gjen-
speiler skillet mellom ferdigheter og strategier. Gode leseferdigheter er, ifølge en
nyttig klargjøring på feltet ved Afflerbach, Pearson og Paris (2008), automatiske
handlinger som fører til avkoding og forståelse raskt, effektivt og med flyt, og
dette skjer vanligvis uten leserens bevissthet eller kontroll (2008, s. 368). Disse
leserne er også aktivt medskapende og forsøker målrettet å forstå meningen i en
tekst, selv om de møter unøyaktigheter, feil og inkonsistente tekstelementer.
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Strategier for leseforståelse

Strategier kan defineres som prosesser for å forbedre forståelsen og overvinne
utfordringer når man leser (Palincsar & Brown, 1984), og i motsetning til ferdig-
heter som regnes som automatiske handlinger, innebærer strategier tilsiktet kon-
troll, målrettethet og bevissthet. De skiller seg altså fra andre leseprosesser ved å
kreve lesernes oppmerksomhet i å konstruere mening (Afflerbach & Cho, 2010).
Det innebærer mentale aktiviteter som lesere velger å ta i bruk for å hente ut, til-
egne seg, organisere og utdype informasjon fra tekst, og for å overvåke og kon-
trollere egen tekstforståelse (Bråten, 2007). Leseren må bevisst anvende det vi kan
kalle kognitive teknikker før lesing, underveis eller etter lesing, eller i alle tre
fasene, samtidig som formålet med lesingen er i fokus (Paris, Wasik & Turner,
1991). De strategiske leserne overvåker leseprosessen, oppdager hull i forståelsen
og bruker reparasjonsstrategier hvis det trengs (Baker & Brown, 1984; Coiro &
Dobler, 2007); de tar beslutninger om hvilken strategi de skal bruke, i hvilke situ-
asjoner de skal bruke den, og hvordan de kan tilpasse den til en bestemt tekst
(Paris, Lipson & Wixson, 1983), og endrer strategier for å passe til forskjellige
typer tekster og forskjellige formål. Forståelse av hvorfor og når man skal anvende
forskjellige strategier – såkalt situasjonsbetinget kunnskap – er altså viktig for
strategibruk. Slik strategisk tenkning innebærer metakognitiv bevissthet; gode
lesere kan overvåke sin egen leseprosess og reflektere over hva de gjør mens de
leser. De er klar over om de forstår eller ikke forstår, og denne bevisstheten fører
vanligvis til regulering og reparasjon (Baker, 2002).

Det er flere viktige forskjeller mellom ferdigheter og det vi kaller strategier. I
tillegg til å kreve lesernes bevissthet og kontroll er strategier fleksible av natur
(Grossman, 2015) og kan tilpasses ulike lesesituasjoner, mens ferdigheter er mer
vanebaserte, og leseren følger egne rutiner og regler mer rigid. Det inngår også
ulike nivåer i hvordan man tenker når man benytter strategier i motsetning til
ferdigheter. Når lesere tenker strategisk, bruker de resonnering og evne til kritisk
tenkning for å konstruere og rekonstruere mening fra teksten, mens bruk av
ferdigheter ofte er assosiert med lavere nivåer av tenkning og læring (Dole,
Duffy, Roehler & Pearson, 1991). Ideen er at lesere automatisk vil venne seg til
å bruke ferdighetene på det de leser, hvis de bare får gjentatte øvelser. Vi antar
ganske enkelt at de etter hvert blir brukt automatisk eller ubevisst, og dette ligger
bak for eksempel begynneropplæring i lesing. For eksempel kan det å trekke slut-
ninger på bakgrunn av sjangertrekk i tekster være en ferdighet, mens det å stille
egne spørsmål til tekster krever strategisk tenkning og overvåkning av egen
lesing. Afflerbach et al. (2008) påpeker at strategier kan bli automatisert – og der-
med kalles ferdigheter – og at det her er snakk om et kontinuum av ferdigheter
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og strategier. Uansett vil den bevisste og målrettede lesingen alltid være strate-
gisk.

Marcel Veenman (2016, s. 28) beskriver ulike strategier som gode lesere benyt-
ter, og skiller mellom orientering og planlegging før lesing, overvåking og valg

av metoder for å forstå tekst underveis i lesingen og evaluering og oppsummering

etter lesing (se tabell 4.1).

TABELL 4.1. Strategier som gode lesere ofte bruker før, underveis og etter lesing
(Veenman, 2016, vår oversettelse)

Tabell 4.1 viser at strategier som gode lesere ofte bruker før de leser, i stor grad
dreier seg om å skaffe oversikt over teksten og legge en plan for den forestående
lesingen. Underveis i lesingen justerer gode lesere denne planen, og de anvender
den lesemåten som teksten krever av dem. Det som også kjennetegner gode lesere,
er evnen til å endre plan underveis i lesingen og velge mer egnede strategier i tråd
med sin egen tekstforståelse. Etter å ha lest evaluerer gode lesere sin forståelse,
de stiller spørsmål til teksten, leser over notatene sine og reflekterer over egen
leseprosess. Underveis i lesingen kan elevene justere bruken av strategier og
ferdigheter for å optimalisere forståelsen. Denne bruken av strategier og ferdig-
heter er derfor mer en syklisk enn en lineær prosess (Zimmermann, 2000); gode
lesere veksler ofte mellom de ulike fasene og strategiene. For eksempel kan lese-
ren underveis i lesingen oppdage at formålet med lesingen må endres, og justerer
dette for så å starte lesingen på nytt.

Orientering og planlegging før 

lesing

Overvåking og valg av metoder for å 

forstå tekst underveis i lesing

Evaluering og opp-

summering etter lesing

Prøver å forstå hva som forventes 
av leseoppgaven

Overvåker forståelse av ord, setninger 
og avsnitt

Evaluerer sin forståelse

Leser tittelen på teksten Tar grep for å rette opp eventuell mang-
lende forståelse

Stiller spørsmål til tek-
sten

Aktiverer forkunnskaper om 

emnet

Overvåker sin forståelse og hvorvidt de 

når sine mål for lesingen

Leser over notatene sine

Skanner teksten etter mellomtitler
Ser på struktur og tekstlengde

Setter mål for lesingen

Velger metoder for aktiv prosessering 
av tekst: f.eks. nærleser, parafraserer, 

stiller spørsmål til teksten, trekker slut-
ninger, relaterer ny informasjon til for-
kunnskaper, tar notater, markerer eller 

understreker tekst og/eller lager tanke-
kart

Reflekterer over egen 
leseprosess
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Metakognisjon

De metakognitive prosessene som er involvert i leseforståelse, innebærer to kom-

ponenter: metakognitiv kunnskap om egen kognisjon relatert til lesing og meta-
kognitiv overvåking og kontroll av egen leseforståelse (f.eks. Baker, 2002; Mokh-
tari & Reichard, 2002). Kunnskapskomponenten involverer kunnskap om seg selv
som leser, om selve leseoppgaven og de strategiene leseren bruker (Baker &
Brown, 1984). Det handler også om leserens repertoar av strategier og de reflek-
sjonene leseren har om egne strategier og ferdigheter (Veenman, van Hout-
Wolters & Afflerbach, 2006), samt kunnskap om når og hvorfor en skal benytte
denne kunnskapen. For å overvåke og kontrollere sin egen leseforståelse må lese-
ren planlegge, utføre, sjekke og evaluere forståelsen, rette opp vanskeligheter som
dukker opp underveis i lesingen, og revurdere valg av strategier. Det er slik kunn-
skap om metakognisjon som måles i PISA, gjennom spesifikk kunnskap om stra-
tegibruk.

God metakognitiv bevissthet og aktiv kontroll av egen tenkning er en evne som
ansees å utvikle seg sent (Pintrich & Zusho, 2002), og ungdomstiden er dermed
en viktig periode for metakognitiv modning. Eldre elever er mer i stand til å eva-
luere sine egne tenkemåter ettersom de har en større grad av bakgrunnskunnskap
(Baker, 2005). Det er derfor interessant og relevant å undersøke norske 15-åring-
ers metakognitive kunnskap om strategier, også siden elever som deltar i PISA-
undersøkelsen, er helt på slutten av sitt grunnskoleløp. I den neste delen vil vi se
nærmere på det teoretiske grunnlaget for de to typene lesestrategier som PISA
måler kunnskap om: å forstå og huske tekst og å oppsummere tekst ved å lage et
sammendrag.

LESESTRATEGIER: Å FORSTÅ OG HUSKE EN TEKST OG Å LAGE 
ET SAMMENDRAG

Både å forstå og huske tekst og lage sammendrag av tekst er strategier som handler
om å identifisere og lære innholdet i en tekst (jf. Pressley & Afflerbach, 1995), og
krever flere viktige leseprosesser, slik som å lokalisere og hente ut sentral infor-
masjon, trekke slutninger og konstruere en integrert tekstforståelse. Strategiene
kan sies å være på ulike nivåer, der det å forstå og huske er mer overordnet enn det
å lage sammendrag. Å huske en tekst innebærer å bruke hukommelsesstrategier,
som i utgangspunktet regnes som overflatestrategier. Det er imidlertid viktig å
huske hva man har lest, for å kunne forstå tekstens innhold, og slik sett er arbeids-
minnet også et viktig element i lesing. Å lage et sammendrag for å reflektere over
det vesentlige i teksten er viktig for å organisere innholdet og regnes ofte som en
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dybdestrategi (Weinstein & Mayer, 1986). En slik strategi kan være viktig for å
utvinne tekstens mening, der man må oppsummere teksten med egne ord, som kan
være en hjelp i forståelses- og memoreringsprosessen.

Å forstå og huske en tekst

I utgangspunktet brukes hukommelsesstrategier til å velge ut informasjon som
skal læres, uten å reflektere videre utover det som er gitt i teksten. Det kan for
eksempel handle om å utheve eller gjenta setninger for å huske dem, for eksempel
ved å lese et avsnitt flere ganger (Anmarkrud & Bråten, 2012b; Bråten, 2007).
Selv om det å memorere innholdet i en tekst i seg selv ikke regnes som en dybde-
strategi, innebærer strategien å forstå og huske en tekst både en oppfattelse av tek-
stens meningsinnhold som en del av arbeidsminnet, der leseren tar med seg for-
ståelse for tekstens enkeltdeler videre i arbeidet med å konstruere en forståelse for
teksten som helhet, og at leseren ikke kun skal tilegne seg ordrett det som står i
teksten, men selv konstruere mening ut ifra tekstinnholdet. Her er også oppsum-

mering inkludert som en måte å forstå og huske tekst på, og viser dermed til at
leseren må organisere tekstinnholdet for å oppnå en forståelse, og ikke uteluk-
kende memorere innholdet.

I spørreskjemaet i PISA-undersøkelsen blir elevene bedt om å vurdere nyttever-
dien av seks ulike strategier for best mulig å forstå og huske en tekst, på en skala
fra 1 til 6, fra «Ikke nyttig i det hele tatt» til «Veldig nyttig» (se tabell 4.2).

TABELL 4.2. Strategier for å forstå og huske en tekst.

Ikke 
nyttig (1) –2 –3 –4 –5

Veldig 
nyttig (6)

A Jeg konsentrerer meg om de delene av 
teksten som er lette å forstå.

B Jeg leser raskt gjennom teksten to ganger.

C Etter at jeg har lest teksten, diskuterer jeg 

innholdet med andre.

D Jeg setter strek under viktige deler av 
teksten.

E Jeg oppsummerer teksten med mine egne 
ord.

F Jeg leser teksten høyt for en annen person.
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Her regnes alternativ C: å diskutere innholdet med andre, og alternativ E: å opp-

summere teksten med egne ord, som de mest hensiktsmessige strategiene. Disse
krever at leseren aktivt må hente ut og konstruere en mening fra teksten og knytte
an til egne forkunnskaper, for å kunne ha en mening om tekstens innhold (ved dis-
kusjon) og peke på sentrale deler ved teksten (ved oppsummering). Deretter er
alternativ D: å streke under viktige deler av teksten, en hensiktsmessig strategi. En
slik handling krever at leseren skaper en forståelse av teksten og reflekterer over
hva som kan være viktig. Det å streke under kan være nyttig for å markere sentrale
deler av teksten som leseren kan gå tilbake til etter lesingen, som hjelp i en memo-
reringsprosess. Alternativ A: å konsentrere seg om de delene som er lette å forstå,
alternativ B: å lese raskt gjennom teksten to ganger, og alternativ F: å lese teksten

høyt for en annen person, regnes som mindre hensiktsmessige. Ved kun å konsen-
trere seg om deler av teksten som er enkle å forstå risikerer leseren å gå glipp av
vesentlig informasjon, og i verste fall misoppfatte teksten som helhet. Å lese raskt
gjennom to ganger kan avhjelpe forståelsen hvis leseren oppfatter raskt og kun har
behov for å lese teksten en gang til, men gir i seg selv ingen hjelp til å oppnå for-
ståelse. På samme måte kan det å lese teksten høyt for en annen person ha positiv
innvirkning på forståelsen ved at man for eksempel oppdager at man stopper opp
ved ord man ikke umiddelbart klarer å avkode, og dermed forstår at man må opp-
klare begreper. De fleste lesere kjenner seg igjen i at det er mulig å lese uten å få
med seg innholdet – i verste fall kan man avkode feilfritt uten å oppfatte noe av
meningsinnholdet. Den grunnleggende ordavkodingen er utvilsomt viktig for
leseforståelsen, men er ikke tilstrekkelig for å oppnå god forståelse: Det er minst
like viktig å aktivere forkunnskaper om tekstens innhold. Dermed er ikke strate-
gien i seg selv svært hensiktsmessig for å forstå og huske en tekst, og den bør
rangeres lavt av elevene.

Å lage et sammendrag av teksten

Å lage et sammendrag inngår i en gruppe strategier som vi ofte kaller organiser-
ingsstrategier. Organiseringsstrategiene brukes til å binde sammen, gruppere eller
ordne informasjon og ideer som framkommer i teksten, for eksempel i form av opp-
summering, lage visuelle diagrammer og forsøke å skaffe seg oversikt over innhol-
det i teksten (Anmarkrud & Bråten, 2012a; Bråten, 2007). Det har vist seg at å opp-
summere tekst forbedrer forståelsen, ettersom det kan hjelpe leseren til å rette
oppmerksomheten mot det som er sentral informasjon i en tekst, og å utelate detal-
jer og overflødig informasjon (National Reading Panel [NRP], 2000). Det kan
bedre forståelsen ved at leseren fokuserer på å se sammenhenger mellom begreper
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i en tekst, og kobler disse begrepene til forkunnskaper (Thiede & de Bruin, 2017).
Oppsummering har også vist seg å kunne forbedre forståelse ved at leseren tester
seg selv underveis i lesingen, noe som kan hindre brudd i forståelse og invitere
leserne til å sette i gang reparasjonsstrategier (Winne & Hadwin, 1998).

I PISAs spørreskjema blir elevene bedt om å vurdere nytteverdien av fem ulike
strategier for å lage et sammendrag av en tekst på en skala fra 1 til 6, fra «Ikke nyttig
i det hele tatt» til «Veldig nyttig» (se tabell 4.3). Selv om vi som oftest forbinder det
å lage et sammendrag med å faktisk skrive det ned, så vil vi understreke at det ikke
er skrivestrategier elevene presenteres for, men oppsummeringsstrategier ved lesing.

TABELL 4.3. Strategier for å lage et sammendrag.

Alternativ E: å understreke de viktigste setningene og skrive sammendraget med

egne ord, og alternativ D: å sjekke nøye om de viktigste faktaopplysningene i tek-

sten er med i sammendraget, er de strategiene som gir best mulighet for å lage et
sammendrag som reflekterer god leseforståelse, og som elevene bør vurdere som
veldig nyttige. Dette er dybdestrategier som krever at leseren har en helhetlig tilnær-
ming til innholdet i teksten. Som nevnt ovenfor om nyttige strategier for huske og
forstå en tekst er det å oppsummere teksten med egne ord en handling som krever at
leseren må utvinne og konstruere en mening fra teksten ved å trekke slutninger og
konstruere en integrert tekstforståelse. Alternativ C: å lese teksten så mange ganger

som mulig, og alternativ A: å skrive et sammendrag, for deretter å sjekke om hvert

avsnitt er dekket i sammendraget, regnes som mindre hensiktsmessige strategier.

Ikke 
nyttig (1) –2 –3 –4 –5

Veldig 
nyttig (6)

A Jeg skriver et sammendrag. Så sjekker jeg 
om hvert avsnitt er dekket i sammendra-

get, fordi innholdet i hvert avsnitt skal 
være med.

B Jeg forsøker å kopiere helt nøyaktig så 

mange setninger som mulig.

C Før jeg skriver sammendraget, leser jeg 

teksten så mange ganger som mulig.

D Jeg sjekker nøye om de viktigste faktaopp-
lysningene i teksten er med i sammendraget.

E Jeg leser gjennom teksten og setter strek 
under de viktigste setningene. Så skriver 
jeg sammendraget med mine egne ord.
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Å lese teksten gjentatte ganger kan utvilsomt være nødvendig, spesielt om leseren
har overvåket lesingen nøye og går tilbake til tekstpassasjer som ble oppfattet som
uklare. Men i seg selv er det ikke tilstrekkelig å lese flere ganger om det er den
eneste strategien som benyttes, og leseren ikke vet hva oppmerksomheten bør rettes
mot. Å sjekke om hvert avsnitt er dekket i sammendraget kan være nyttig hvis sen-
tral informasjon i teksten er fordelt på hvert avsnitt, men dette er ikke alltid tilfellet,
og dermed kan det å ta i bruk denne strategien være villedende for leseren i arbeidet
med å lage et godt sammendrag. Alternativ B: å forsøke å kopiere helt nøyaktig så

mange setninger som mulig, regnes som en lite nyttig strategi for å lage sammen-
drag. Ved å benytte en slik strategi vil leseren ofte fokusere på løsrevne enkeltele-
menter og i liten grad danne en integrert forståelse av teksten. Det kreves heller ikke
at leseren parafraserer tekst, en prosess som ofte hjelper leseren til å integrere infor-
masjon i teksten med egne forkunnskaper og bidrar til bedre tekstforståelse.

RESULTATER: ELEVENES KUNNSKAP OM EGNEDE 
LESESTRATEGIER

I PISA 2018 ble altså elevene bedt om å rangere foreslåtte strategier for å lese for
å forstå og huske en tekst og å lese for å lage et sammendrag av en tekst. Begge
variablene er laget på den måten at elevene får oppgitt henholdsvis seks og fem
strategier som de skal angi nytteverdien av, på en skala fra 1 til 6 (fra «Ikke nyttig
i det hele tatt» til «Veldig nyttig»). Strategiene ble første gang brukt i PISA 2009
og var på forhånd validert gjennom utprøvinger for å sikre at leseeksperter var
enige om rangeringen av strategiene: «… according to their effectiveness to achi-
eve the intended goal» (OECD, 2010, s. 113). Etter at elevene har vurdert strate-
giene 1–6, blir svarene deres kodet om og gitt én verdi som gjenspeiler i hvilken
grad eleven rangerte dem etter ekspertrekkefølgen. I denne delen vil vi se på
norske elevers svar og sammenligne med elever i de andre nordiske landene samt
OECD-gjennomsnittet. Vi vil også sammenligne elevenes svar med resultatene fra
PISA 2009 som det ble referert til i Hopfenbeck og Roe 2010 (s. 125 ff.). Det er
interessant å se både på elevenes samleskår for hver av lesesituasjonene (kon-
struktverdier), og også hvordan evnen til å rangere i tråd med ekspertene henger
sammen med elevenes prestasjoner på leseprøven (korrelasjoner).

Å forstå og huske en tekst

Den lesesituasjonen elevene ble presentert for for å forstå og huske en tekst, var:
«Du skal forstå og huske innholdet i en tekst. Hvordan vil du vurdere nytten av de



CAMILLA G. MAGNUSSON OG TOVE STJERN FRØNES | LIKE MULIGHETER TIL GOD LESEFORSTÅELSE?90

følgende strategiene for å forstå og huske teksten?» Tre av strategiene (C, D og E)
ble ansett for å være nyttige, mens de andre (A, B og F) var mindre nyttige. Vi
repeterer her de seks strategiene elevene ble forelagt:

C. Etter at jeg har lest teksten, diskuterer jeg innholdet med andre.
D. Jeg setter strek under viktige deler av teksten.
E. Jeg oppsummerer teksten med mine egne ord.
A. Jeg konsentrerer meg om de delene av teksten som er lette å forstå.
B. Jeg leser raskt gjennom teksten to ganger.
F. Jeg leser teksten høyt for en annen person.

Figur 4.1 nedenfor viser de nordiske elevenes nyttevurdering av strategiene i hen-
hold til ekspertrangeringen, sammenlignet med OECD-gjennomsnittet.

FIGUR 4.1. Gjennomsnittlige verdier for nordiske elevers rangering av strategier Å
forstå og huske en tekst. Gjennomsnittet ble satt til 0, med 1 i standardavvik, for OECD-
landene da samlevariabelen ble laget. 95 prosent konfidensintervall er markert med
1,96 ganger standardfeilen i hver retning.

Vi ser av figur 4.1 at norske og islandske elever i mindre grad enn elever i de andre
nordiske landene er i stand til å rangere de foreslåtte strategiene. Også de finske
elevene skårer under OECD-gjennomsnittet og svenske elever, mens de danske
elevene skårer over. Verdiene i samleskårene baserer seg på gjennomsnitt for land-
ene, og i tabell 4.4 ser vi prosentandelen elever som har rangert strategiene lavt,
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Danmark
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middels eller høyt. Sammenligning av prosentandeler i dette kapitlet bør ta høyde
for målefeil tilsvarende 1–3 prosentpoeng.

TABELL 4.4. Norske elevers nyttevurdering av egnede strategier for å forstå og huske
en tekst. Strategiene som er merket med *, viser hvilke som er regnet som mest nyttig.

De nordiske resultatene er i tråd med resultatene i PISA 2009, med unntak av island-
ske og finske elever, som den gang hadde høyere samleskår (Hopfenbeck & Roe,
2010). Resultatene for de norske elevene i PISA 2018 har altså ikke endret seg nev-
neverdig fra resultatene i 2009. Hvis vi ser nærmere på kjønnsforskjeller blant de
nordiske elevene, viser figur 4.2 gjennomgående kjønnsforskjeller i jentenes favør.

FIGUR 4.2. Gjennomsnittlige verdier for elevers rangering av strategier Å forstå og
huske en tekst. Resultater for jenter og gutter i de nordiske landene. OECD. Gjennom-
snittet ble satt til 0, med 1 i standardavvik, for OECD-landene da samlevariabelen ble
laget. 95 prosent konfidensintervall er markert med 1,96 ganger standardfeilen i hver
retning.
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Leser 
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Ikke nyttig i det 
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(3/4) 49 47 38 39 37 39
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Figur 4.2 viser at norske, finske og islandske gutter rangerer strategiene for å
forstå og huske en tekst i mindre grad i tråd med ekspertrangeringene enn det
jentene gjør. Det er naturlig at dette henger sammen med det gjennomsnittlige
mestringsnivået for gutter og jenter, og at svake lesere i mindre grad rangerer
strategiene riktig. Det er likevel overraskende at norske jenter i mindre grad enn
danske, finske og svenske jenter kjenner til disse strategiene. Norske jenter
presterer omtrent som danske og svenske jenter på leseprøven, og i tillegg kan
man anta at den samme, store kjønnsforskjellen som vi finner i leseprestasjoner,
ville gjenspeiles i strategimålene som i de andre nordiske landene. 

For å få svar på styrken på sammenhengen mellom leseprestasjoner og samle-
variabelen «Å forstå og huske en tekst» kan vi undersøke korrelasjonen mellom
de to variablene, tabell 4.5.

TABELL 4.5. Samvariasjon mellom samlevariabelen Å forstå og huske en tekst og lese-
forståelse. Korrelasjonsmål Pearsons r, signifikante på 0,01-nivå.

Korrelasjonen med skår for norske elever var i PISA 2009 0,35 (Hopfenbeck &
Roe 2010, s. 126), altså en omtrent lik sammenheng med leseforståelse som i
PISA 2018.

Hvis vi ser nærmere på grupper av elever med ulik hjemmebakgrunn, ser vi at
forskjellene mellom elever med høy og lav sosioøkonomisk status er like stor som
forskjellen mellom gutter og jenter (se Jensen, Kjærnsli, Björnsson & Pettersen
(2020) for en utførlig beskrivelse av hvordan elevers sosioøkonomisk status måles
i PISA-undersøkelsen, se kapittel 9 i denne antologien). I tabell 4.6 ser vi en sam-

menligning av de 25 prosent av elevene med lavest sosioøkonomisk status med de
25 prosent av elevene med høyest sosioøkonomisk status.

Å forstå og huske teksten

Norge 0,42

Danmark 0,39

Finland 0,39

Island 0,37

Sverige 0,42
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TABELL 4.6. Standardisert samleskår for gjennomsnittet av elever i den nederste
SØS-kvartilen og den øverste SØS-kvartilen for konstruktet «Å forstå og huske en
tekst», sammenlignet med gjennomsnittet for alle norske elever og for gutter og jen-
ter.

Å lage et sammendrag av teksten

Den andre lesesituasjonen var: «Du har lest en lang og relativt vanskelig tekst på
to sider om endringer i vannstanden i en innsjø i Afrika. Du skal lage et sammen-
drag. Hvordan vil du vurdere nytten av de følgende strategiene for å kunne skrive
et sammendrag av denne to sider lange teksten?» Her fikk elevene fem mulige
strategier å vurdere nytten av, der de to som var ansett som mest passende, var
strategiene D) og E), deretter A) og C), mens B) ble ansett for å være minst egnet
(OECD, 2010, s. 113). Vi minner om at de fem strategiene er:

D. Jeg sjekker nøye om de viktigste faktaopplysningene i teksten er med i sam-

mendraget.
E. Jeg leser gjennom teksten og setter strek under de viktigste setningene. Så skri-
ver jeg sammendraget med mine egne ord.
A. Jeg skriver et sammendrag. Så sjekker jeg om hvert avsnitt er dekket i sammen-
draget, fordi innholdet i hvert avsnitt skal være med.
C. Før jeg skriver sammendraget, leser jeg teksten så mange ganger som mulig.
B. Jeg forsøker å kopiere helt nøyaktig så mange setninger som mulig.

Figur 4.3 under viser i hvilken grad de nordiske elevene rangerer strategiene i tråd
med ekspertenes vurderinger.

Gj.sn. S.E

Alle elever –0,22 0,02

Gutter –0,41 0,03

Jenter –0,04 0,03

Nederste SØS-kvartil –0,47 0,03

Øverste SØS-kvartil –0,01 0,03
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FIGUR 4.3. Gjennomsnittlige verdier for de nordiske landene for elevers rangering
av strategier Å lage et sammendrag av teksten. Gjennomsnittet ble satt til 0, med 1 i stan-
dardavvik, for OECD-landene da samlevariabelen ble laget. 95 prosent konfidensinter-
vall er markert med 1,96 ganger standardfeilen i hver retning.

Figur 4.3 forteller oss at for samlevariabelen «Å lage et sammendrag av teksten»
har elevene en bedre forståelse av hva som er nyttige strategier, enn hva de hadde
for «å forstå og huske en tekst», sammenlignet med OECD-gjennomsnittet. Nor-
ske elever avviker ikke betydelig fra det internasjonale gjennomsnittet (0) eller fra
gjennomsnittet av finske og svenske elever. De danske elevene rangerer i stor grad
strategiene for å lage et sammendrag i tråd med ekspertene, mens de islandske gjør
det i liten grad. I PISA 2009 fant Hopfenbeck og Roe (2010) at norske elever
presterte litt over det internasjonale gjennomsnittet i å vurdere strategiene korrekt.
Norske elever kan dermed sies å ha noe dårligere forståelse for hva som er nyttige
strategier for å lage et sammendrag av tekst i 2018 enn i 2009, selv om denne
negative utviklingen ikke er betydelig. Vi poengterer at det her er oppgitt gjen-
nomsnittsskår for hvert land, og at det er stor variasjon blant elevene i landene. I
tabell 4.7 ser vi prosentandelen elever som har rangert strategiene lavt, middels
eller høyt.
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TABELL 4.7. Norske elevers nyttevurdering av egnede strategier for å lage et sam-
mendrag. Strategiene som er merket med ** og *, viser hvilke som er regnet som
mest nyttig.

Hopfenbeck og Roe fant også at det var store kjønnsforskjeller i jentenes favør. Det
er også store kjønnsforskjeller i 2018 i alle de nordiske landene, se figuren 4.4 under.

FIGUR 4.4. Gjennomsnittlige verdier for elevers rangering av strategier Å lage et sam-
mendrag av teksten. Resultater for jenter og gutter i de nordiske landene. OECD. Gjen-
nomsnittet ble satt til 0, med 1 i standardavvik, for OECD-landene da samlevariabelen
ble laget. 95 prosent konfidensintervall er markert med 1,96 ganger standardfeilen i
hver retning.

Også for dette målet ser vi i figur 4.4 at det er store kjønnsforskjeller blant nor-
diske elever. Vi ser her en litt større kjønnsforskjell blant norske elever enn ved
det forrige strategimålet – jentene presterer i snitt et halvt standardavvik bedre enn
guttene, mens forskjellene var 0,37 SD for målet «Å forstå og huske en tekst». Det
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er likevel bedre resultater for de norske elevene, da guttene skårer nærmere det
internasjonale gjennomsnittet og jentene godt over. Av nordiske gutter er det bare
de danske som gjenkjenner egnede strategier i like stor grad som det internasjo-
nale gjennomsnittet for alle elever (begge kjønn). De norske guttene var også i
2009 svakere enn gjennomsnittet (Hopfenbeck & Roe, 2010, s. 129). Tabellen 4.8
under viser at samlevariabelen «Å lage et sammendrag av teksten» i høy grad kor-
relerer med skår på prøven.

TABELL 4.8. Samvariasjon mellom leseskår og samlevariabelen Å lage et sammendrag
av teksten. Korrelasjonsmål Pearson r, signifikante på 0,01-nivå.

I nye analyser av dette målet i PISA 2009 finner vi at korrelasjonen den gang var
0,44; dette målet samvarierer altså både i 2009 og i PISA 2018 sterkere enn stra-
tegimålet «å forstå og huske en tekst».

Når vi sammenligner elever med ulik hjemmebakgrunn sin kjennskap til dette
strategimålet, finner vi også at hjemmebakgrunn er av stor betydning. Forskjellen
mellom den øverste og nederste SØS-kvartil er også her om lag like stor som
kjønnsforskjellen, se tabell 4.9.

TABELL 4.9. Standardisert samleskår for gjennomsnittet av elever i den nederste
SØS-kvartilen og den øverste SØS-kvartilen for konstruktet «Å lage et sammendrag
av teksten», sammenlignet med gjennomsnittet for alle norske elever og for gutter og
jenter.

Å lage et sammendrag

Norge 0,46

Danmark 0,43

Finland 0,47

Island 0,44

Sverige 0,47

Gj.sn. S.E

Alle elever –0,02 0,02

Gutter –0,27 0,03

Jenter 0,23 0,02

Nederste SØS-kvartil –0,19 0,04

Øverste SØS-kvartil 0,12 0,03
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DISKUSJON

Resultatene for strategimålene i PISA 2018 viser at norske elever presterer samlet
sett noe under gjennomsnittet for OECD når det gjelder å rangere nyttige strate-
gier for å forstå og huske en tekst, og kun de islandske elevene skårer lavere enn
de norske for dette målet i Norden. De norske elevene skårer derimot tilnærmet
likt gjennomsnittet for OECD når det gjelder strategier for å lage et sammendrag
av tekst, og rapporterer her nokså likt som de finske og svenske elevene. De
norske jentene gjenkjenner egnede strategier i betydelig større grad enn guttene,
men kjønnsforskjellene er enda større i jentenes favør når det gjelder strategier for
å lage sammendrag av tekst. For begge strategimålene er resultatene for de norske
elevene nokså like som i 2009, men det er litt høyere korrelasjon med lesepresta-
sjoner i 2018 enn i 2009. Samlet sett indikerer resultatene at norske elever har et
potensial for å tilegne seg mer kunnskap om egnede lesestrategier.

Det siste strategimålet i PISA 2018 – om strategier for å avsløre svindel i en e-
post ved å undersøke avsenders pålitelighet (beskrevet av Weyergang & Frønes,
2020, kapittel 7 i denne antologien) – peker i samme retning: De norske elevene
er gjennomsnittlige i sin evne til å rangere strategier, og det er også her store
kjønnsforskjeller. Norske, svenske og islandske gutter er i mindre grad enn de
andre elevene i stand til å rangere strategiene. Vi vil hevde at de tre strategimålene
i undersøkelsen – å forstå å huske en tekst, å lage et sammendrag av teksten og å
undersøke avsenders pålitelighet – til sammen gir et interessant bilde av norske
elevers strategikjennskap. Vi vet at de ulike strategimålene samvarierer fra mid-
dels til sterkt med leseprestasjoner, og vi vet også at spredningen i de norske lese-
prestasjonene er svært stor i PISA 2018 (Jensen, Kjærnsli, Frønes & Roe, 2020,
kapittel 2 i denne antologien). Det er ikke minst store kjønnsforskjeller i lese-
ferdigheter mellom ulike grupper av elever – både mellom gutter og jenter, elever
med ulik hjemmebakgrunn og elever med ulik språklig bakgrunn. Analysene i
dette kapitlet viser at vel så viktig som å studere gutters og jenters profil er det å
se på gapet mellom elever med ulike forutsetninger for læring hjemmefra, uavhengig
av kjønn.

Etter at de gjennomførte leseprøven i PISA 2018, ble elevene bedt om å ta stil-
ling til påstanden «Mange av tekstene var for vanskelige for meg». Blant norske
og svenske elever var det om lag 17 prosent som var enig i denne påstanden, mens
færre danske elever var enige (9 prosent). Dette kan vitne om at nesten en femtedel
av norske elever opplever at de ikke har gode verktøy for å forstå tekster de opp-
lever som utfordrende. Det er derfor grunn til å tro at flere elever hadde hatt nytte
av tettere oppfølging av sin lesing og sitt arbeid med å lære å lære. Dette er bak-
grunnen for at vi videre i dette kapitlet vil se på hva forskning viser om hvordan
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det arbeides med lesestrategier i norske klasserom, og hva forskning anbefaler for
arbeid med metakognisjon i klasserommet.

Arbeid med metakognisjon i klasserommet

Vi skrev innledningsvis at strategibegrepet er gjort godt kjent for norske lærere
gjennom Kunnskapsløftets femtenårige historie. Undersøkelser i regi av PIRLS-
studien viser at flere lærere på barnetrinnet rapporterer at de driver eksplisitt stra-
tegiundervisning i 2016 enn det som var tilfellet i PIRLS 2001. Solheim og
Tønnessen (2002) fant den gang at lærere med klasser med høye prestasjoner rap-
porterte om mer eksplisitt undervisning enn lærere i klasser med lavere prestasjoner.
I PIRLS 2016 var det fortsatt forskjeller mellom lærere for høyt- og lavtpreste-
rende klasser knyttet til mer avanserte strategier som kan gjenkjennes som dybde-
strategier («beskrive stilen eller strukturen i teksten de har lest» og «finne forfat-
terens perspektiv eller formål») (Berge, Helgevold & Schulz-Heidorf, 2017).
Denne forskjellen var imidlertid ikke like tydelig i resultatene fra PIRLS 2016 –
der flere lærere rapporterte om eksplisitt undervisning – og det kan tyde på at flere
lærere på barnetrinnet begynner å bli fortrolige med å undervise i lesestrategier.
Det er likevel ingen studier som viser at det er en utbredt praksis blant lærere på
ungdomstrinnet å drive eksplisitt strategiundervisning. I LISA-studien, en større
observasjonsstudie som har undersøkt 178 norsktimer i 47 ulike klasser på 8.
trinn, finner forskerne at det gjennomføres svært lite eksplisitt lesestrategiunder-
visning (Magnusson, Roe & Blikstad‐Balas, 2019). En del av lærerne nevnte eller
oppfordret elevene til å bruke ulike strategier, men svært få forklarte og modellerte
hvordan elevene skulle gå fram. I de timene der strategier var inkludert, var å lage
sammendrag den strategien som var hyppigst nevnt blant lærerne. Lisbeth Brevik
(2019) undersøkte tilsvarende observasjoner av engelskundervisningen i 60 sko-
letimer på niende og tiende trinn i syv norske klasserom. Hun fant at lærerne vei-
ledet elevene i strategibruk ut ifra behov, og oppmuntret til bruk av lesestrategier
som elevene var kjent med, framfor å undervise eksplisitt i nye strategier. I Sve-
rige undersøkte Michael Tengberg (2019) lesedidaktiske praksiser i 57 timer med
svenskundervisning på syvende trinn og fant at lærere brukte mesteparten av
undervisningstiden på aktiv bruk av autentiske tekster, men at den tekstbaserte
undervisningen inkluderte lite eksplisitt strategiundervisning. Ut ifra den
forskningen som foreligger om strategiundervisning i nordiske klasserom på ung-
domstrinnet, er det altså lite som tyder på at elevene i stor grad får tilgang til
eksplisitt undervisning og oppfølging i bruk av strategier. Dette er i tråd med inter-
nasjonal forskning som har vist at det er vanskelig for lærere å integrere strategi-
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undervisning som en del av daglig undervisningspraksis over tid (Pearson & Cer-
vetti, 2017).

Resultatene fra PIRLS 2016 viser imidlertid at norske lærere på barnetrinnet
oppgir at de i større grad enn tidligere underviser eksplisitt i strategier. Dette kan
ikke sees opp mot norske elevers PISA-resultater før ved neste prøvegjennomfø-
ring, da elever på omtrent samme alder er en del av populasjonen, og det kan være
at de framtidige tiendeklassingene vil ha bedre strategikunnskap enn det de norske
elevene viste i 2018. Det er likevel viktig at lærere på ungdomstrinnet bygger
videre på den strategiundervisningen som eventuelt har blitt gitt på barnetrinnet, i
takt med at elevene møter flere og mer komplekse tekster på høyere trinn.

Hva er undervisningsaktiviteter kontra eksplisitt strategiundervisning?

Funn fra LISA-studien viser at lærere på ungdomstrinnet i større grad bruker stra-
tegier i det didaktiske arbeidet i klasserommet framfor å undervise elevene i hvor-
dan de skal tenke strategisk (Magnusson et al., 2018). Det er altså viktig å skille
mellom undervisningsmetoder som tar i bruk strategier og undervisning i strate-
gier. Forskjellen ligger i hvorvidt læreren fokuserer på hvordan elevene aktivt bør
tenke mens de utfører aktiviteten (Shanahan et al., 2010). For eksempel er en mye
brukt aktivitet å fylle ut et tankekart om hendelser i en fortelling, uten å gi ekspli-
sitt undervisning i hvordan man kan resonnere for å finne fram til de sentrale hen-
delsene. Undervisning i bruk av tankekart som strategi vil innebære å forklare
elevene hvordan de skal bruke tankekartet for å forbedre tekstforståelsen, for
eksempel ved å modellere hva leseren aktivt tenker underveis i lesingen, samt for-
klare hvordan tankekartet er en måte å organisere tekstinformasjonen på for bedre
å skape en adekvat tekstforståelse. På samme måte er en vanlig aktivitet å spørre
elevene i en førlesingsfase: «Hva tror dere denne teksten handler om?» Et slikt
spørsmål kan aktivere elevenes forkunnskaper, men det unnlater å fokusere på
hvordan elevene skal tenke, og hvorfor det er hensiktsmessig å tenke slik. Det kan
da være vanskelig for elevene å forstå og lære at en slik tilnærming til tekst inne-
bærer at de må ta i bruk både forkunnskaper og egne erfaringer for å lage forestil-
linger om teksten, som de kan gå tilbake til underveis i lesingen eller etter de har
lest teksten. De kan da bekrefte eller avkrefte det de trodde om teksten på forhånd,
for slik sett å bli mer bevisste på sin egen leseforståelse, samtidig som det kan øke
nysgjerrigheten og motivasjonen for om de tok rett eller feil (Roe, 2014). For at
aktiviteten skal være reell strategiundervisning, må læreren løfte fram denne
metakognitive tenkningen om hva, hvordan og hvorfor de utfører en viss aktivitet
knyttet til lesing. Kun å bli eksponert for en viss teknikk vil ikke i seg selv føre til
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at elevene blir strategiske lesere (Nokes & Dole, 2004). Det er derfor en sterk opp-
fordring til lærere om å gjøre undervisningen i forståelsesstrategier eksplisitt, slik
at kunnskap om hvordan det å tilnærme seg tekster kan gjøres åpent og tilgjengelig
for alle elever.

Mange studier har vist at såkalt eksplisitt undervisning har stor effekt på mange
forhold. Å gjøre noe eksplisitt – enten det er lesestrategier eller fagbegreper, skri-
ving eller muntlig – vil innebære at læreren modellerer, verbaliserer og bygger
stillas. Det vil være naturlig å starte med lærermodellering først, og så ha en inn-
lagt 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 virkelig sette lesestrategiene ut i praksis på egen hånd.
Anmarkrud og Bråten (2012a) viser i en forskningsgjennomgang av mange stu-
dier om lesestrategier at mange forskere gjør de samme funnene:

◗ Strategiundervisningen bør være direkte og eksplisitt.
◗ Undervisningen bør rette seg mot et repertoar av lesestrategier.
◗ Lesing bør være en sosial aktivitet for å fremme læring.
◗ God strategiundervisning er langvarig – helst integrert som grunnleggende fer-

dighet.
◗ Effektiv undervisning krever høy kompetanse hos læreren.

Flere forskningsbaserte leseprogrammer har inkludert det å lage gode sammen-
drag som en av flere strategier som elever bør få eksplisitt opplæring i, i kombi-
nasjon med ulike undervisningsaktiviteter der både det samarbeidende og dialo-
giske perspektivet står sentralt. For eksempel fokuserer resiprok undervisning
(Reciprocal Teaching, Palincsar & Brown, 1984) på strategiene å stille spørsmål
til tekst, oppklare uklarheter, predikere innhold og oppsummere. Læreren model-
lerer først strategiene, og elevene jobber deretter med tekstlesing i grupper hvor
hver av elevene har ansvar for en av strategiene. I transaksjonell strategiundervis-
ning (Transactional Strategies Instruction, Pressley et al., 1992) er hovedfokuset
på tekstsamtaler – transaksjoner – mellom lærer og elever. Læreren gir støtte og
veiledning til elevene i å bruke forskjellige typer strategier, slik som f.eks. aktivere
bakgrunnskunnskap, fokusere på tekststruktur, predikere, stille spørsmål til tekst,
visualisere, overvåke egen lesing og oppsummere tekstinnhold.

Flere forskere har advart mot mekanisk bruk av strategier, der strategiene kan
bli et mål i seg selv, snarere enn et sett med verktøy for å oppnå og reparere for-
ståelse (Pearson & Cervetti, 2013; Tierney & Cunningham, 1984). Det er viktig å
framheve at strategier er et middel til å nå et mål som fungerer som en forutsetning
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for at elever skal bli gode, selvstendige lesere. Strategier skal fungere som nøkler
for å åpne teksten og skal gi elever en tilgang til teksten som ellers ville vært van-
skelig tilgjengelig for mange elever. Metakognisjon bør derfor være en integrert
del av undervisningen, det vil si at det bør være tilknyttet konkrete leseoppgaver,
og undervisningen bør vedvare over tid (Veenman et al., 2006). Målet er at elevene
internaliserer den metakognitive tenkningen, og at overvåking av egen leseprosess
etter hvert går automatisk. Metakognisjon ble også framhevet som en viktig del av
opplæring i delutredningen som lå til grunn for NOU 2015: 8 Fremtidens skole –
Fornyelse av fag og kompetanse:

Forskningen viser at elevenes aktive deltakelse i og refleksjon over egne
læringsprosesser fremmer læring. Metakognisjon og selvregulert læring hand-
ler om at elevene reflekterer over og forsøker å kontrollere og påvirke egen
læring og tenkning (NOU, 2014: 7, s. 11) (...) [Lærings]forskningen kan gi inn-
spill til arbeidsmåter og erfaringer elevene bør møte som en del av innholdet i
opplæringen. Blant annet viser forskningen at det å lære noe i dybden, reflek-
tere rundt egen læring og bruke læringsstrategier fremmer elevenes læring og
kan gi dem et grunnlag for å lære gjennom hele livet. (NOU 2014: 7, s. 31)

Fagfornyelsens vekt på strategier er med andre ord helt i tråd med den forsknings-
gjennomgangen vi har vist i dette kapitlet.

Frønes og Roe (2020, kapittel 8 i denne antologien) viser at norske elever i min-
dre grad enn OECD-gjennomsnittet opplever at læreren engasjerer elevene i tekst-
arbeidet. I Norden er det bare danske elever som rapporterer om høyere grad av
engasjert undervisning enn det internasjonale gjennomsnittet. Dette gjelder både
at elevene blir oppmuntret til å uttrykke egne meninger om en tekst, å knytte
tekster til egne liv, å vise hvordan informasjon kan kobles til forkunnskap og ved
at læreren stiller gode spørsmål som aktiverer elevene. Slike lærerstyrte aktiviteter
er ikke bare viktige for innlæring av strategier, men også for å motivere elever til
arbeid med tekster og for å skape felles, litterære samtaler i klasserommet. Det kan
i helhet virke som om det er rom for å gjøre lese- og tekstforståelsesarbeidet i nor-
ske klasserom både mer eksplisitt og mer relevant for elevene.

Måler PISA strategier som er viktige i dagens samfunn?

Både å forstå og huske tekst og å lage sammendrag av tekst er strategier som inne-
bærer viktige delkomponenter i en forståelsesprosess, og som også krever at lese-
ren tar i bruk andre strategier. Særlig gjelder dette å forstå og huske tekst, der både
å diskutere med andre og å oppsummere kan være nyttige strategier. Vi vil presi-
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sere at «å huske» i dette strategimålet først og fremst handler om arbeidsminne
under lesing for å kunne se tekstens innhold i sammenheng, ettersom det er viktig
å huske hva man har lest for å kunne forstå tekstens innhold. Det handler altså
mindre om å memorere innholdsmomentene for å kunne gjenkalle disse på et
senere tidspunkt.

Strategiene slik de framstilles i spørreskjemaet til elevene i PISA, er mest knyt-
tet til enkelttekster, mens det også er viktig – og bør måles – hvorvidt elevene har
gode strategier for å oppnå adekvat forståelse av multiple og digitale tekster. Som
Weyergang og Magnusson (2020) viser i kapittel 3 i denne antologien, er dette
sentrale elementer ved den lesekompetansen som kreves i dagens samfunn. Stra-
tegien «å forstå og huske tekst» er en viktig del av å forstå multiple tekster: For at
man skal kunne oppdage og håndtere motstridende informasjon i flere tekster om
samme tema, er det sentralt at leseren kan oppfatte og huske innholdet i de ulike
tekstene som et utgangspunkt for å kunne løse de mer kognitivt krevende opp-
gavene ved å forstå hvordan tekstene presenterer ulike innfallsvinkler til det
samme temaet. Dette er også en viktig del av å søke etter og velge ut sentrale digi-
tale tekster å lese; skal hensiktsmessige leseveier velges, må leserne oppfatte og
bevare i arbeidsminnet de ulike tekstene de kommer over, for deretter å kunne ta
gode valg om hvilke tekster de skal gå dypere inn i. Hvordan elever skal finne
fram til og konstruere potensielle tekster å lese i et komplekst internett, er slik sett
et viktig mål på elevers metakognitive kunnskap. Men i møte med både tradisjo-
nelle og digitale tekster er gode strategier for å lese enkelttekster også nyttige.

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

Avslutningsvis vil vi hevde at norske elever generelt ser ut til å kunne ha nytte av
mer trening i å velge nyttige strategier for å forstå og huske tekst, og norske gutter
spesielt trenger mer kunnskap om strategier for å oppsummere tekster. Det samme
gjelder alle elever som leser lite hjemme, og som kommer fra hjem der det er lite
omgang med tekst og bøker. Både resultater fra empirisk forskning og den nokså
store samvariasjonen mellom målene for metakognitive strategier og lese-
ferdigheter som vi ser i PISA 2018, gir oss grunn til å tro at det er viktig for ung-
domsskoleelever å få eksplisitt og systematisk undervisning og trening i et bredt
repertoar av lesestrategier over tid, slik at alle elever kan få tilgang til nyttige verk-
tøy de kan ta i bruk i møte med ukjente og utfordrende tekster. Coiro (2011) er inne
på dette når hun sier at vi muligens gjør elevene en bjørnetjeneste hvis vi unnlater
å gi dem eksplisitt strategiundervisning i hvordan de skal nærme seg tekster på
ulik måte, når de skal gjøre det, og ikke minst hvorfor.
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