
Tove S. Frønes og Eva K. Narvhus

Elever
på
nett

 



Tove S. Frønes og Eva K. Narvhus Elever på nett 
Digital Lesing i PISA 2009 

ILS, UiO

 



© EKVA, ILS, UiO
isbn 978-82-90904-96-3
Formgiving: Mustasj Designlaboratorium
Trykk: 07-gruppen
Font: PF Agora Serif Pro/PF Agora Sans Pro/PF Agora Slab Pro

Vil du sitere denne rapporten?
Frønes, T.S. og Narvhus, E.K. (2011):
Elever på nett. Digital lesing i PISA 2009. Oslo: ILS, UiO.

Innholdsfortegnelse
 

Kapittel 1 Digital Lesing   8 
 Lesing av digitale tekster i PISA   10
 Begrepet digital lesing   11 
 Om den digitale leseprøven   18 
 Tidligere forskning   23 
 Om denne rapporten   25 

Kapittel 2 Resultater i digital lesing   26 
 Hovedresultater   27 
 Kompetansenivåer   35 
 Sammendrag   50 

Kapittel 3 Navigasjon   52 
 Navigasjonstyper   54
 Navigasjon i PISAs digitale leseprøve   55 
 Navigasjon: verktøy og oppgavetyper   56 
 Resultater   64
 Landprofil – grupper av land   69 
 Elevenes navigasjon på enkeltoppgaver   72 
 Sammendrag   84 

Kapittel 4 Elevers databruk hjemme og på skolen   86 
 Digitale verktøy i skolen   87 
 Databruk hjemme   88 
 Databruk på skolen   95 
 Elevenes oppfatning av egen digital kompetanse   98 
 Sammenheng mellom databruk og prestasjoner   100 
 Sammendrag   103 

Kapittel 5 Hjemmebakgrunn og holdninger til lesing   106 
 Sammenhengen mellom elevenes bakgrunn og digital leseskår   108 
 Forskjeller innen og mellom skoler   112 
 Elevenes leseengasjement   120
 Sammenheng mellom prestasjoner og leseengasjement   123 
 Sammendrag   127 

Kapittel 6 Avsluttende kommentarer   128

 



Forord
Denne rapporten omhandler resultater fra den første digitale undersøkelsen av lesefer-
dighet i OECD-regi, som en del av PISA 2009. PISA er en internasjonal undersøkelse av 
skolesystemene i ulike land som gjentas hvert tredje år. Under søkelsen måler 15-åringers 
komp etanse innenfor fagområdene lesing, naturfag og mate matikk. I 2009 deltok 65 land 
i denne undersøkelsen, 33 av dem OECD-land.

I 2009 var lesing hovedemne for PISA-undersøkelsen, og en tilleggsprøve i digital lesing 
ble gjennomført. 19 land deltok (16 av dem OECD-medlemmer), og deriblant Norge, Sve-
rige, Danmark og Island. Undersøkelsen ble i Norge gjennomført av Institutt for lærerut-
danning og skoleforskning (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet 
i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

I juni 2011 ble resultatene fra den digitale leseundersøkelsen presentert gjennom OECD-
rapporten Students On Line: Digital Technologies and Performances (OECD 2011), og i den 
norske kortrapporten Elever på nett (Frønes, Narvhus og Jetne 2011).

Vi har vært et trekløver som har arbeidet med denne undersøkelsen siden 2007, og tredje-
mann Øystein Jetne har vært svært sentral i prøveutvikling, oversettelse, gjennomføring 
og analyser. Øystein er også medforfatter på «Kapittel 2 Resultater i digital lesing», i denne 
rapporten. De andre kapitlene er skrevet av Tove S. Frønes og Eva K. Narvhus i fellesskap, 
med unntak av Kapittel 1 Digital lesing der Tove er hovedforfatter og Kapittel 3 Navigasjon 
der Eva er hovedforfatter.

Vi vil gjerne takke alle samarbeidspartnere som har bidratt i arbeidet med denne rappor-
ten, og dette gjelder først og fremst våre kolleger ved Enhet for kvantitative utdanningsa-
nalyser (EKVA) ved ILS. En spesiell takk til PISAs prosjektleder Marit Kjærnsli og EKVAs 
leder Rolf Vegar Olsen for lesehjelp og gode kommentarer underveis. Takk også til Inger 
Throndsen, Guri Nortvedt, Marion Lunde Caspersen, Astrid Roe, Anna Eriksen og Jostein 
Andresen Ryen for kommentarer, praktisk hjelp og andre bidrag underveis.

Blindern, november 2011

Tove S. Frønes
Eva K. Narvhus

 



Vi setter merkelapper på nettekster når vi 
skal prøve å beskrive hva som kjennetegner 
dem. Tre av de hyppigst brukte benevnel-
sene er: multimediale, hypertekstuelle og 
interaktive. Det multimediale innebærer at 
nettsider ofte inneholder både tekst, bilder, 
lyd og ofte også video og animasjon, og 
gjennom dette skapes stadig nye medie- og 
kommunikasjonsformer. Det hypertekst uelle   
innebærer at nettsider ikke er lineært 
strukturerte. Det gir altså sjelden mening å 
snakke om en nettsides begynnelse og slutt. 
Begynnelsen er der leseren kommer inn på 
nettstedet, og navigerer fram og tilbake til 
han har funnet det han leter etter. I hyper-
teksten bestemmes tekstens begynnelse og 
slutt av hvordan leseren beveger seg i in-
formasjonsveven. Alle sider og komponen-
ter inngår i veven, og lenker fører leseren 
videre til forskjellig deler eller strukturer. 
Nettets interaktive natur gjør det mulig for 
leseren å samhandle med nettstedet. Le-
seren er ikke en passiv mottaker av infor-
masjon, men kan selv finne opplysninger 
aktivt og få akkurat det han trenger – bred 
orientering om et emne eller de små detal-
jene. Ulike nettsteder varierer fra å være 

stramt komponert med få valg og stier, til 
å være svært åpne med mange valgmulig-
heter og uten fast tilrettelagt forløp. Det 
nøyaktige innholdet i et skjermbilde kan i 
mange tilfeller lages der og da, avhengig 
av leserens valg. Mediet er med andre ord 
tilpasset leserens behov, evne til tilegnelse 
og hva han vurderer som relevant.

Hvor gode 15-årige elever er til å lese tek-
ster på papir, har vært et viktig forsknings-
spørsmål i alle PISA-undersøkelsene som 
har vært gjennomført siden 2000. I hver 
undersøkelse er de tre fagområdene lesing, 
matematikk og naturfag med, men ett av 
områdene prioriteres hver gang. I 2000 
og 2009 var lesing hovedområdet for un-
dersøkelsene, i 2003 var det matematikk, 
i 2006 var det naturfag og i 2012 blir det 
igjen matematikk. Denne syklusen, der 
 hovedområdene veksler og gjentas, gjør det 
mulig å få både gode, stabile målinger på 
utvikling over tid for alle de tre fagområ-
dene, samtidig som det gir muligheten for 
faglig fordypning i ett av hovedområdene 
hvert niende år. 

kapittel 1
Digital lesing

Lesevanene våre er i endring etter at den digitale teknologien er blitt mer utbredt. 
De fleste av oss leser stadig flere tekster på Internett, mobiltelefon og lesebrett – og 
mange av tekstene stiller andre krav til leseren enn tradisjonelle tekster på papir. De 
nye vanene gjelder ikke minst den yngste delen av befolkningen, og skoleungdoms 
tekstlige hverdag har gjennom gått store endringer de siste tjue årene. Denne nye 
teksthverdagen er bakgrunnen for PISAs digitale leseundersøkelse, som er tema for 
denne rapporten.
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Lesing av digitale tekster ble innlemmet i 
PISA i 2009. Vi kan slå fast at det både er 
store likheter og store forskjeller mellom å 
lese på papir og å lese nettekster. Lesepro-
sessen er grunnleggende sett den samme, 
ord og setninger skal avkodes og forstås. 
Men selve det digitale mediet har vist 

seg å påvirke måten vi leser på, og vi vil i 
dette kapitlet gjøre rede for hvordan digi-
tal lesing som fagterm kan avgrenses både 
i forhold til lesing og i forhold til digital 
kompetanse. Men først vil vi se på hvor-
dan lesing av digitale tekster defineres og 
måles i PISA-undersøkelsen.

Blant de nordiske landene var det bare Fin-
land som ikke deltok på den digitale leseprø-
ven. Det er også verdt å merke seg at en rekke 
europeiske land som det kan være  relevant 
for Norge å sammenligne seg med, er blant 
deltakerlandene i tillegg til de nordiske: 
Belgia, Frankrike, Irland, Polen, Ungarn, 
Spania og Østerrike. De fleste av de landene 
som presterte over det internasjonale gjenn-
omsnittet i lesing i PISA 2009, var også med 
på den digitale leseprøven, med unntak av 
Canada og Nederland og partnerne Shanghai 
(Kina) og Singapore. Enkelte store nasjoner 
som også preseterer godt manglet også, som 
Tyskland, USA og Stor britannia, og fra vårt 
eget nærområde mangler, for uten Finland, 
også de baltiske landene. I PISA 2012 vil det 
for første gang være en digital prøve i pro-
blemløsing som alle landene skal være med 
på. I tillegg vil den digitale leseprøven bli 
gjentatt, og det vil også være en digital ma-
tematikkprøve, men disse kan land ene velge 
om de vil være med på. Norge vil delta på alle 
de tre digitale prøvene i 2012. Rammeverket 
for lesing ble utvidet og revidert i forbin-
delse med PISA 2009, slik at digitale tekster 
og digital lesekompetanse fikk en teoretisk 
forankring sammen med lesing av papirtek-
ster. Følgende definisjon av lesing benyttes 
nå og favner lesing av begge typer: «Lesekom-
petanse innebærer at elevene kan forstå, bruke, 
reflektere over og  engasjere seg i skrevne tekster, 
for å kunne nå sine mål, utvikle sine kunnskaper 
og evner, og delta i samfunnet» (OECD, 2007, 

vår oversettelse). Når definisjonen innehol-
der formuleringen «skrevne tekster», gjøres 
det her ikke noe skille mellom tekster på 
papir og de digitale tekstene. Undersøkel-
sen av elevenes digitale lesekompetanse ble 
gjennomført på skolenes datamaskiner. Det 
ble utviklet en egen prøveplattform med et 
simulert Internett. Prøveplattformen besto 
av et Linux-basert program, som også sper-
ret datamaskinenes andre programmer og 
tilgangen til Internett. Det simulerte Inter-
nettet er forsøkt gjort så likt det «ekte» Inter-
nettet som mulig, med nettsteder som består 
av en rekke nettsider, forbundet med lenker. 
Hvert nettsted utgjør en tekst- og oppgaveen-
het i prøven, og tekstene er hypertekster som 
har navigasjonsverktøy og trekk som gjør 
ikke-lineær lesing mulig, og ofte nødvendig. 
Leseren velger selv sin lesevei, og siden tek-
sten er ufiksert og dynamisk, kan den endres 
underveis i lesingen, avhengig av de valgene 
leseren gjør. Enkelte elementer fra vår dag-
lige omgang med digitale tekster er utelatt 
av praktiske grunner i den første undersø-
kelsen i 2009. Dette gjelder filmsnutter, lyd 
og bilder uten tekst. Men det teoretiske ram-
meverket åpner for videreutvikling av den 
digitale leseprøven, slik at den i neste PISA-
syklus kan bestå både av flere tekstmodi som 
lyd og film, og også digitale tekster fra andre 
medier, som telefon og lesebrett. I figur 1.1 er 
rammeverket for undersøkelsen oppsummert 
i en kortversjon. (Se OECD 2007 eller Frønes 
og Narvhus 2010 for utfyllende versjoner.)

Tabell 1.1: 
Deltakerlandene i PISA 
2009: Deltakerland digi-
tal lesing merket blått.
* Land som ikke er 
medlem av OECD

Albania* Japan Serbia*

Argentina* Jordan* Shanghai (Kina)*

Aserbajdsjan* Kasakhstan* Singapore*

Australia Kirgisistan* Slovakia

Belgia Kroatia* Slovenia

Brasil* Latvia* Spania

Bulgaria* Liechtenstein* Storbritannia

Canada Litauen* Sveits

Chile Luxembourg Sverige

Colombia* Macao (Kina)* Sør-Korea

Danmark Mexico Taipei (Kina)*

Dubai (FAE)* Montenegro* Thailand*

Estland* Nederland Trinidad og Tobago*

Finland New Zealand Tsjekkia

Frankrike Norge Tunisia*

Hellas Panama* Tyrkia

Hong Kong (Kina)* Peru* Tyskland

Indonesia* Polen Ungarn

Irland Portugal Uruguay*

Island Qatar* USA

Israel Romania* Østerrike

Italia Russland*

Begrepet digital lesing

Den nye teknologien som blant annet 
 Internett baserer seg på, har utviklet seg 
i høyt tempo de siste 20 årene, og måten 
teknologien endrer våre liv på, studeres av 
mange fagfelt. Innen utdanningsforskning 
har studiene ingen lang tradisjon, og det 
er fortsatt en bred fagdebatt. Studier av det  
vi kaller digital lesing har i den grad det  

 
 
har vært gjennomført enten vært knyttet til 
tradisjonell leseforskning eller etter hvert: 
ulike studier om hvordan digital teknologi 
påvirker og endrer kunnskapssamfunnet. 
Vi vil her forsøke å avgrense fagfeltet mot 
nærliggende begrep og fagfelt som digital 
kompetanse og tradisjonell lesing på papir.

Lesing av digitale tekster i PISA

Den digitale leseprøven ble gjennomført for 
første gang i 2009, og det var 16 OECD-land 
og 3 partnerland/provinser (ikke medlem-
mer av OECD) som deltok. 

Tabell 1.1 under viser alle landene som 
deltok i PISA 2009, og landene merket med 
blått deltok i tillegg på den digitale lese-
prøven.

1110

Kapittel 1: Digital lesingElever på nett



Digital lesing og digital kompetanse
Det er ikke lett å sette et kategorisk skille 
mellom digital kompetanse slik som det 
oppfattes i skoleverket og det vi kaller di-
gital lesing i denne undersøkelsen. Digital 
kompetanse defineres på ulike måter, og 
flere av definisjonene rommer muligens 

flere av leseaspektene vi undersøker. Da 
Kunnskapsløftet ble innført i 2006, inne-
holdt de nye læreplanene å kunne bruke 
digitale verktøy som en av fem grunnleg-
gende ferdigheter. I læreplanen for norsk-
faget står følgende om den grunnleggende 
ferdigheten: 

Rammeverket for de to leseundersøkelsene i PISA 
2009 finnes i sin helhet i Reading Literacy: a frame
work for PISA 2009 (OECD 2007), og i den norske 
PISA-rapporten finnes et eget kapittel om hva lese-
prøvene måler (Frønes og Narvhus 2010). 

Leseprøvene består av tekster med oppgaver knyttet  
til dem, som måler elevenes evne til å finne fram til 
informasjon, tolke informasjonen og reflektere over 
den. Tekstene har autentiske utgangspunkt, de har 
altså opptrådt i en reell kontekst og lesesituasjon 
tidligere, og er ikke spesialskrevet for prøvene. 

Det er både åpne og lukkede oppgaver i prøven. 
Åpne oppgaver krever at elevene skriver svar selv, 
enten svært kort (for eksempel ett ord eller tall) eller 
lengre svar på tre til fem linjer. De lukkede oppgavene 
er stort sett flervalgsoppgaver med fire alternative 
svar, der elevene markerer det riktige blant dem.  

Lesekompetanse i PISA deles inn i tre aspekter 
(lesemåter) som også brukes som rapporterings-
skalaer for resultater. Disse tre aspektene er å finne 
og hente ut informasjon, å tolke og sammenholde in
formasjon og å reflektere over og vurdere informasjon 
i teksten. Hver leseoppgave kategoriseres innenfor 
ett av disse aspektene, alt etter hvilken leseprosess 
som er mest framtredende. 

For å sikre at resultatene av undersøkelsen blir 
mest mulig finmasket, legges det stor vekt på å ha 
bredde i tekst- og oppgaveutvalg. Det er særlig to 
forhold som sikrer denne bredden; et bredt spekter 
av  lesesituasjoner og et bredt spekter av tekster. 

En lesesituasjon er den konteksten der teksten nor-
malt leses, eller der teksten er tiltenkt en bestemt 
hensikt. Det kan være lesing for privat bruk, offentlig 
bruk, i yrkeslivet eller for utdanning. I vår sammen-
heng bestemmes lesesituasjonen ut fra hva for-
fatteren opprinnelig skrev teksten for og som den 
primært er ment å leses i. Når det gjelder å sikre et 
bredt spekter av tekster, deles disse inn etter fire 
hovedkategorier: tekstmedium, tekststatus, tekst
format og teksttype: 

Tekstmedium er i hvilket medium elevene møter 
tekstene i prøvesituasjonen, og dette er i PISA 
2009s tilfelle enten på papir eller digitalt.

Tekststatus dreier seg bare om de digitale tekste-
ne, og det skilles mellom redigerte og statiske tekster 
med en klar avsender og brukergenererte og dyna
miske tekster fra blogger, forum og andre sosiale 
medier. Oppgaver knyttet til tekster av begge typer 
kategoriseres som komplekse.

Tekstformat angår både tekstenes oppsett og 
indre sammenheng. Vi skiller mellom sammenheng
ende og ikkesammenhengende tekster, og de ikke-
sammenhengende kategoriseres nærmere som 
enten blandede eller multiple.

Teksttype karakteriserer tekstenes virkemidler og 
retoriske ærend, og det skilles mellom fortellende, 
forklarende, argumenterende, beskrivende, veiledende 
og kommuniserende teksttyper. Oppgaver knyttet til 
tekster av flere typer kategoriseres som komplekse.

Figur 1.1:
Rammeverk for lesing i PISA 2009 – kortversjonen:

Tabell 1.2:
Grunnkomponenter i digital kompetanse (Erstad 2010)

Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og 
 uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopp-
lær ingen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne  sammenheng er det 
viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan 
støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og  presentasjoner.
(Utdanningsdirektoratet 2011)

Dette er ingen definisjon av den grunnleg-
gende ferdigheten, men mer en eksempel-
samling av hva som støtter og hemmer 
elevenes bruk av digitale verktøy, og som 
overlapper vår definisjon av lesing. I forbin-
delse med innføringen av grunnleggende 
ferdigheter i Kunnskapsløftet, har behovet 
for nye begrep og verktøy blitt tydelig. 

 Digital kompetanse defineres av Erstad som 
«ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved 
bruk av digitale medier for mestring i det 
lærende samfunn» (Erstad 2010:134). 
Blant grunnkomponentene ved digital 
kompetanse Erstad mener er sentrale for 
elever i dagens skole, viser tabell 1.2 at føl-
gende nevnt:

Komponent Beskrivelse
Grunnleggende
ferdigheter

Kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon på datamaskinen, og andre 
enkle ferdigheter i bruk av datamaskin og programvare.

Laste ned/opp Kunne laste ned/opp ulike informasjonstyper fra/til Internett

Søke Vite om og hvordan man skal få tilgang på informasjon

Navigere Kunne orientere seg i digitale nettverk, dataspill o.l., dvs. læringsstrategier for bruk 
av Internett.

Klassifisere Kunne organisere informasjonen i forhold til en klassifikasjon, sjanger eller lignende.

Integrere Kunne sammenligne og sammenstille ulike typer informasjon i forhold til sammen-
satte tekster (multimodalitet).

Evaluere Kunne sjekke og vurdere om man har kommet dit en ønsket gjennom Internettsøk. 
Kunne vurdere kvaliteten, relevansen, objektiviteten og nytten av den informasjonen 
man har funnet (kildekritikk).

Kommunisere Kunne kommunisere informasjon og uttrykke seg gjennom ulike medier.

Samarbeide Kunne inngå i nettbaserte, lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den digi-
tale teknologien til samarbeid og deltakelse i nettverk.

Skape/kreere Kunne produsere og sammenstille ulike former for informasjon som sammensatte 
 tekster, lage hjemmesider m.m. Kunne utvikle noe nytt gjennom bruk av spesielle 
 verktøy og programvare. Remiksing.
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ICILS rammeverk markerer på flere måter 
en større forskjell fra PISAs begrep digital 
lesing enn hva de foregående definisjonene 
gjør. For det første er aspektene knyttet til å 
produsere og utveksle informasjon lite ak-
tuelle i PISAs undersøkelse. Videre er det 
bare aspektet «hente inn og vurdere infor-
masjon» som vi kan oppfatte som overlap-
pende med deler av PISAs rammeverk. Men 
flere av de andre aspektene er selvsagt en 
forutsetning for PISAs måling av digital le-
seferdighet, slik som å skape og dele infor-
masjon, selv om de ikke måles direkte.

Det synes altså klart at de to begrepene 
 digital kompetanse og digital lesing er 
vanskelig å skille fra hverandre, som de er 
i bruk og defineres i dag. På samme måte 
som en papirbasert prøve av leseforståelse 
vil forutsette (og dermed indirekte måle) 
elevenes tekniske leseferdigheter og skrive- 
ferdigheter, vil en digital prøve i tillegg 
måtte forutsette et minimum av digital 
kompetanse. Men dette har man forsøkt å 
minimere ved at PISAs digitale prøve er ut-
formet med den hensikt at elevens tekniske 
ferdigheter influerer resultatene minimalt. 
Dette innebærer blant annet at det er valgt 
et slags minste felles brukergrensesnitt fra 
programvare som er mest brukt i deltaker-
landene. Til tross for dette er det vanske-
lig å se for seg at prøven kan mestres av 
elever uten digital erfaring overhodet, og 
basal-ferdigheter som å bruke mus, tasta-
tur, faner og hyperlenker kan ikke isoleres 
fra den digitale lesekompetansen. 

Digital lesing og lesing på papir
Vi startet dette kapitlet med å fastslå at 
 nettekster kjennetegnes av multimediale, 
hypertekstuelle og interaktive aspekter. Det 
som skiller det å lese digitale tekster mest 
fra papirtekster, er nok det hyper tekstuelle, 
bruken av hyperlenker. To lesere som leter 

etter det samme med samme nettside som 
utgangspunkt, ender fort opp med å lese to 
svært forskjellige tekster. Vi tar hele tiden 
avgjørelser om navigering som sender oss ut 
på ulike leseveier. Ofte kan flere veier lede til 
den samme – og riktige – informasjonen. Men 
like ofte havner leseren på villspor, og lesin-
gen avbrytes uten resultat. Coiro og Dobler 
(2007) kaller dette en tilleggsprosess bestå-
ende av tekstkonstruksjon, og mener at dette 
er hovedskillet mellom lesing på papir og 
lesing av digitale tekster. Nærmere bestemt 
må leserne selv sette sammen en individuell 
tekst avhengig av hvilke valg som blir tatt 
når de navigerer på nettet. Teksten blir da en 
slags tekst satt sammen av leseren selv, valgt 
fra en enorm, åpen og dynamisk samling av 
tekster online. Og disse tekstene er av svært 
ulik type, sjanger og format, og ulike medie-
former kan være i bruk på samme nettsted. 
En nettavis av i dag kombinerer avisformatet 
med radio, film, TV og animasjoner. Bolter 
og Gromala (2003) fastslår at disse kombi-
nasjonene av medieformer brukes til å skape 
stadig nye medieformer.

Forskingen på leseforståelse av digitale 
tekst er har ikke pågått lenge, og det er få 
studier av elevers lesemåter og prestasjoner. 
Mange hevder at det som skiller det å lese 
nettekster fra andre tekster, er at det kreves 
beslutninger av leseren i flere lag og på flere 
nivåer (se f.eks. Reinking 1992). Den overvel-
dende mengden informasjon som er tilgjen-
gelig på Internett krever at leseren utvikler 
ferdigheter for å skanne teksten for å finne 
riktig informasjon og å velge. Dette er nød-
vendige strategier for å finne fram til riktig 
informasjon og for å vurdere troverdigheten 
og relevansen av den informasjonen som 
fins. Det er likevel trekk knyttet til selve me-
diene som kanskje utgjør det viktigste skillet 
mellom det å lese en papirtekst og det å lese 
en hypertekst. 

Som vi ser av tabell 1.2 inngår det ti komponen-
ter i dette begrepet, der flere har fellestrekk med 
«reading literacy». Dette gjelder særlig kompo-
nentene navigere, klassifisere, integrere, evaluere, 
mens de grunnkomponentene som helt tyde-
lig ikke er en del av den digitale lese-prøven, 
er å laste ned og opp, samarbeide og skape/kreere. 
ITU Monitor 2009 benytter seg også av en 
svært lik definisjon: «Digital kompetanse er fer-
digheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som 
alle trenger for å kunne bruke digitale medier for 
læring og mestring i Kunnskapssamfunnet» (Hat-
levik 2010: 4). Definisjonen har vært i bruk i 
det meste av ITUs publikasjoner, og stammer 
fra rapporten Digital skole hver dag – om helhetlig 
utvikling av digital kompetanse i grunnopplæring-
en (ITU 2005). I ITU Monitor operasjonaliseres 
definisjonen i et seksdelt rammeverk: 1) Grunn-
leggende IKT-operasjoner og begreper, 2) So-
siale og etiske spørsmål, 3) Produksjonsverk-
tøy/publisering, 4) Kommunikasjonsverktøy, 5) 
Multiple kilder og 6) Problemløsning med IKT. 

Andre definisjoner av digital kompetanse 
har også en dreining mot literacy-tradi-
sjonen, for eksempel International Society 
for Technology in Educations (ISTE) IKT-
standarder for elever (ISTE 2007) og defi-
nisjonen i International Study of Computer 
and Information Literacys (ICILS) ramme-
verk (Fraillon og Ainly 2011). Følgende 
seks kjerneområder er identifisert av ISTE: 
A) kreativitet og nyskaping, B) Kommu-
nikasjon og samarbeid, C) Forsknings- og 
informasjonsforståelse, D) Kritisk tenking, 
problemløsning og beslutningstaking, E) 
Digitalt medborgerskap og F) IKT-opera-
sjoner og begrepsforståelse (vår overset-
telse). I denne standarden er innslagene av 
kildevurdering (C), problemløsning (D) og 
digital danning (E) mer sentrale, enn i de to 
foregående definisjonene fra Erstad og ITU.
ICILS skal gjennomføres første gang i 2013 
og vil benytte seg av følgende definisjon:

«Computer and information literacy refers to an individual’s ability to use computers to 
investigate, create and communicate in order to participate effectively at home, at school, 
in the workplace and in the community»
(Fraillon og Ainly 2011).

Hente inn og håndtere informasjon Skape og dele informasjon
Kjenne til og beherske bruk av datamaskin Behandle og bearbeide informasjon

Hente inn og vurdere informasjon Skape informasjon

Håndtere informasjon Dele informasjon

Bruke informasjon på en trygg måte

Tabell 1.3:
Aspekter ved ICT Literacy i ICILS 2013 (Throndsen upublisert)

Videre operasjonaliseres konstruktet «ICT literacy» i sju aspekter som vil inngå i undersøkelsen, 
se tabell 1.3:
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papirtekstene. Sammensatte papirtekster 
med for eksempel bilder, figurer og tekst 
blir aldri helt integrerte, men forblir sam-
mensatte. De digitale tekstene nyttiggjør 
seg andre medietyper på en integrert måte, 
f.eks. ved animasjoner som utfyller teksten.

Fra forfattede tekster til debatter og sosiale 
nettverk: Skiftet fra Internett som et spesial-
isert fagfelt til en allmenning, knyttes ofte 
til fenomenet Web 2.0, der brukeren selv 
også er innholdsleverandør. Med den nye 
teknologien og en voldsom økning i utbred-
else, oppsto nye tekster. Nye former for 
kommunikasjon ble mulig og lett tilgjenge-
lig og krever en spesiell lese- og skrive-
kompetanse som papirtekstenes verden 
ikke har ekvivalenter til.

Hvordan leses tekstene forskjellig?
En utvidelse av leseprosessen
Å lese digitale tekster og tekster på papir 
skiller seg ikke fra hverandre når det gjel-
der det vi kan kalle leseprosesser på laveste 
nivå, som avkoding av ord, syntaks og å 
skape sammenheng i teksten. Å skape slike 
sammenhenger kan selvsagt bli vanskelig-
ere for leseren i digitale tekster, siden tek-
stene ofte er lange og uoversiktlige (Foltz 
1996). Men forskjellene på å lese papir-
tekster og digitale tekster blir større for mer 
kompliserte leseprosesser. Vi vil i  Kapittel 2 
Resultater i digital lesing gå gjennom hver 
av de tre leseaspektene som utgjør del-
kompetansene i lesing i PISA, men vil her 
kort vise at forskjellene vi akkurat påpekte 
mellom de to mediene, også får konsekven-
ser for den kognitive leseprosessen.

Leseaspektet å finne og hente ut informasjon 
påvirkes først og fremst ved at tilgangen 
på informasjon endres drastisk mellom de 
to mediene. De digitale tekstene skiller seg 
klart fra papirtekstenes fysiske tilgjengelige 

form. For å få tilgang til tekster må  leseren 
gjøre søk internt på nettsider og også bruke 
navigasjonsverktøy for å få tilgang til nye 
sider via hyperlenkene. De gode leserne 
greier å lage et mentalt kart på tvers av tek-
ster, faner og vinduer, men dette er en av 
de store utfordringene for svake lesere. Den 
visuelle og romlige forståelse er ved siden 
av språk-forståelse nødvendige betingelser 
for å lese digitale tekster (OECD 2007). Ut-
fordringene kan ligge i å navigere mellom 
vinduer som dekker hverandre, samt enkel 
men paradoksal ikonbruk (som at vi ved å 
trykke på en nedoverpil faktisk får teksten 
til å flytte seg oppover). 

Leseaspektet å tolke og sammenholde infor-
masjon påvirkes også av det digitale mediet, 
og spesielt øker vanskelighetene knyttet til 
å integrere og sammenholde informasjon 
på tvers av tekster. Leseprosessen er i ut-
gangspunktet den samme, å sammenligne 
ulike tekstdeler og å relatere dem til hver-
andre, men når tekstdelene befinner seg på 
ulike nettsider, får leseren en ekstra byrde 
med å kategorisere store mengder tekst. 
Nettverksstrukturen på nettsider gjør at 
informasjonen knyttet til et bestemt tema 
kan samles og et nærmest uendelig antall 
sammenlenkede sider akkumuleres. For le-
seren betyr dette at et sett med avanserte 
og finmaskede leseferdigheter må utvikles 
for å holde rede på tekstene og deres inn-
byrdes forhold (Britt og Rouet i trykk). 

Aspektet å reflektere over og vurdere informa-
sjon påvirkes i særlig grad av det digitale 
mediet på grunn av de digitale tekstenes 
dynamiske og ufikserte struktur. En bok 
vurderer vi så å si en gang for alle, og den 
bærer tydelige og konstante tegn på graden 
av troverdighet og pålitelighet til ulike 
formål. Et søk etter en digital tekst til et be-
stemt formål derimot, gir en treffliste som 

I enkelte studier har man sett at de ferdig-
hetene som er i spill ved digital lesing, er 
andre enn de vi trenger ved tradisjonell 
lesing på papir (f.eks. Coiro og Dobler 2007 
og Leu mfl. 2007). IRA (The International 
Reading Association) fastslår i en uttalelse 
at den digitale tidsalderen stiller stadig nye 
krav til «new literacies» (IRA 2009). Ifølge 
Coiro, Knobel, Lankshear og Leu (2008) 
 karakteriseres «new literacies» av fire for-
hold: Internett og annen teknologi krever 
nye sosiale vaner, ferdigheter og strategier, 
«New literacies» er sentralt for å kunne 
delta i samfunnet, «new literacies» endres 
i samme takt som teknologien forandres 
og at «new literacies» er multiple, multi-
modale og mangefasetterte (Coiro, Knobel, 
Lankshear og Leu 2008). Dette oppsumme-
rer også hovedutfordringene med å måle 
lesing i digitale medier i undersøkelser, som 
vår – mediene og praksisene endres raskt 
og instrumentene krever stor fleksibilitet. 

Det er også gjort studier av elevers lesing av 
multiple tekster, som viser kompleksiteten  i 
papir- og nettekster av denne typen. Å lese 
multiple tekster kan innebære å referere 
til flere sider, og ofte flere tekster fra flere 
kilder, med flere forfattere og som opptrer 
i forskjellig  format – for å bygge en inte-
grert forståelse av bestanddeler hentet fra 
ulike tekster (Bråten og Strømsø 2007). Av 
flere avgjørende faktorer som har betydning 
for å forstå multiple tekster, trekker Bråten 
og Strømsø blant annet fram leseferdig-
heter, forkunnskaper, kildekunnskap og 
strategibruk.  
 
Hvordan skiller mediene seg fra hverandre?
Fra statiske sider til dynamiske vinduer: En-
kelte navigasjonstrekk ved digitale tekster 
er utviklet for å kompensere for mangelen 
på bokas sideutforming, sidetall, innholds-
fortegnelse og utgivelsesnummer. Andre 

verktøy er nyvinninger som er med og 
 definerer hypertekstene, som for eksempel 
hyperlenkene og vindusteknologien. Mens 
boka på en og samme tid både er tekst og 
 artefakt, så er de digitale tekstene løsrevet 
fra mediet. Vi kan for eksempel lese Face-
book-oppdateringene på en telefon, en iPad 
og en datamaskin, og meldingene er fortsatt 
de samme. En annen forskjell på mediene er 
at de digitale sidene så å si alltid er større 
i utstrekning enn det vi ser på skjermen, 
og navigasjonsverktøy er dermed nødven-
dig for å få oversikt og tilgang. Det er etter 
hvert bred enighet om at nettopp det å bruke 
navigasjonsverktøy og mestre det digitale 
mediet via disse er en særlig utfordring. 

Fra lineær orden til nettverksorientering og 
hyperlenker: De digitale tekstenes bruk av 
teknikker for å bevege seg mellom tekster 
og tekstdeler erstatter i utgangspunktet 
bokas sideutforming, sidetall og mulig-
het til å bla fram og tilbake. Men i tillegg 
har utviklingen av interne lenker mellom 
sider ved hjelp av overskriftslenker, menyer 
og ikoner gjort det mulig å sette tekster 
sammen i nettverk på en ny måte. Lenker 
som knytter mange dokumenter sammen, 
overfører ikke hierarkiske og systematiske 
relasjoner fra bøkenes verden, men knyttes 
sammen i en nettverksstruktur av seman-
tiske fellestrekk. For leseren betyr dette at 
hovedstrukturen på nettsteder ofte er helt 
ulik den i bøker og andre papirtekster, og 
det blir en ny og større utfordring å holde 
oversikt. De gode leserne vet alltid hvor de 
er på nettstedet ved at de lager mentale re-
presentasjoner av hovedstrukturen på nett-
stedet (Conklin 1987).

Fra illustrert tekst til multimedia og utvidet 
virkelighet: Bruken av bilder og andre medie-
typer som lyd og video markerer et tredje 
hovedskille mellom de digitale tekstene og 
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ikke tar hensyn til teksttype, sjanger, utgi-
ver eller troverdighet, og leseren må selv 
vurdere alle forhold ved tekstene. Noen 
hevder at vi ikke bare må vurdere langt 
hyppigere, men også at vi må resonnere på 

et høyere nivå for å vurdere digitale tekster 
(Britt og Gabrys 2000). Dette er uansett en 
stor utfordring for elever som bruker nettet 
som universalkilde for både skolearbeid og 
fritidsaktiviteter.

1: Oppgaveliste
I den venstre delen av skjerm  bildet fikk elevene opp en oppgaveliste. Oppgaver ble markert med grønt etter hvert som de 
ble løst. Oransje  markerte den oppgaven som elevene holdt på med. Hvitt viste hvilke oppgaver som ikke var påbegynt. 
 Før prøven tok til, ble elevene oppfordret til å gå videre hvis de møtte en oppgave som var for vanskelig. Elevene ble 
samtidig informert om at de ikke kunne gå tilbake til oppgaver som de hadde hoppet over. Formuleringer i én oppgave 
kunne nemlig gi svaret på en tidligere oppgave.
 Mellomrommene i opp gave listen markerte overganger mellom ulike tekstenheter i leseprøven, og størrelsen på opp-
gaveboksen viste arbeidsmengden per oppgave.

3: Hjelpeknapp
Dersom elevene trengte teknisk hjelp underveis, hadde de 
mulighet til å trykke på en egen hjelpeknapp. Da kom det 
opp informasjon om bruken av søkefeltet i den simulerte 
nettleseren og en beskrivelse av leseprøvens funksjona-
litet.

2: Tidslinje
Øverst til høyre i skjermbildet så elevene en tidslinje som 
ble grønn etter hvert som tiden gikk. På den måten kunne 
elevene få en følelse av om de holdt et arbeidstempo som 
var altfor lavt eller altfor høyt. Elevene fikk 40 minutter til 
å gjennomføre PISAs digitale leseprøve.

4: Oppgavefeltet
Oppgavene som elevene skulle løse, kom til syne i den 
nederste delen av skjermbildet. Disse oppgavene ble stå-
ende på samme sted uansett hvor mye elevene bladde 
fram og tilbake i tekstenhetene. 
 De fleste oppgavene var flervalgsoppgaver med fire 
svaralternativer, ett som var riktig og tre som var feil. En-
kelte oppgaver forutsatte at elevene skrev svarene sine 
i den simulerte nettleseren, for eksempel i form av svar 
på en e-postmelding. Alle svar som elevene selv skrev inn, 
ble i ettertid vurdert av skolerte bedømmere.

5: Simulering av Internett
I en digital leseprøve er det et vesentlig poeng at tek-
stene blir presentert i et miljø som virker naturlig. Nett-
leseren tilbød elevene et knippe av sentrale navigasjons-
funksjoner, for eksempel muligheten til å bla framover og 
bakover, og muligheten til å kopiere og lime inn tekst. En 
URL-adresse var også på plass, og denne ga i noen tilfel-
ler hint om hvor troverdig nettsiden var.

1

3
4

5

2

lllustrasjonen på neste side gir et inntrykk av hvordan PISAs digitale 
leseprøve framstår for elevene. Før prøven fikk elevene en instruks fra 
læreren og god anledning til å gjøre seg kjent med prøveverktøyet.

Populasjonen for den digitale leseprøven 
var den samme som for den papirbaserte 
prøven; elever født i 1993 og som gikk på 
skolen i 2009. I praksis vil dette i Norge bety 
elever på 10. klassetrinn. PISA har et skole-
basert utvalg, der det først trekkes deltaker-
skoler og deretter 30 elever fra hver skole. 
Av disse elevene ble ti elever trukket ut til 
å delta også på den digitale leseprøven. Den 
digitale prøven ble gjennomført 1 – 2 timer 
etter den papirbaserte hovedundersøkelsen. 
Selve prøven var tilgjengelig via en CD eller 
en minnepinne, og elevenes svar ble lagret 
på minnepinnen. Gjennomføringen var lik 
på alle skoler: Etter at elevene var presen-
tert for påloggingsinformasjon, gjennom-
førte de en timinutters øving på prøveplatt-
formen. Der gikk de gjennom oppgave- og 
svarformat, bruk av navigasjonsverktøy-
ene og ble gjort oppmerksomme på hvor i 
skjermbildet de kunne se sin egen framdrift 
(både tidsbruk og antall oppgaver). Elevene 
startet så prøvemodulen og arbeidet til de 
ble ferdige eller til programmet avsluttet 
automatisk etter 40 minutter. 

Alle elevene som deltok i den elektroniske 
undersøkelsen deltok både på den ordinære 
PISA-prøven og utfylling av elevspørre-
skjemaet. Det betyr at vi for hver elev har  

svært mye informasjon om ferdigheter i å 
lese tekster på papir også, og bakgrunns-
informasjon om blant annet lesevaner, 
hjemmebakgrunn og tilgang til og bruk av 
datamaskiner. Resultater fra denne delen 
av undersøkelsen er allerede publisert i den 
nasjonale rapporten (Kjærnsli og Roe 2010).

Disse resultatene vil danne et bakteppe for 
denne rapporten, og noen sentrale funn vil 
bli referert til, men i all hovedsak vil vi her 
presentere funnene relatert til digitale lese-
ferdigheter. I tillegg vil denne rapporten gi 
resultater for de delene av spørreskjemaet 
som omhandler elevenes erfaringer med bruk 
av datamaskiner på skolen og hjemme (se ka-
pittel 4 Elevers databruk hjemme og på skolen).

Når det gjelder den digitale lesekompe-
tansen, vil vi her rapportere norske og 
 internasjonale resultater basert på skår og 
plassering på kompetansenivåer, og vi vil 
presentere resultater som viser hvordan 
elevene navigerer i digitale tekster. De digi-
tale tekstene og oppgavene i prøven er svært 
ulike, både tematisk og i vanskegrad. Vi vil 
nå beskrive hvilke krav tekstene, naviga-
sjonsverktøyene, oppgaveformuleringene  
og svarformatene stiller til elevene. 

Om den digitale leseprøven
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mellom formelt akademisk språk og hver-
dagsspråk. Tekststrukturen i tekstene kan 
både være kompleks og svært enkel, og i 
tillegg er det variasjoner i vokabular, layout, 
tekstmengde og antall tekster i tekstenheten.

Krav til navigasjon innebærer i hvor stor 
grad det må brukes menyer og integrerte 
lenker for å løse oppgaven, og de integrerte 
lenkene anses for å være mer krevende å 
navigere etter enn hyperlenker i menyer 
eller overskrifter. Det varierer om infor-
masjonen oppgavene spør etter er framtre-
dende og konsistent på tvers av nettsider, 
om hvor mange navigasjonsverktøy som er 
i bruk i teksten og det totale antallet lenker 
i teksten. I tillegg vil nettsidenes arkitektur 
påvirke graden av navigasjon indirekte. 
Dersom nettstedet består av svært mange 
sider, vil avstanden mellom innholdsdelene 
øke. På samme måte har noen tekstenheter 
hierarkisk sidestruktur, mens andre benyt-
ter en hypertekstuell nettverksstruktur. 

Oppgavetekstene varierer fra å gi all 
nødvendig informasjon om hvilken naviga-
sjon og leseprosess som kreves for å løse 
oppgaven, til å være knapt formulert og på 
den måten en tolkingsoppgave for seg. En-
kelte oppgaver har ordlyd lik som teksten, 
mens andre bruker synonymer som elev-
ene må tolke før de finner fram til riktig 
informasjon. Enkelte oppgaver krever at 
elevene finner svaret blant en mengde kon-
kurrerende informasjon, mens andre ber om 
svar fra svært framtredende informasjon. Det 
varierer også om elevene må sette opp egne 
kriterier for besvarelsen eller om svaret skal 
gis etter oppgitte kriterier. Oppgaveformatet 
er som oftest styrende for vanskegraden, 
da åpne oppgaver generelt er vanskeligere 
enn lukkede.

Elevsvarene varierer både i form og kom-
pleksitet. Hovedskillet går mellom åpne og 
lukkede responsformater; å formulere sitt 
eget svar eller å velge blant alternativer. I til-
legg er ulike typer svarfunksjonalitet i bruk 
for de lukkede oppgavene, som for eksem-
pel å velge fra en nedtrekksmeny, klikke 
på en lenke og sende en e-postmelding. 
Enkelte oppgaver ber om at elevene be-
nytter abstrakte begreper, mens andre spør 
om konkrete størrelser. Antall tolkninger og 
sammenstillinger som elevene må gjøre på 
egenhånd, styrer også vanskegraden, og 
de spesielt vanskelige oppgavene berører 
kausalitet, kildevurderinger eller krever flere 
påfølgende slutninger.

Det finnes mer om den såkalte vanske-
gradsindeksen der disse fire temaområdene 
inngår, i Kapittel 2 Resultater i digital lesing.

Forskningsspørsmål
De mest sentrale spørsmålene som vi 
 anvender den digitale leseprøven til å se på, 
er knyttet til sammenligning mellom den 
digitale leseundersøkelsen og den ordinæ-
re papirbaserte undersøkelsen i PISA 2009. 
I figur 1.3 har vi kort oppsummert resulta-
tene fra den papirbaserte prøven i 2009, og 
disse vil danne et bakteppe av forventnin-
ger når vi skal presentere resultatene.

Tekstene
De digitale tekstene i leseprøven deles 
inn i to hovedtyper: redigerte tekster og 
bruker genererte tekster1. De redigerte 
tekstene kjennetegnes ved at de er statiske 
i sin publiserte form, mens de brukergene-
rerte er dynamiske tekster som leseren selv 
kan påvirke. Dette er et annet forhold enn 
at leseren selv velger lesevei; med å påvirke 
de dynamiske tekstene menes å kommente-
re, laste opp eller legge til egne elementer 
ved lenker.

Redigerte tekster foreligger ferdig fra forfat-
terens eller produsentens side, og har en 
klar avsender eller redaktør. Slike tekster er 
ofte knyttet til offisielle nettsteder for fir-
maer, organisasjoner eller enkeltpersoner. 
Teksten Lukt (se Teksteksempel 1 i kapittel 2) 
er et eksempel på en slik tekst, der redaktø-
rer av flere aviser og tidsskrift kan regnes 
som avsendere.

Brukergenererte tekster er dynamiske ved 
at de åpner for kommunikasjon, og leser-
en kan selv påvirke innholdet. Blogg eller 
e-post kan tjene som eksempler, og alle 
former for sosiale nettverk på Internett er 
også slike dynamiske tekster. Teksten heten 
jegvilhjelpe (se Teksteksempel 2 i kapittel 
3) består blant annet av en slik dynamisk 
tekst, og tekstenheten Jobbsøk (se Tekst-
eksempel 3 i kapittel 5) er et annet eksempel 
som gjør bruk av interaktiv funksjonalitet.

Navigasjonsfunksjonaliteten som brukes 
i prøvene, skal representere et tverrsnitt 
av funksjonalitet i de vanligste nettleser-
ne anno 2009. Det betyr for eksempel at 

prøven i stor grad benytter faner og at nye 
sider åpnes i egne faneark, som mest av alt 
minner om ringpermens skilleark. Denne 
listen viser en oversikt over integrerte 
verktøy i prøven: menyer, egen e-postleser, 
nettstedskart, lenker og integrerte lenker, 
faner, hjelpeside, adressefelt og rullefelt. I 
tillegg er sentrale navigasjonsfunksjoner 
vist ved ikoner som maksimér/gjenopprett-
knapp, tilbake/neste-knapp, kopiér/lim inn-
knapp, finn-knapp og søkefelt. 

Tematisk bredde og spredning i vanskegrad
De ulike oppgavene i prøven har stor spred-
ning i vanskegrad, systematisert rundt fire 
temaområder som påvirker vanskegraden: 
hvor vanskelige er tekstene, hvor store krav 
stiller tekstene og oppgavene til navigasjon, 
hvor kompleks er oppgavene med tanke på 
ordlyd og instruksjon og hvilke krav stil-
ler oppgavene til elevenes svar.  Fokuset på 
disse temaområdene skal først og fremst 
være til hjelp for å overvåke komplek-
siteten i prøven, og sørger for bredde i 
 prøveutviklingsfasen. De fire temaom-
rådene brukes også for å konstruere en 
overordnet vanskegradsindeks (se kapittel 
3). Vi vil kort referere til de fire temaom-
rådene nedenfor, og understreker at kjen-
netegnene som framstår som svært katego-
riske (for eksempel enten kjent tema eller 
helt ukjent tema), selvsagt representerer 
polariserte ytterpunkter. Prøven skal ideelt 
sett også bestå av mange varianter mellom 
ytterpunktene. 

Tekstene i prøven omhandler i varier-
ende grad tema som forventes å være kjent 
for elevene, og språket i tekstene varierer 

1 Disse begrepene er forskjellige fra de som brukes i hovedrapporten fra PISA 2009 (Kjærnsli og Roe 2010). Ramme-
verkskapitlet der bruker begrepene «forfattede» (om «redigerte tekster») og «meldingsbaserte» (om «brukergenererte 
tekster») (Frønes og Narvhus 2010).
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Hvordan presterer de norske elevene når 
de eksponeres for digitale tekster i forhold 
til tekster på papir? Er kjønnsforskjellene 
like store i jentenes favør? Hva kjenneteg-
ner de norske elevenes leseferdigheter i 
det digitale mediet? Når vi fordeler elever 
på de ulike kompetansenivåene i lesing, er 
spredningen ulik den for lesing på papir?

Navigasjon er et sentralt begrep når vi skal 
beskrive forskjellene mellom det å lese di-
gitale tekster og tekster på papir. Naviga-
sjon er både en teknisk term for det å ta 
seg fram, fysisk, på et nettsted eller mellom 
nettsteder, og en kognitiv term som beskri-
ver måten vi vurderer og evaluerer infor-
masjon som vi presenteres for. I vår under-
søkelse har vi data som beskriver hvordan 
elevene finner sine leseveier på nettsidene, 
og denne unike informasjonen kan brukes 
for å få svar på en rekke nye spørsmål: 

Hvilke leseveier velger elevene når de 
møter et nettsted? Kan vi se mønstre i elev-
enes navigering som kan danne grunnlag 
for typebeskrivelser? Hvilke strategier 

bruker de elevene som presterer godt? Er 
forskjellene store mellom de ulike landene 
i hvilken navigasjonsstrategi elevene fore-
trekker?

Vi har også mye informasjon fra elevenes 
spørreskjema, og det er særlig mye inter-
essant informasjon knyttet til tilgang til, 
bruk av og holdninger til IKT. Hvordan er 
elevenes tilgang til og bruk av datautstyr 
på skolen og hjemme? Hva bruker elev-
ene  datamaskinen til? Hvilke nettvaner 
har elevene, søker de etter informasjon 
eller bruker de mest tid på sosiale medier? 
Hvordan er sammenhengen mellom elev-
ers nett vaner og prestasjonene deres på den 
digitale  leseprøven?

Det er selvfølgelig sånn at elevene preste-
rer ulikt i denne digitale leseprøven som på 
andre prøver som måler elevers kompetanse.  
Hvilke kjennetegn har da de elevene som 
presterer på de ulike nivåene når det gjel-
der hjemmebakgrunn, skolebakgrunn, for-
trolighet med IKT-redskaper og lignende? 

Lesing var hovedområde for PISA-undersøkelsen i 
2009, og elevenes lesekompetanse ble satt på prøve 
med forskjellige oppgaver, teksttyper, tekstformater 
og fra ulike typer hverdagslige lesesituasjoner. Lese- 
definisjonen operasjonaliseres i tre leseaspekter: 

• å finne og hente ut informasjon

• å tolke og sammenholde informasjon

• å reflektere over og vurdere informasjon

Disse tre aspektene av lesekompetanse brukes 
som rapporteringsskalaer for resultater. For PISA 
er det også utviklet en overordnet skala for lese-
kompetanse, samlet for alle oppgavene uavhengig 
av leseaspekt og oppgaveformat. På denne skalaen 
er gjennomsnittet for elever i OECD-området satt til 
500, med et standardavvik på 100. Det er spesifisert 
sju nivåer på skalaen med tilhørende beskrivelser av 
hva elever på hvert nivå er i stand til å mestre. 

I PISA 2009 var gjennomsnittet for OECD-landene 
493 poeng, mens Norges gjennomsnitt var på 503 
poeng, signifikant høyere enn det internasjonale 
gjennomsnittet. Det var relativt store forskjeller 
mellom Finland og de andre nordiske landene: Fin-
land (536 poeng), Sverige (497 poeng), Danmark 
(495 poeng) og Island (500 poeng). Blant OECD-
landene presterte Sør-Korea (539 poeng) og Finland 
(536 poeng) best. Aller høyest presterte den kines-
iske provinsen Shanghai (556 poeng). 

Norske elever hadde en signifikant framgang i lesing 
fra PISA 2006: På PISA-skalaen gikk Norge fram fra 
484 poeng i PISA 2006 til 503 poeng i PISA 2009. 
Men sammenlignet med referanseåret PISA 2000 
var det ingen endring for de norske elevene; forskjel-
len fra 505 til 503 poeng er ikke signifikant. Den 
norske framgangen siden PISA 2006 kan først og 
fremst knyttes til en nedgang i antall svake lesere. 
Andelen norske gutter som presterer på nivå 1 og 
lavere, gikk ned fra 29 prosent i 2006 til 21 prosent 
i PISA 2009. 

Et gjennomgående trekk i alle PISA-undersøkelsene 
er at norske elever presterer forholdsvis bra når 
de skal finne hovedbudskapet i en tekst, eller hvis 
det spørres etter informasjon som er plassert tidlig 
i teksten. Norske elever presterer dårligere når de 
møter «kjedelige» tekster og oppgaver som krever 
nøyaktig lesing. 

Ikke i noe OECD-land er kjønnsforskjellene i lesing 
blitt mindre mellom PISA 2000 og PISA 2009. I 
OECD-området presterte 11 prosent av jentene 
på de to øverste kompetansenivåene, mens bare 6 
prosent av guttene presterte like godt. Få land har 
større kjønnsforskjeller enn Norge.

Det er en sterk positiv sammenheng mellom eleve-
nes leselyst (engasjement i lesing) og deres lesefer-
digheter, og elever som ikke har en positiv holdning 
til lesing, ser ut til å lese mindre for fornøyelsens 
skyld – og å prestere svakere.

Figur 1.3:
Hovedresultater i PISA 2009 for lesing på papir, fra På rett spor (Kjærnsli og Roe 2010).

Tidligere forskning

I arbeidet med denne rapporten har vi støt-
tet oss på flere studier som er gjort i Norge 
som grenser mot vårt fagfelt. 

PISA 2006 hadde en tilleggsundersøkelse 
der elevenes naturfagkompetanse også ble 
prøvd ved hjelp av oppgaver i det digitale 
mediet. Norge deltok i general prøven, men 
ikke i hovedundersøkelsen, og vi vil derfor 
bruke OECDs tematiske rapporter som 
referanse (OECD 2010c). På den digitale 
naturfag prøven deltok Island, Danmark og 
Sør-Korea. Hovedresultatene viser at gut-
tene presterte bedre på den digitale prøven 
i alle de tre landene, men at det ikke var  

 
 
signifikante forskjeller i hvordan landene 
presterte på den digitale utgaven av prøven 
og papirprøven. Det var tendenser til at 
gutter var mer fortrolig med datamaskiner 
og rapporterte om hyppigere bruk, og til 
at jentene brukte Internett mer til sosiale 
medier enn guttene. 

Det er også utgitt en egen tematisk rapport 
basert på IKT-spørsmålene i elevspørre-
skjemaet fra PISA 2006, som 25 OECD-land 
og 14 partnerland benyttet seg av (OECD 
2010b). Elevene i alle de nordiske landene 
besvarte IKT-spørreskjemaet, og de norske 
funnene finnes i den norske rapporten fra 
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Ett av hovedmålene med PISA-undersøkel-
sen er å gi et godt mål på utvikling i elev-
ers kompetanse på fagområdene over tid. 
Slike trendmålinger er svært sårbare for 
den minste endring i instrumentene, og 
de fleste tekstenhetene er ikke offentlig til-
gjengelig siden tekster og oppgaver i stor 
grad brukes om igjen. Når det gjelder de di-
gitale tekstene, er totalt sju nett steder med 
oppgaver offentliggjort: tre fra hovedun-
dersøkelsen i 2009 (nett stedene Lukt, jegvil-
hjelpe og Jobbsøk) og fire fra generalprøven 
i 2008 (nett stedene Filosofikafeen, Iskrem, 
Nettfisking og Si noe!). I denne rapporten 
vil vi vise hyppig til de tre nettstedene 
fra hovedundersøkelsen, og presenterer 
hver av dem grundig utover i boka (Tekst-
eksempel 1 Lukt, Teksteksempel 2 jegvilhjelpe 
og Tekst eksempel 3 Jobbsøk). Nettstedene er 
også tilgjengelig online, i både bokmål- og 
nynorskversjon. Se rapportens bakside for 
nett adresse og påloggingsinformasjon.

Denne rapporten har ikke en egen redegjø-
relse for forskningsdesign og metode som 
er benyttet i PISAs undersøkelse av digi-
tal leseferdighet. PISA-undersøkelsen er 
en svært omfattende undersøkelse, og det 
finnes gode redegjørelser for metodebruk i 
den norske rapporten fra PISA 2009 På rett 
spor (Lie 2010) og i den internasjonale rap-
porten (OECD 2011).

I dette kapitlet har vi presentert forsknings-
spørsmålene som denne under søkelsen er 
bygd opp rundt, og disse er bakgrunn for 
de videre kapitlene i rapporten. I neste ka-
pittel, Kapittel 2 Resultater i digital lesing, vil 
vi presentere hovedfunnene i undersøkel-
sen og også presentere den sammen satte 
lese skalaen som består av resultatene fra 
begge lese under søkelsene i PISA 2009. Et 
av de viktigste bidragene som denne under-
søkelsen av digital leseferdighet frambrin-
ger, er informasjon om elevenes faktiske le-
seveier. I Kapittel 3 Navigasjon gjør vi rede 
for undersøkelsens navigasjonsvariabler, og 
ser både på elevenes lesemønstre generelt 
og lesemønstre knyttet til enkeltoppgaver. 

De to neste kapitlene behandler spørre-
skjemadata knyttet opp mot elevenes pre-
stasjoner. Kapittel 4 Elevers databruk hjemme 
og på skolen, er en bred undersøkelse av hva 
elevene rapporterer om bruk av datautstyr 
hjemme og på skolen. Kapittel 5 Hjemmebak-
grunn og holdninger til lesing viser hvordan 
bakgrunnsfaktorer som hjemmebakgrunn, 
språk, skolevariabler samvarierer med 
prestasjoner i digital lesing. Kapitlet inne-
holder også en gjennomgang av hvordan 
elevenes leseengasjement, lesevaner og be-
vissthet om lesestrategier henger sammen 
med prestasjonene deres. Til slutt drøfter vi 
undersøkelsens funn i Kapittel 6 Avsluttende 
kommentarer.

PISA 2006 (Kjærnsli mfl. 2007). Hovedfun-
nene fra den internasjonale studien viser 
blant annet at det er en sterkere sammen-
heng mellom databruk hjemme og elevenes 
prestasjoner på prøven enn for databruk på 
skolen. Rapporten viser også at elever som 
rapporterer om moderat bruk av IKT, har 
høyere skole prestasjoner (i lesing og mate-
matikk) enn elever som rapporterer om høy 
eller lav bruk av IKT. 

SITES 2006 (Second Information Techno-
logy in Education Studies) er en annen 
internasjonal undersøkelse som Norge 
deltok i, og vi skal også delta i den frittstå-
ende IEA-studien ICILS 2013 (International 
Computer and Information Literacy Study). 
SITES kartla hvordan IKT påvirker lærings-
prosesser ved hjelp av spørreskjemadata 
fra skoleledere, IKT-ansvarlige og realfags-
lærere på åttende trinn. Viktige resultater 
fra SITES dreier seg om hvordan og hvor-
vidt skoler legger til rette for utvikling av 
det som beskrives som 21st century skills 
(Ottestad 2008). Disse ferdighetene beskri-
ver elevenes evne til å tilegne seg kunn-
skap og løse problemer i samarbeid med 
andre – ferdigheter som er svært relevante 
for det samfunnet de lever i. ICILS 2013 
vil kartlegge elevers digital kompetanse 
og bruk av digitale verktøy, og er på denne 
måten den første internasjonale, kompara-
tive studien innenfor sitt felt. I tillegg vil 
spørreskjemadata følge opp funnene fra 
SITES 2006, og se på utvikling i rapporterte 
data over tid.

Den norske undersøkelsen Monitor har 
vært gjennomført i 2003, 2005, 2007 og 
2009 (som ITU Monitor) og er en studie 
som kartlegger elevers digitale kompe-
tanse på 7. trinn, 9. trinn og Vg2. Undersø-
kelsen omfatter holdninger til IKT, bruk av 
IKT, valg og utvikling av læringsstrategier 
og lærings utbytte. ITU Monitor 2009 viser 
at jenter har et signifikant bedre gjennom-
snittlig resultat enn gutter og at prestasjo-
ner på undersøkelsens innebygde prøve i 
digital kompetanse har signifikant sam-
menheng med karakterer i norsk, engelsk, 
samfunnsfag, matematikk og naturfag, 
samt hjemme forhold og skolenes satsing 
på IKT. 

Den siste undersøkelsen som grenser mot 
vårt fagfelt og som vi ønsker å nevne er 
Osloprøvene i digital kompetanse som har 
vært gjennomført siden 2008 på femte og 
niende trinn. Det er dessverre lite tilgjenge-
lig informasjon om resultatene fra prøvene, 
men så vidt kjent er undersøkelsen både en 
under søkelse av digital kompetanse og en 
selvrapportering av ferdigheter (Hatlevik  
2008). Prøven er forsøkt oppbygd etter 
kompetansemål fra organisasjonen Inter-
national Society for Technology in Educa-
tion (ISTE 2007).

Om denne rapporten
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PISA 2000, og ett standardavvik dette året 
ble satt til 100. Fordi man har brukt mange 
av de samme oppgavene i alle disse årene, 
er det mulig å sammenligne disse verdiene 
over tid og på tvers av land. Flere steder i 
dette kapitlet bruker vi resultater og annen 
informasjon fra PISA-undersøkelsene 2000, 
2003 og 2006 til å sammenligne resulta-
tene fra denne undersøkelsen. Resultatene 
er hentet fra de norske rapportene (Lie mfl. 

2001; Kjærnsli mfl. 2004 og Kjærnsli mfl. 
2007), med mindre noe annet er oppgitt. 
Resultatene fra PISA 2009s under søkelse 
av lesing på papir er hentet fra hovedrap-
porten På rett spor (Kjærnsli og Roe 2010).

Tabell 2.1 viser de norske og de interna-
sjonale gjennomsnittene for lesing i de fire 
PISA-undersøkelsene.

Medforfatter: Øystein Jetne

kapittel 2
Sentrale funn

I dette kapitlet vil vi presentere hovedresultater for den digitale leseprøven, og sam-
menligne resultatene i digital lesing med resultatene i lesing på papir. Vi vil også pre-
sentere den sammensatte leseskalaen over den samlede lese forståelsen som elevene 
og dermed deltakerlandene innplasseres på og som dekker hele rammeverket i lesing. 
Den sammensatte skalaens kompetanse nivåer vil bli beskrevet, og sammenhengen 
mellom digital lesing og lesing på papir blir diskutert. Vi vil også se på kjønnsforskjeller 
og de nordiske elevenes profil.

Hovedresultater
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Tabell 2.1 over viser at det internasjonale 
gjennomsnittet i PISA 2009 var på 493 
poeng, og Norges poengsum var 503. Men 
svingningene i poengene som framkom-
mer i tabellen, kan ikke presenteres uten 
å understreke den statist iske usikkerheten 
knyttet til dem. Den norske endringen på 5 
skårpoeng fra 2000 til 2003 var ikke signi-
fikant, mens den store tilbakegangen på 22 
skår poeng til 2006 var det. Norges skår på 
503 poeng i PISA 2009 er heller ikke sig-
nifikant for skjellig fra prestasjonen i 2000. 
Endringene i det inter nasjonale gjennom-
snittet er ikke signifikante, med unntak av 
nedgangen fra PISA 2000 til PISA 2003.

Men hvordan forholder denne skalaen 
seg til skalaen for digital lesing i PISA 
2009? For det første er det internasjonale 
gjennomsnittet i den digitale lese under-
søkelsen beregnet på nytt, denne gangen 
for de 16 OECD-landene som deltar. Gjen-
nomsnittet for lesing på papir i PISA 2009 
for disse 16 landene er på 499 poeng med 
et standardavvik på 90. Med andre ord pre-

sterer dette ut valget av 16 OECD-land noe 
bedre enn gjennom snittet av alle OECD-
land i 2009 på den papirbaserte prøven, og 
det er mindre spredning. Gjennomsnittet 
for de samme landene på den digitale le-
seprøven er satt til det samme (499 poeng, 
standardavvik på 90), for å kunne utvikle 
en felles skala for de to lese undersøkelsene.

Digital lesing
Figur 2.1 viser resultater i digital lesing 
for alle deltakerlandene. For hvert land er 
det oppgitt gjennomsnittlig skår, med stan-
dardfeilen i parentes. Konfidens intervallet 
for gjennomsnittsverdiene (to standardfeil i 
hver retning) er vist som det mørkeste par-
tiet i midten av søylene. Land som skårer 
signifikant høyere enn gjennomsnittet for 
OECD, vil framstå med hele konfidens-
intervallet til høyre for gjennomsnitts -
verdien. Standard avviket er gitt i egen 
kolonne som et mål for spred ning i presta-
sjoner. For delingen illustreres også ved at 
5.-, 25.-, 75.- og 95.-prosentilene er angitt i 
søylene.

PISA 2000 PISA 2003 PISA 2006 PISA 2009
Gjennomsnitt SA Gjennomsnitt SA Gjennomsnitt SA Gjennomsnitt SA

OECD 500 (0,5) 100 494 (0,6) 100 492 (0,6) 99 493 (0,5) 93

Norge 505 (2,8) 104 500 (2,8) 102 484 (3,2) 105 503 (2,6) 91

Tabell 2.1:
Oversikt over det norske og internasjonale gjennomsnittet og standardavvik (SA) i lesing på papir, for årene 
2000, 2003, 2006 og 2009, standardfeil i parentes.

Figur 2.1:
Resultater i digital lesing for deltakerlandene.
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Figur 2.2 viser en tendens til at land som al-
lerede har ut merket seg med sterke presta-
sjoner i lesing på papir, også presterer høyt 
og faktisk høyere på den digitale leseprøv-
en. Tilsvarende tendens i den andre enden 
av skalaen er også mulig å se; land som på 
papir har prestert under det inter nasjonale 
gjennom snittet, presterer svakere på den 
digitale leseprøven. Unntaket er Polen som 
presterer en del lavere på den digitale lese-
prøven. Sverige og Ir land presterer omtrent 
som det internasjonale gjennom snittet på 
papir, men ligger som vi så signifikant over 
gjennomsnittet på den digitale leseprøven. 
Det er bare et knippe land, Japan, Frankrike, 
Belgia, Norge og Spania, som har omtrent 

lik skår i de to lese undersøkelsene. 

Polen er også blant de landene som har 
størst dif feranse i sin gjennomsnittlige skår 
på den digitale leseprøven og leseprøven på 
papir, med en «nedgang» på hele 37 poeng. 
Det samme gjelder de lavtpresterende lan-
dene Ungarn og Østerrike og Colombia. 
Det er også svært interessant at Sør-Korea 
og Hong Kong som presterer best på lese-
prøven på papir, ser ut til å gå i hver sin ret-
ning på den digitale leseprøven. Sør-Korea 
er det landet med størst «framgang» på den 
digitale leseprøven (28 poeng), mens pro-
vinsen Hong Kong skårer 18 poeng lavere 
på den digitale leseprøven.

Figuren viser at de sør-koreanske elevene 
oppnår det høyeste gjennomsnittet i digital 
lesing, hele 31 skårpoeng foran New Zea-
land og Australia som pres terer likt. Den 
neste gruppen land, uten innbyrdes sig-
nifikant forskjell, består av landene Japan, 
Hong Kong, Island og Sverige. Videre 
ligger Irland og Belgia signifikant høyere 
enn det internasjonale gjennom snittet på 
499 poeng, mens Norges (500) og Frankrik-
es (494) skår ikke er signifikant for skjellig 
fra det internasjonale gjennomsnittet. Dan-
mark og Macao presterer på samme nivå 
som Frankrike, men signifikant lavere enn 
det internasjonale gjennom snittet. Ungarn, 
Polen og Østerrike utgjør neste gruppe 
av land, mens Chile presterer lavest blant 
OECD-landene, hele 133 poeng svakere enn 
Sør-Korea. Colombia, som ikke er medlem 
av OECD, plasserer seg alene, der elevene 
presterer gjennom snittlig 368 poeng. 

Sammenligning med lesing på papir
Figur 2.2 viser et oversiktsbilde over hvor-
dan landene presterer i lesing på papir 
og digital lesing. Når vi ser dette fugle-
perspektivet over resultatene i digital 
lesing, kommer for skjellene mellom høyt-
presterende og lavt presterende land tydeli-
gere fram. Vi sammenligner ofte forskjeller 
på 30 – 40 poeng på PISA-skalaen med for-
skjellen i elevers prestasjoner fra ett skoleår 
til det neste. Avstanden mellom Sør-Koreas 
skår i digital lesing og Chiles er som nevnt 
på 133 poeng, tilsvarende om lag 1,5 stan-
dardavvik, og kan altså omtales som pre-
stasjonsforskjellen på tre skoleår. Blant de 
nord iske landene kan vi si at Norge preste-
rer omtrent likt på de to prøvene, Danmark 
presterer bedre på papir, mens både Island 
og Sverige presterer signifikant høyere på 
den digitale leseprøven. 

Figur 2.2:
Landenes skår i poeng 
for digital lesing og 
lesing på papir, det 
internasjonale gjennom-
snittet er satt til 0.

Tabell 2.2:
Prestasjoner i lesing, 
sammensatt skala 
digital lesing og lesing 
på papir.

Sør-Korea
New Zealand

Australia
Japan

Hong Kong
Island

Sverige
Irland
Belgia
Norge

Frankrike
Macao

Danmark
Spania
Ungarn

Polen
Østerrike

Chile
Colombia

-150 -100 -50 0 50 100 150

Lesing på papir

Digital lesing

Land Poeng SA
Sør-Korea 553 (3,1) 70

New Zealand 529 (2,2) 98

Australia 526 (2,4) 95

Hong Kong 524 (2,0) 78

Japan 520 (2,6) 82

Belgia 506 (2,1) 95

Island 506 (1,3) 90

Sverige 504 (2,9) 91

Irland 502 (2,6) 87

Norge 502 (2,5) 83

OECD-gj.snitt 499 (0,7) 88

Frankrike 495 (3,7) 94

Danmark 492 (2,1) 80

Macao 489 (0,7) 67

Polen 482 (2,6) 86

Ungarn 481 (3,4) 93

Spania 478 (3,2) 87

Østerrike 464 (3,1) 98

Chile 442 (3,1) 82

Colombia 390 (3,2) 81
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Figur 2.3 gir også et godt bilde av stør relsen 
på kjønnsforskjellene i hver av leseprøvene. 
For Norges del ser vi at kjønns forskjellene 
er store i begge under søkelsene, men på et 
betraktelig lavere nivå i digital lesing og 
forskjellen mellom prøvene er på 12 poeng. 
Sagt på en annen måte: Jentene skårer fort-
satt betydelig bedre enn guttene, men den 
gjennomsnittlige avstanden mellom kjøn-
nene er 12 poeng mindre for den digitale 
leseprøven.

I alle land er det mindre kjønnsforskjeller 
i digital lesing enn i lesing på papir, og 
den gjennomsnittlige forskjellen i OECD-
landene er 15 poeng lavere på den digitale 
prøven. Landene hvor kjønnsforskjellen 
faller mest fra papir til digital prøve er 
Hong Kong, Danmark, Macao, Frankrike, 
Polen, Østerrike og Sverige. De landene 
som har relativt stabil kjønnsforskjell på 
sine leseprøver er Chile og Belgia, New 
Zealand og Colombia og Island.

Minoritetselever
Elever som har oppgitt at begge foreldrene 
er født i et annet land enn Norge, blir i PISA 
beskrevet som minoritetselever med foreldre 
født i et annet land. Disse er igjen delt inn 
i to hovedgrupper: om eleven selv er født i 
Norge eller om eleven selv er født i et annet 
land enn Norge. Begrepene som brukes er 
minoritetselever født i landet og minoritets-
elever født i et annet land.

Det er gjort flere studier av minoritets-
elever fra basert på PISA-data. Et generelt 
trekk ved de norske resultatene fra de tid-
ligere PISA-undersøkelsene er at minori-
tetselever presterer signifikant svakere enn 
majoritetselever (se for eksempel Kjærnsli 
mfl. 2007, Roe og Vagle 2010). Slik er det 
i alle de nordiske landene, og minoritets-
elever som er født i landet, skårer bedre enn 
de som er født i et annet land.

Den sammensatte leseskalaen
Med bakgrunn i de to leseskalaene lesing 
på papir og digital lesing er det laget en 
sammensatt leseskala. Skalaen kan oppfat-
tes som et uttrykk for det saml ede ramme-
verket i lesing i PISA 2009, der elevenes 
leseforståelse for både digitale tekster og 
tekster på papir er målt. Tabell 2.2 viser 
den sammen satte rangeringen av deltaker-
landene.

Tabell 2.2 viser at Sør-Korea presterer høyest 
når de to leseskalaene slås sammen, etter-
fulgt av New Zealand, Australia og Hong 
Kong. Videre skårer Japan, Belgia og Island 
over det internasjonale gjennomsnittet.

Sverige, Irland, Norge og Frankrike skårer 
likt som det internasjonale gjennom-
snittet på den sammensatte leseskalaen, 
mens Danmark er blant de landene som 
skårer signifikant under det internasjonale 
gjennom snittet.

Kjønnsforskjeller
– digital lesing og lesing på papir
I lesing på papir har det vært registrert 
kjønnsforskjeller i jentenes favør i alle 
PISA-landene i alle de fire PISA-under-
søkelsene. I OECD-området økte kjønns-
forskjellene fra 32 poeng i PISA 2000 til 
39 poeng i PISA 2009 (Roe og Vagle 2010). 
For Norges del har den gjennom snittlige 
kjønnsforskjellen i lesing på papir i jente-
nes favør vært mellom 43 og 49 poeng i de 
fire under søkelsene, noe som har vært av 
de største kjønnsforskjellene blant OECD-
landene.

Det har vært knyttet store forventninger 
til resultatene fra den digitale lese prøven, 
spesielt med tanke på hva den vil vise av 
kjønnsforskjeller. En hypo tese har vært 
at det digitale mediet ville gjøre guttene 

mer engasjerte i lesingen og at de dermed 
ville ta igjen jentene. Tidligere undersøkel-
ser (for eksempel Kjærnsli mfl. 2007) har 
vist kjønnsforskjeller i guttenes favør når 
det gjelder høyfrekvent bruk av datamas-
kiner, og dette har man også ventet skulle 
påvirke resultatene. Resultatene viser at 
jentene fortsatt presterer gjennom snittlig 
bedre enn guttene i alle land, men at av-
standen mellom jenter og gutter er mindre 
enn i papirleseprøven. Figur 2.3 på neste 
side viser kjønnsforskjellen i begge lese-
undersøkelsene, og gir også et bilde av 
hvordan disse varierer. For hvert land er 
det markert en mørk blå søyle som viser 
kjønnsforskjeller i digital lesing, og en 
lys blå søyle som viser kjønns forskjeller i 
lesing på papir.

Figur 2.3 viser at Norge med 35 poengs 
gjennomsnittlig differanse, er det landet 
med nest størst kjønnsforskjell i digital 
lesing. Bare New Zealand har større for-
skjell (40 poeng), og vi kan se at kjønns-
forskjellene er større i de nordiske landene 
enn i gjennomsnittet av OECD-land (24 
poeng). Unntaket er Danmark som befinner 
seg i andre enden av tabellen, med bare 6 
poengs gjennomsnittlig forskjell på jenter 
og gutters prestasjoner. Vi kan også merke 
oss at de asiatiske landene har relativt små 
kjønnsforskjeller.

Norge er også blant landene med størst 
kjønnsforskjeller i lesing på papir, med 
gjennomsnittlig 47 poengs differanse. 
Polen hadde større differanse (50 poeng), 
men ellers kan de samme tendensene som 
kjønnsforskjellene i digital lesing ses her. 
De nordiske landene ligger samlet over det 
internasjonale gjennom snittet, med unntak 
av Danmark. 

Figur 2.3:
Kjønnsforskjell i digital 
lesing og lesing på papir, 
differansen målt i skår-
poeng i jentenes favør.
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Den papir baserte lese prøven i PISA 2009 
viser at det i mange land er store forskjel-
ler i lese resultatene for minoritetselever 
sammenlignet med majoritets elevene. Dif-
feransen mellom de to gruppene var for det 
internasjonale gjennom snittet 42 poeng, 
mens differansen var på 52 poeng i Norge. 
Majoritets elevene i Norge skårte i gjen-
nomsnitt 508 poeng på lese skalaen, OECD-
gjennomsnittet for majoritets elevene var 
på 499 poeng. Minoritets elevene i Norge 
skårte i gjennomsnitt henholdsvis 463 
poeng eller 447 poeng, avhengig av om de 
var født i landet eller ikke (Roe og Vagle 
2010).

Mye av det sammen mønsteret finner vi 
også igjen i den digitale leseprøven. I alle 
OECD-landene, bortsett fra Australia og 
Ungarn, presterer majoritets  elevene bedre 
enn minoritetselevene. Andelen elever med 
minoritetsbakgrunn varierer mye mellom 
landene, og i noen av landene er antall 
elever i de to minoritetsgruppene for lite til 
å si at forskjellene er statistisk signifikante. 
Det er heller ikke lett å gjøre sammenlig-
ninger på tvers av land, fordi vi vet at både 
andelen og sammensetningen av minori-
tetsgrupper varierer mye fra land til land.
 

I Norge er forskjellen i prestasjoner på den 
digitale leseprøven mellom majoritets elever 
og minoritetselever mindre enn på den 
papirbaserte lesingen. Majoritets elevene 
skårer 503 poeng, minoritetselevene  født 
i landet skårer i gjennom snitt 471 poeng 
og de som ikke er født i landet skårer 460 
poeng. Om vi slår sammen de to minori-
tetsgruppene, skårer de gjennomsnittlig 
466 poeng, som gir en differanse på 37 
poeng mellom majoritet og minoritet. Til 
sammen ligning var differansen for lesing 
på papir 52 poeng. 

Tabell 2.3 viser hvordan majoritetselevene 
og minoritetselevene skårer i Norge, Dan-
mark og Sverige sammenlignet med det 
internasjonale gjennom snittet. Vi ser at 
sammen  lignet med disse landene er for-
skjellen i Norge mellom majoritet og mino-
ritet minst. Ikke bare er forskjellen minst, 
men minoritets elever født i Norge skårer 
omtrent likt med de svenske minoritets-
elevene født i Sverige, og våre minoritet-
selever som er født i et annet land, skårer 
langt bedre enn den samme gruppa i Sve-
rige og Danmark. De norske elevene skårer 
460 poeng, høyere enn de danske elevene 
(419 poeng) og de svenske elevene (430 
poeng).

Tabell 2.3:
Gjennomsnittlig skår på digital lesing for majoritetselever og minoritetselever i Norge, Sverige, Danmark og 
i OECD-landene.

Norge Danmark Sverige OECD-gj.snitt

Minoritetselever født i et annet land 460 419 430 450

Minoritetselever født i landet 471 426 472 476

Majoritetselever 503 497 519 504

For de norske elevene var differansen 
mellom majoritet og minoritet på 37 poeng. 
Den tilsvarende differansen for minoritet 
og majoritet i Danmark er på 78 poeng. Når 
vi vet at et skoleår utgjør mellom 30 og 

40 poeng på PISA-skalaen, ser vi at begge 
grupper av danske minoritetselever ligger 
om lag ett skoleår bak tilsvarende min-
oritets elever i Norge. 

De tre leseskalaene vi til nå har sett på, for 
digital lesing, for lesing på papir og den 
sammensatte skalaen, er basert på elevenes 
skårer på alle oppgavene. Som nevnt tar 
skalaen utgangspunkt i at gjennomsnittet 
for elever i OECD-området ble satt til 500 i 
2000, med et standardavvik på 100. Skala-
ene er videre inndelt i nivåer, for å gjøre 
informasjonen mer tilgjengelig og for let-
tere å kunne sammenligne. For lesing på 
papir ble det for PISA 2009 spesifisert sju 
nivåer på skalaen med tilhørende beskrivel-
ser av hva elever på hvert nivå er i stand til 
å mestre. Nivå 1b er det laveste beskrevne 
nivået, deretter følger nivå 1a, nivå 2 osv. til 
det høyeste nivået som er beskrevet, nivå 
6. En beskrivelse av hvordan disse nivå-
ene har blitt utviklet finnes i den nasjonale 
rapporten (Frønes og Narvhus 2010 og Lie 
2010) og i den internasjonale rapporten 
(OECD 2010a)

Den digitale leseprøven har langt færre 
oppgaver enn den papirbaserte leseprøven, 
og det er derfor ikke grunnlag for å beskrive 
mer enn 4 nivåer. Disse tilsvarer nivåene 
på den tradisjonelle leseskalaen: Nivå 5 
og over, nivå 4, nivå 3 og nivå 2. I tillegg 
er det elever som befinner seg under nivå 
2, men det er altså ikke oppgavegrunnlag 
til å beskrive disse elevenes digitale lese-
kompetanse, siden prøven har for få svært 
lette oppgaver.

En fordel med den måten skalaen er kon-
struert på i PISA (ved hjelp av den såkalte 
Rasch-modellen), er at både oppgaver og 
elever kan plasseres inn på den samme 
skalaen. Tabell 2.4 viser hvordan eksempel-
oppgavene plasserer seg på nivåene. Det er 
bare én eksempeloppgave på det høyeste og 
laveste nivået, nemlig Lukt - oppgave 2 og 
jegvilhjelpe - oppgave 1, mens det er flere ek-
sempeloppgaver på nivå 2 og 3. Jegvilhjelpe 
– oppgave 4 er plassert både på nivå 3 og 4, 
da det er en oppgave det er mulig å oppnå 
både 1 og 2 poeng på, og poengene karak-
teriserer ulik vanskegrad (se kapittel 3 for 
beskrivelse av tekstenheten jegvilhjelpe og 
kapittel 5 for beskrivelse av tekstenheten 
Jobbsøk). For hver av oppgavene viser tabel-
len oppgavens skår på skalaen og en be-
skrivelse av hva oppgaven krever av både 
lesekompetanse og naviga sjon. Beskrivel-
sene reflekterer kompleksiteten vi beskrev 
i kapittel 1 for hvor vanskelig teksten er, 
hvor stor grad av navigasjon som er på-
krevd for å løse oppgaven, hvor eksplisitt 
oppgaveteksten er og hvilke krav som stil-
les til elevenes svar. 

Kompetansenivåer 
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Nivå Poeng Oppgave Hva oppgaven krever

5 og over 657 Lukt
Oppgave 2

Vurdere en nettsides pålitelighet etter å ha fulgt en eksplisitt oppgitt 
lenke fra et søkeresultat, sette opp egne kriterier for vurdering. Skrolle for 
å lese hele teksten, som inneholder noe spesialisert (vitenskapelig) språk.

4 624 Jobbsøk
Oppgave 2
(2 poeng)

Analysere en liste av muligheter i en beskrivende tekst om ledige stil-
linger, ved å bruke oppgitte kriterier. Følge to lenker etter eksplisitte 
instruksjoner og skrolle. Velge fire muligheter fra nedtrekksmenyen, 
kombinere tidligere kunnskap med informasjon som er hentet fra en 
annen side. (2 poeng)

572 Lukt
Oppgave 1

Skille mellom hovedtema og mindre viktige tema i en forklarende 
vitenskapelig tekst, med sterkt konkurrerende informasjon. Følge en 
lenke fra søkeresultatet til en nettside og finne identisk ordlyd, skrolle 
for å lese hele teksten.

525 Jegvilhjelpe
Oppgave 4
(2 poeng)

Integrere og reflektere over informasjon fra flere nettsider ved å sam-
menligne korte tekster på mange sider i et nettsted om frivillig arbeid 
med kriterier fra en personlig blogg. Forklare et valg basert på denne 
sammenligningen. Følge en serie av minst fire lenker ved hjelp av ek-
splisitt instruksjon. (2 poeng)

558 Jobbsøk
Oppgave 3

Lage en hypotese om begrunnelsen for å inkludere en betingelse i job-
bannonsen. Bruke tidligere kunnskap og informasjon fra teksten for å 
begrunne forklaringen. Det er ingen krav til navigering.

3 525 Jegvilhjelpe
Oppgave 4
(1 poeng)

Integrere informasjon ved å sammenligne en kort tekst på en nettside 
om frivillig arbeid med kriterier fra en personlig blogg. Følge en serie 
på minst fire lenker ved hjelp av eksplisitt instruksjon. (1 poeng)

485 Lukt
Oppgave 3

Sette sammen informasjon fra to nettsteder, følge lenker fra søke-
resultatet med eksplisitt veiledning. Identifisere en generalisering av 
informasjonen på de to sidene ved å trekke en slutning på lavt nivå.

2 463 Jobbsøk
Oppgave 1

Velge en jobb som er passende for en elev fra en liste med fire søkere-
sultater som inneholder en kort beskrivelse av stillingene.

462 Jegvilhjelpe
Oppgave 3

Gjenkjenne hovedhensikten med et nettsted for frivillig arbeid fra en 
kort beskrivelse på hjemmesiden. Følge en enkelt lenke med eksplisitt 
veiledning.

462 Jobbsøk
Oppgave 2
(1 poeng)

Analysere en liste av muligheter i en beskrivende tekst angående stil-
linger, ved å bruke oppgitte kriterier. Følge to lenker etter eksplisitte 
instruksjoner. Velge tre muligheter fra nedtrekksmenyen. (1 poeng)

417 Jegvilhjelpe
Oppgave 2

Lokalisere eksplisitt uttrykt personlig informasjon på en personlig 
blogg, følge en eksplisitt instruksjon om navigering og finne identisk 
ordlyd i teksten.

362 Jegvilhjelpe
Oppgave 1

Lokalisere eksplisitt uttrykt personlig informasjon på en personlig 
blogg. Finne synonym ordlyd i teksten. Det er ingen krav til navigering.

Tabell 2.4:
Eksempeloppgaver digital lesekompetanse, med informasjon om på nivå og beskrivelse av hva oppgavene krever.

Tabell 2.4 viser spennet på eksempel-
oppgavene – fra 362 poeng til 657 poeng. 
Forklart med litt andre ord: En elev med 
gjennomsnittlig 362 poeng på leseprøven 
har 50 prosents sannsynlighet for å få til 
jegvilhjelpe – oppgave 1, og vil finne opp-
gaver på høyere nivåer vanskeligere. På 
samme måte vil en elev med 657 poeng 
mestre Lukt – oppgave 2 med 50 prosents 
sannsynlighet, og vil finne oppgaver på de 
lavere nivåene lettere og ha større sann-
synlighet for å mestre disse.
 
Det mest interessante ved tabell 2.4 er 
 beskrivelsene av den lese kompe tansen og 
navigasjonsferdighetene som oppgavene 
krever. Den vanskeligste opp gaven medfø-
rer blant annet å vurdere en nettsides påli-
telighet etter å ha fulgt en eksplisitt oppgitt 
lenke fra søkeresultatet, mens den letteste 
oppgaven er en lett leseoppgave uten krav 
til navigasjon. Flere av oppgavene på nivå 3 
og nivå 4 stiller langt flere krav til naviga-
sjon, uten at dette gjør dem spesielt vanske-
lige. Kapittel 3 i denne rapporten handler 
om navigasjon, og der diskuterer vi forhol-
det mellom oppgavenes tekstlige og navi-
gasjonsmessige sammenheng nærmere.

Sammensatt lesekompetanse
Skalaen for lesing på papir er inndelt i sju 
nivåer fra og med PISA 2009. Skalaen har 
tidligere vært inndelt i fem nivåer (1-5), 
men det ble til PISA 2009 utviklet både 
svært lette og svært vanskelige oppgaver 
med det formål å kunne framskaffe mer 
 informasjon om elever og oppgaver i begge 
endene av skalaen. Beskrivelsene av de 
sju lesenivåene ble presentert i hovedrap-
porten fra PISA 2009 (Frønes og Narvhus 
2010), og i tabellen nedenfor er disse be-
skrivelsene gjengitt sammen med beskri-
velsene av tilsvarende kompetansenivåer 
for digital lesing. Nedre poenggrense for 
hvert av nivåene er også oppgitt i tabell 2.5.
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Nivå Nedre
poeng-
grense

Nivåbeskrivelse leseforståelse
(i bruk for lesing på papir PISA 2009)

Særskilt kompetanse 
digital lesing

6 708 Oppgaver på dette nivået krever typisk at leseren må 
utføre flere tolkninger, sammenligninger og kontraste-
ringer som både er detaljerte og nøyaktige. De krever at 
leseren viser en helhetlig og detaljert forståelse av en 
eller flere tekster. Oppgaver kan også innebære tolking 
av informasjon fra flere enn en tekst. Andre oppgaver 
kan kreve at leseren må håndtere stoff med ukjent tan-
kegods blant mye konkurrerende informasjon, og å selv 
sette opp abstrakte kategorier for tolking. Refleksjons-
oppgaver kan kreve at leseren lager hypoteser om eller 
kritisk evaluerer en kompleks tekst om et ukjent emne, 
der flere kriterier eller perspektiver må tas hensyn til. Da 
må det anvendes en sofistikert forståelse som trekker 
inn forhold utenfor teksten. Det er foreløpig lite erfaring 
med finne-oppgaver på dette nivået, men nødvendige 
forutsetninger for å mestre oppgavene ser ut til å være 
høyt presisjonsnivå og oppmerksomhet på detaljer som 
tilsynelatende kan virke ubetydelige.

Oppgaver på dette nivået krever 
typisk at leseren må lokalisere, ana
lysere og kritisk vurdere mye kon
kurrerende informasjon i en ukjent 
kontekst og sette opp kriterier for 
å vurdere teksten. Oppgaver krever 
detaljert utforsking av tekster av 
forskjellige format og navigering på 
tvers av nettsteder uten eksplisitt 
veiledning.

(Gjelder oppgaver på nivå 5 og over)

5 626 Oppgaver på dette nivået som innebærer å finne infor-
masjon, krever at leseren lokaliserer og organiserer flere 
elementer av svært integrert informasjon. Det er behov 
for nøye avveining av hvilken informasjon i teksten som 
er relevant. Refleksjons-oppgaver krever kritisk evalu-
ering eller å lage hypoteser, der elevene må trekke inn 
spesialisert kunnskap. Både tolke- og reflektere-oppga-
vene krever en helhetlig og samtidig detaljert forståelse 
av en tekst med ukjent form eller innhold. Felles for alle 
leseaspektene er det at oppgaver på dette nivået kan 
innebære å håndtere ideer som er overraskende og som 
står i motsetning til det forventede.

4 553 Finne-oppgaver på nivå 4 krever at leseren lokaliserer 
og organiserer flere elementer av informasjon som er 
godt integrert i teksten. Noen oppgaver krever tolking 
av språklige nyanser og bilder i én tekstdel, der tek-
sten som helhet skal tas med i betraktningen. Andre 
tolke-oppgaver krever forståelse og bruk av kategorier i 
ukjente sammenhenger. Refleksjons-oppgaver på dette 
nivået krever at leseren bruker formell eller allmenn 
kunnskap til å lage hypoteser om eller kritisk vurdere en 
tekst. Lesere må demonstrere en nøyaktig forståelse 
av en lang eller kompleks tekst, der form eller innhold 
kan være ukjent.

Oppgaver på dette nivået krever 
at leseren vurderer informasjon fra 
flere kilder, navigerer mellom flere 
nettsteder som inneholder tekster 
i ulike formater, og sette opp kri
terier for å vurdere i en kjent, per
sonlig eller praktisk kontekst. Andre 
oppgaver på dette nivået krever at 
leseren tolker kompleks informasjon 
etter oppsatte kriterier, i en viten
skapelig eller teknisk kontekst.

Nivå Nedre
poeng-
grense

Nivåbeskrivelse leseforståelse
(i bruk for lesing på papir PISA 2009)

Særskilt kompetanse 
digital lesing

3 480 Oppgaver på dette nivået krever at leseren lokali-
serer, og i enkelte tilfeller gjenkjenner, forholdet 
mellom flere innholdselementer. Det er ofte oppgitt 
flere betingelser i oppgaven som informasjonen 
skal stemme overens med. Tolke-oppgaver på dette 
nivået krever at leseren integrerer flere deler av en 
tekst for å identifisere hovedtemaet, forstå forhol-
det mellom eller konstruere mening av et ord eller en 
frase. Ved sammenligning, kontrastering eller kate-
gorisering må mange trekk ved teksten tas med i be-
traktningen. Ofte er informasjonen lite framtreden-
de eller omgitt av konkurrerende informasjon, eller 
det er andre hindringer i teksten. Slike hindringer 
kan være ideer som er motsatt av det forventede 
eller uttrykt negativt. Refleksjons-oppgaver på dette 
nivået kan kreve å se sammenhenger, sammenligne 
og forklare, eller de kan kreve at leseren evaluerer et 
trekk ved teksten. Noen refleksjons-oppgaver krever 
at leseren viser en finmasket forståelse av en tekst 
sett i sammenheng med hverdagskunnskap. Andre 
oppgaver krever ikke like detaljert tekstforståelse, 
men at leseren aktiviserer mer spesialisert kunn-
skap.

Oppgaver på dette nivået krever at 
leseren integrerer informasjon, enten 
ved å navigere mellom flere nettsteder 
for å finne den informasjonen som er 
nødvendig, eller ved å sette opp enkle 
kriterier for svar når oppgaven ikke er 
eksplisitt forklart. Når eleven blir bedt 
om å vurdere teksten, vil det omhandle 
informasjonen som er enkel å finne eller 
bare deler av den tilgjengelige informa
sjonen.

2 407 Enkelte av oppgavene på dette nivået krever at le-
seren lokaliserer ett eller flere innholdselementer, 
som bare kan finnes gjennom å dra slutninger eller 
som skal tilfredsstille flere betingelser. Andre opp-
gaver kan innebære å gjenkjenne en teksts hovedidé, 
forstå sammenhenger eller å konstruere mening 
innenfor en begrenset del av teksten der informa-
sjonen ikke er framtredende og leseren må trekke 
slutninger på lavt nivå. Oppgaver på dette nivået 
kan involvere sammenligninger eller kontrasteringer 
basert på ett enkelt element i teksten. En vanlig re-
fleksjonsoppgave på dette nivået krever at leseren 
kan sammenligne eller relatere elementer fra tek-
sten med kunnskap basert på personlige erfaringer 
og holdninger.

Oppgaver på dette nivået krever typisk 
at leseren lokaliserer og tolker infor
masjon som er lett å finne, som oftest 
i en kjent kontekst. Oppgavene krever 
navigering mellom få nettsteder og lite 
bruk av navigeringsverktøy, f.eks. ned
trekksmenyer hvor eksplisitt veiledning 
er gitt eller det bare blir spurt om enkle 
slutninger. 
Andre oppgaver krever at leseren inte
grerer informasjon som er presentert i 
ulike format, eller løser oppgaver med 
tydelig oppsatte kriterier på forhånd.

Tabell 2.5:
Beskrivelse av kompetansenivåene for leseforståelse, generell del og særskilt for den digitale lesingen.
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På de neste sidene viser vi utdrag fra tek-
sten Lukt og oppgavene knyttet til den. Den 
kompetansen vi ønsker å undersøke med 
denne teksten, er elevenes evne til å bruke 
søk fra søkemotorer på nettet (som Kvasir, 
Google etc). Det første oppslaget som elev-
ene møter, viser resultatene for søket «lukt 
+ lukte sans» i søkemotoren Globalt søk, og 
tre av treffene leder videre til andre nett-
steder. Disse nettstedene er en fagside 
for biologistudenter Lukt: En guide, saken 
«Lukten av pizza kan forandre folks atferd» 
i en nettavis og dagens artikkel «Psykologi 
og lukt: Forskningsfunn» i tidsskriftet Il-
lustrert Psykologi. Alle tekstene er redigerte 
og statiske, uten kommentarfelt eller annet 
interaktivt grensesnitt. Teksten gjør det 
mulig å se både om elevene kan oppsum-
mere en tekst (oppgave 1), vurdere om en  

 
 
 
side er egnet som ref eranse i en skole opp-
gave (oppgave 2) og å sammenholde infor-
masjon fra to nettsteder og å vurdere dem 
opp mot hverandre (oppgave 3). Med andre 
ord er dette en tekst- og oppgavetype som 
elever ofte møter på skolen og i hverdags-
livet, og gir elevene anledning til å vise at 
de kan problematisere nettsiders pålitelig-
het og troverdighet. 

På oppgave 1 og 3 til tekstenheten Lukt, 
skårer de norske elevene gjennom snittlig 
bedre enn OECD-gjennomsnittet. På oppga-
ve 2, som også er spesielt vanskelig, skårer 
norske elever litt under det internasjonale 
gjennomsnittet. Det kreves lite navigasjon 
i denne teksten, og alle oppgavene kan 
 besvares med ett klikk videre fra søkesiden.

Nivå Nedre
poeng-
grense

Nivåbeskrivelse leseforståelse
(i bruk for lesing på papir PISA 2009)

Særskilt kompetanse 
digital lesing

1a 335 Oppgaver på nivå 1a krever at leseren lokaliserer ett eller flere 
frittstående tekstelementer som er eksplisitt formulert. Andre 
oppgaver går ut på å gjenkjenne hovedtema eller forfatte-
rens mening med teksten om et kjent emne, eller å se enkle 
sammenhenger mellom informasjon i teksten og hverdags-
kunnskap. Den nødvendige informasjonen vil vanligvis være 
sentralt plassert og med lite, om noen, konkurrerende infor-
masjon. Leseren gjøres eksplisitt oppmerksom på relevante 
betingelser i oppgaven og i teksten.

(Det er ingen oppgaver eller 
beskrivelser under nivå 2 i 
den digitale leseprøven.)

1b 262 Oppgaver på dette nivået krever at leseren skal lokalisere ett 
enkelt og eksplisitt uttrykt innholdselement som er sentralt 
plassert i en kort, syntaktisk enkel tekst med kjent kontekst 
og teksttype, f.eks. en fortelling eller en enkel opplisting av 
informasjon. Tekstene består ofte av mye lesestøtte i form av 
repetisjoner, bilder eller kjente symboler. Det er minimalt med 
konkurrerende informasjon. I oppgaver som krever tolking kan 
leseren bli bedt om å se enkle sammenhenger mellom infor-
masjonselementer plassert nær hverandre.

En resultatliste fra et nettsøk er utgangspunktet for denne lenkerike tekstenheten. Elevene 
ledes til ulike nettsider om temaet luktesans, og tekstenheten består av over 40 nettsider. 
Her viser vi bilde av fire av disse sidene, sammen med oppgavene elevene fikk. De fire nett-
stedene som utgjør tekstenheten er: Et nettsøk på stikkordene «lukt+luktesans», forsiden 
på en fagside for biologistudenter «Lukt: En guide», saken «Mat i nyhetene» i en nettavis 
og dagens artikkel i tidsskriftet «Illustrert Psykologi». Resultatsiden fra søket er den første 
siden elevene ser. De tre andre sidene er de som er mest relevante når oppgavene skal 
besvares.

«Lukt» – kildevurdering og lesing av multippel tekst
Teksteksempel
Lukt

40

Elever på nett



Tabell 2.7: 
Oppgaveinformasjon Lukt 
- oppgave 2.

Lesesituasjon Offentlig

Tekststatus Redigert og statisk

Tekstformat Multippel

Teksttype Forklarende

Aspekt Tolke og sammenholde informasjon

Oppgaveformat Åpen (langsvar)

Figur 2.5:
Prosentandel riktig 
svar Lukt - oppgave 2, 
gjennomsnittsverdier for 
landene og OECD.

Oppgavetekst:
Gå til siden «Mat i nyhetene». Er 
denne nettsiden en god kilde å re-
ferere til i en naturfagsoppgave om 
lukt som du skal gjøre på skolen? 
Svar «Ja» eller «Nei» og vis til inn-
holdet på siden «Mat i nyhetene» for 
å begrunne svaret ditt.

Riktig svar: «Nei» pluss en god forklaring som viser til det hverdagslige eller sensasjo-
nelle ved nettsidens innhold, eller til populariseringen. Eller: «Ja» pluss en forklaring om 
at siden kan være nyttig som en sekundærkilde som kan vise til andre kilder.

Tabell 2.6: 
Oppgaveinformasjon Lukt 
- oppgave 1.

Lesesituasjon Offentlig

Tekststatus Redigert og statisk

Tekstformat Multippel

Teksttype Forklarende

Aspekt Tolke og sammenholde informasjon

Oppgaveformat Flervalg

Figur 2.4:
Prosentandel riktig svar 
på Lukt - oppgave 1, 
gjennomsnittsverdier for 
landene og OECD.

Oppgavetekst:
Gå til siden «Lukt: En guide». Hvil-
ken av disse påstandene uttrykker 
best innholdet i denne siden som 
helhet?

A. Lukt kan påvirke normalt atferdsmønster.
B. Lukt advarer mennesker og dyr mot farer.
C. Hovedhensikten med lukt er å hjelpe dyr til å finne mat.
D. Luktesansen utvikles tidlig i livet.
E. Hovedhensikten med lukt er å kjenne igjen ting. 

Riktig svar: svaralternativ E.
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Sør-Korea
Australia

New Zealand
Island

Hong Kong
Spania

Chile
Norge

Sverige
Ungarn
Macao

OECD-gj.snitt
Colombia
Frankrike

Belgia
Irland

Danmark
Japan

Østerrike
Polen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Australia
New Zealand

Japan
Frankrike

Belgia
Spania

Chile
OECD-gj.snitt

Sør-Korea
Sverige

Norge
Irland

Macao
Danmark

Island
Polen

Hong Kong
Colombia
Østerrike

Ungarn

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Oppsummere en nettside
- Oppgave 1 Lukt
Denne oppgaven er en tradisjonell tolkings-
oppgave, der elevene blir bedt om å «Gå til 
siden ‘Lukt: En guide’. Hvilken av disse på-
standene uttrykker best inn holdet i denne 
siden som helhet?». Det er fem svaralter-
nativer, der alle alternativ ene inneholder 
fakta om luktesansen. Tre av distraktorene 
stammer fra teksten (lukt advarer oss mot 
fare, vi finner fram til mat ved hjelp av lukt, 
og luktesansen utvikles tidlig i livet). Den 
fjerde distraktoren er en oppsummering av 
det sentrale poenget i de to andre tekstene, 
biologisiden og psykologisiden. Den korrekte 
oppsummeringen av teksten som helhet, er 
«Hovedhensikten med lukt er å kjenne igjen ting», 
og for å kunne svare riktig må elevene lese 
biologiteksten nøye. 47 prosent av de norske 
elevene får poeng – og de norske elevene gjør 
det bra på denne oppgaven i forhold til det 
internasjonale gjennomsnittet (42 poeng). 
Oppgaven er likevel å anse som vanskelig, og 
beskriver dyktighet på nivå 4.

Kildevurdering - Oppgave 2 Lukt
Oppgave 2 til denne teksten er en av de ab-
solutt vanskeligste oppgavene i den digitale 
leseprøven, og norske elever presterer i gjen-
nomsnitt (25 prosent får poeng) litt under 
OECD-gjennomsnittet (27 prosent får poeng). 
Oppgave teksten er som følger «Gå til siden 
’Mat i nyhetene’. Er denne nettsiden en god 
kilde å referere til i en naturfagsoppgave om 
lukt som du skal gjøre på skolen? Svar ’Ja’ 
eller ’Nei’ og vis til innholdet på siden ’Mat i 
nyhetene’ for å begrunne svaret ditt.» Teksten 
«Lukten av pizza kan forandre folks atferd» 
er en populærvitenskapelig framstilling av 
luktpåvirkning, og størsteparten av teksten 
er lite egnet som kilde. Men tekstens sentrale 
avsnitt refererer til navngitte og nobelpris-
vinnende forskere, årstall og tallverdier:

Lukt, som i utgangspunktet gir oss til-
gang til det fantastiske mangfoldet av 
matsmaker, har alltid vært den av sanse-
ne vi har forstått minst av. Nesene våre er 
i stand til å skjelne mellom 10 000 ulike 
lukter. Evnen vår til å smake og lukte 
dette enorme utvalget av lukter styres av 
omtrent 1000 gener, og dette utgjør utro-
lig nok hele 3 % av menneskenes arvema-
teriale. Forskerne Richard Axel og Linda 
Buck fikk en nobelpris sammen i 2004 
for sin banebrytende forskning på hvor-
dan denne spesielle sansen virker. Disse to 
forskerne var de første til å beskrive denne 
gruppen på 1000 olfaktoriske gener og til 
å forklare hvordan det olfaktoriske syste-
met virker.

Oppgaven går altså ut på at elevene skal vur-
dere kildens egnethet til et bestemt formål – 
å skrive en naturfagsoppgave – og elevenes 
syn på dette avsnittet er avgjørende. Enkelte 
elever avslår at kilden kan brukes, og får 
poeng for dette. Begrunnelsen deres er da 
knyttet til at teksten er en popular isert fram-
stilling og at tallverdiene er omtrentlige og 
avrundede. Andre får poeng ved å hevde at 
siden kan brukes som sekundærkilde, altså 
som inn gangs port for å søke videre på for-
skerne Axel og Buck sitt arbeid. De fleste 
elevene som får poeng svarer at teksten kan 
være en god kilde, fordi den refererer til 
navngitte forskere eller at forskningen er de-
taljert beskrevet. 

Det er tydelig at denne oppgaven er vanske-
lig for elevene når bare en firedel får poeng. 
Av de som ikke får poeng har bare en liten 
andel hoppet over opp gaven, 8 prosent. Det 
betyr at hele 67 prosent har avgitt svar uten 
å få det godkjent. Slike feilsvar under kjennes 
ofte fordi en begrunnelse mangler eller at 
elevene bare siterer teksten.

Tabell 2.8: 
Oppgaveinformasjon Lukt 
- oppgave 3.

Lesesituasjon Offentlig

Tekststatus Redigert og statisk

Tekstformat Multippel

Teksttype Forklarende

Aspekt Tolke og sammenholde informasjon

Oppgaveformat Flervalg

Figur 2.6:
Prosentandel riktig svar 
på Lukt - oppgave 3, 
gjennomsnittsverdier for 
landene og OECD.

Oppgavetekst:
Det er informasjon om sitronlukt på 
sidene «Mat i nyhetene» og «Illus-
trert psykologi». Hvilken påstand 
oppsummerer de to undersøkelsenes 
konklusjon om sitronlukt?

A.  Begge undersøkelsene hevder at sitronlukt får deg til å jobbe fortere.
B.  Begge undersøkelsene hevder at nesten alle liker sitronlukt.
C.  Begge undersøkelsene hevder at sitronlukt hjelper på konsentrasjonen.
D.  Begge undersøkelsene hevder at kvinner er bedre enn menn til å merke sitronlukt.

 Riktig svar: svaralternativ C.
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gere selvstendig og effektivt gjennom nett-
steder og nettsider, uten nærmere instruk-
sjon. Samtidig som de får oversikt og finner 
fram til relevant informasjon i denne store 
tekstmassen, er de også gode til å finne de-
taljer i teksten og er i stand til å integrere 
og tolke informasjon fra forskjellige steder. 
Vi så at det var stor variasjon mellom lan-
dene når det gjaldt andelen elever under 
nivå 2, og også på det øverste nivået er det 
en del variasjon landene imellom. Det er 
Sør-Korea, New Zealand og Australia som 
har mange elever på dette nivået, de to 
første landene med 19 prosent og Australia 
med 17 prosent av elevene. Dette er også de 
tre landene som har den høyeste digitale le-
seskåren. Det er interes-sant å legge merke 
til at Japan og Hong Kong som også er land 
som skårer høyt på prøven som helhet, ikke 
har så stor andel av elevene på det høyeste 
nivået, bare 6 prosent av deres elever er på 
nivå 5 eller høyere. Til sammenligning har 

vi i Norge 5 prosent av våre elever på dette 
nivået. 

Elevene på nivå 4 må også være i stand til å 
vurdere informasjon fra flere kilder og kunne 
navigere mellom flere nettsteder og nettsider 
i ulike format. De må kunne sette opp kriterier 
for å vurdere informasjon, da mer i en kjent, 
personlig eller praktisk kontekst. Elevene kan 
vurdere og tolke kompleks in formasjon etter 
oppsatte kriterier. I figur 2.7 ser vi at det gjen-
nomsnittlig i OECD er 30 prosent av elevene 
på nivå 4 eller over, mens det i Sør-Korea er 
over 60 prosent av elevene som plasserer 
seg i ett av de øverste nivåene. Norge ligger 
under det internasjonale gjennomsnittet med 
bare 26 prosent elever som prester på nivå 4 
eller bedre. Norge har altså relativt få elever 
på de to øverste nivåene. Av de europeiske 
landene er det bare Spania, Polen, Ungarn og 
Østerrike som har en lavere andel elever på 
nivå 4 og 5. 

Figur 2.7: 
Fordeling av elever på 
nivåer i deltakerlandene 
og for gjennomsnittet av 
OECD-land. Figuren er 
sortert etter andel elever 
under nivå 2.

Sammenligne informasjon på to nettste-
der - Oppgave 3 Lukt
Den siste oppgaven innebærer å sammen-
holde informasjonen i to ulike tekster. 
Denne oppgaven krever også bare enkel 
navigasjon, siden begge tekstene befinner 
seg kun ett klikk fra søkets resultatside. 
Oppgaven som skal besvares er «Det er in-
formasjon om sitronlukt på sidene ‘Mat i nyhe-
tene’ og ‘Illustrert psykologi’. Hvilken påstand 
oppsummerer de to undersøkelsenes konklusjon 
om sitronlukt?» Det riktige svaret, blant fire 
valg, er at begge undersøkelsene hevder at 
sitronlukt hjelper på konsentrasjonen. For 
å komme fram til dette må elevene finne 
fram til informasjonen om sitronlukt på 
begge sidene, og i begge tilfeller er poen-
get plassert nederst i teksten. I nettavisa 
står det tydelig uttrykt «at lukten av sitron 
og kaffe gjør det enklere å tenke klart og 
konsentrert», etter en lengre passasje om at 
lukten av gatekjøkkenmat avler aggresjon 
hos bilførere. I den andre teksten, saken i 
«Illustrert psykologi», må elevene gjøre en 
tolkning av dette avsnittet for å finne tek-
stens holdning til sitronlukt: 

En japansk bedrift har gjennomført en un-
dersøkelse som viste at hvis et kontorland-
skap luktet lavendel, så ville de ansatte i 
landskapet gjøre 20 prosent færre tastefeil. 
Når landskapet luktet sjasmin, falt feil-
mengden med 33 prosent, mens sitronlukt 
førte til en nedgang på hele 54 prosent!

Dette er ikke en vanskelig tolkingsoppga-
ve, men det neste skrittet – å sammen holde 
innholdet på de to sidene – er nok mer kre-
vende for mange elever. 60 prosent av de 
norske elevene får poeng, mens det inter-
nasjonale gjennom snittet er på 64 prosent.

Kompetansenivåene
– resultater for digital lesing
For den digitale lesingen er det beskrevet 
fire nivåer, nivåene under nivå 2 er ikke be-
skrevet fordi det i den digitale leseprøven 
ikke finnes tilstrekkelig med lette oppgaver 
som kan beskrive hva en elev under nivå 
2 mestrer. I lesing er det slik at OECD har 
signalisert at landene bør være spesielt 
oppmerksomme på andelen elever under 
nivå 2. Andelen elever under nivå 2 varier 
sterkt fra land til land. Elever som ligger 
under nivå 2 i lesing, vil med stor sannsyn-
lighet få problemer med videre utdanning 
og med å kunne delta aktivt i samfunnet 
(OECD 2010a). Det er derfor viktig at lande-
ne arbeider for å få redusert andelen elever 
under nivå 2.

Figur 2.7 viser en oversikt over andelen 
elever på hvert nivå sortert etter hvor stor 
andel av elever som er under nivå 2 i digital 
lesing. Vi ser at dette varierer mye mellom 
landene. I Sør-Korea er det bare 2 prosent 
av elevene som prest erer så svakt, og i Co-
lombia er 68 prosent av elevene under nivå 
2. I Norge, Island og Sverige er 13 prosent 
av elevene under det laveste nivået, godt 
under det internasjonale gjennomsnittet 
som ligger på 17 prosent. Elevene i Dan-
mark ligger omtrent på det internasjonale 
gjennomsnittet. De europeiske landene, 
Polen, Ungarn og Østerrike, som presterer 
relativt dårlig på den digitale leseprøven, 
har også en høy andel elever under nivå 2, 
henholdsvis 26, 27 og 28 prosent.

I den andre enden av skalaen er elevene 
som er på nivå 5 og over. Disse regnes som 
meget gode lesere i dette mediet – ekspert-
leserne. De kan vurdere informasjon fra 
flere kilder etter kriterier de selv setter opp.
De er i stand til å finne en lesevei og navi-
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Figur 2.9 under viser hvordan jentene og 
guttene i de nordiske landene for deler seg 
på kompetansenivåene. Islandske jenter har 
den minste andelen i den svakeste gruppa, 
bare 4 prosent av jentene på Island er under 
nivå 2 i digital lesekompetanse, mens blant 
gutter under nivå 2 har de norske guttene 
den største andelen med 18 prosent. På 
nivå 5 eller over er det de svenske jentene 
som har den største andelen og de danske 
og norske guttene den minste.

Vi har tidligere i dette kapitlet sett at Norge 
er et av de landene med størst kjønnsfor-
skjell på den digitale leseprøven. Denne 
figuren viser at denne effekten er jevnt 
fordelt langs skalaen med stor overvekt av 
jenter i de øverste nivåene, og stor overvekt 
av gutter i det laveste nivået.

Figur 2.9: 
Andelen gutter og jenter 
fordelt på kompetanse-
nivåene i digital lesing, 
Norden. Sortert etter 
andelen under nivå 2 i 
landene

Elevene på nivå 3 må være i stand til å in-
tegrere informasjon, enten ved å navigere 
mellom flere nettsteder for å finne den in-
formasjonen som er nød-vendig, eller ved 
å sette opp enkle kriterier for svar når 
oppgaven ikke er eksplisitt forklart. Når 
eleven blir bedt om å vurdere teksten, vil 
det omhandle informasjonen som er enkel 
å finne, eller bare deler av den tilgjenge-
lige informasjonen. Elever på dette trinnet 
er altså i stand til å gjøre mer hverdags-
lige og enklere leseoppgaver og ikke i stand 
til å gjøre mer avanserte opp gaver, som å 
finne informasjon helt på egen hånd eller å 
kunne kritisk vurdere informasjonen. 

Elever på nivå 2 kan lokalisere og tolke 
informasjon som er lett å finne, som oftest 
i en kjent kontekst. Oppgavene krever na-
vigering mellom få nettsteder og lite bruk 
av navigeringsverktøy, f.eks. nedtrekksme-
nyer hvor eksplisitt veiled ning er gitt eller 

det bare blir spurt om enkle slutninger. 
Andre oppgaver krever at leseren integre-
rer informasjon som er presentert i ulike 
format, eller løser oppgaver med tydelig 
oppsatte kriterier på forhånd. Beskrivelsen 
av dette kompetansenivået er sentral fordi 
den kan bidra til å identifisere minimums-
kompetansen som de fleste elever bør 
kunne oppnå.

De nordiske landene er ganske like i hvor-
dan de skårer på den digitale lese prøven 
og også hvordan elevene fordeler seg på 
nivåer. De ligger litt over og litt under det 
internasjonale gjennomsnittet. Men det er 
noen forskjeller å legge merke til. I figur 2.8 
ser vi at Norge, Island og Sverige har like 
stor andel elever, 13 prosent, under nivå 2, 
mens Danmark har den største andelen, 17 
prosent. Island og Sverige har den største 
andelen elever på de to øverste nivåene.

Figur 2.8: 
Andelen elever på kom-
petansenivåene i digital 
lesing, Norden og OECD.
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Sammendrag

De sør-koreanske elevene oppnår det høy-
este gjennomsnittet i digital lesing, hele 
31 skårpoeng foran New Zealand og Aust-
ralia som presterer likt. Den neste gruppen 
land består av Japan, Hong Kong, Island 
og Sverige. Videre ligger Irland og Belgia 
signifikant høyere enn det internasjonale 
gjennom snittet på 499 poeng, mens Norges 
(500) og Frankrikes (494) skår ikke er sig-
nifikant forskjellig fra det internasjonale 
gjennomsnittet. Danmark og Macao pre-
sterer på samme nivå som Frankrike, men 
signifikant lavere enn det internasjonale 
gjennomsnittet. Ungarn, Polen og Østerri-
ke utgjør neste gruppe av land, mens Chile 
presterer lavest blant OECD-landene, hele 
133 poeng svakere enn Sør-Korea. Partner-
landet Colombia plasserer seg alene, der 
elevene presterer gjennom snittlig 368 
poeng. 

I et nordisk perspektiv er det verdt å merke 
seg at det er små, men signifikante for-
skjeller mellom flere av deltakerlandene. 
Forskjellen mellom Island (512 poeng) og 
Sverige (510 poeng) er ikke statistisk signi-
fikant, men begge landene presterer bedre 
enn Norge (500 poeng), som igjen presterer 
bedre enn Danmark (489 poeng). Finland, 
som i PISA-undersøkelsene alltid har pre-
stert best blant de nordiske landene, deltok 
ikke på PISAs digitale lese prøve. Blant de 
europeiske deltaker landene har Norge aller 
minst spredning. 

I alle land skårer jentene klart bedre enn gut-
tene på den digitale leseprøven. Forskjelle-
ne er størst i engelskspråklige og nordiske 
land. I OECD-området utgjorde differansen 
mellom gutter og jenter 39 poeng på den 
papirbaserte leseprøven. Kjønnsforskjel-
len har sunket til 24 poeng på den digitale 
lese prøven. Selv om forskjellene i Norge 
krymper i den digitale lese undersøkelsen, 
så kunne man ha forventet en enda mindre 
kjønnsforskjell. Kjønnsforskjellen synker 
med bare 12 poeng fra 47 til 35 poeng ved 
overgang til digital leseprøve. Omlag hver 
sjette gutt i Norden skårer lavere enn nivå 
2 på PISA-skalaen, men det er likevel en 
mindre andel svake lesere i Norden enn i 
resten av OECD-området. I alle de nordiske 
landene er det flere gutter enn jenter i den 
svakeste gruppen av lesere. Mens forskjel-
len mellom guttegruppene i Norden er 
liten, finnes det betydelige forskjeller blant 
jentene. De danske jentene skårer nesten 
like svakt som de danske guttene. På Island 
presterer svært få jenter under nivå 2.

Funnene fra den digitale leseprøven bekref-
ter tendensen fra den delen av PISA-under-
søkelsen som ble gjennomført på papir: 
Færre norske elever presterer under nivå 2 
i forhold til på leseprøven på papir. Nivå 
2 utgjør en form for kritisk grense når det 
gjelder leseferdigheter.
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En viktig del av det å lese nettekster er å 
finne en vei gjennom teksten, en vei som gir 
innholdet mening og som gjør at vi forstår. 
Sammenlignet med papir tekster gir nettek-
stene flere muligheter til raskt å finne det 
man leter etter, men leseren får også mange 
muligheter til å gå seg vill – og vi kan bli 
«lost in hyper space». Leseren må selv navig-
ere gjennom store tekstmengder og ta stil-
ling til hvilke lenker det er hensiktsmessig å 
klikke på. På denne måten skaper vi forståe-
lige tekster av de multimodale ressursene 
og finner den informasjonen vi søker. For de 
svakeste leserne er det å skape sin egen tekst 
en ekstra ut fordring som sann synligvis gjør 
nettekster vanskeligere å lese enn tradisjon-
elle skrevne papir tekster. Som vi så i kapit-
tel 1, kan denne med skapingen ses på som 
en tilleggsprosess der leseren selv deltar i 
tekstkonstruksjonen ved å ta valg underveis 
i lesingen (Coiro og Dobler 2007). At lese-
ren må skape teksten selv er et hovedskille 
mellom lesing på papir og lesing av digitale 
tekster, selv om enkelte forhold ved nettste-
der speiler boka. Bokas innholdsfortegnelse 
for eksempel kan gjenfinnes i nett stedets 
bruk av overskrifter og faner og menyer. 
Men der bokas inn holds fortegnelse skaper 
oversikt og avgrensning, er nett stedenes 

hjelpemidler ofte lenker som bringer lese-
ren videre, til nye områder med mer tekst. 
Disse intertekstuelle lenkene kan lede lese-
ren fra én nettside til andre og bedre nett-
steder for formålet og også utvide rekkevid-
den på et søk. Men for de svake leserne kan 
resultatet like ofte være at de går seg vill 
i en for dem uoversiktlig vev av nettsider 
og nettsteder. Elever som mislykkes med å 
organisere stoffet, greier ikke selv å trekke 
de nødvendige slutningene som skaper 
sammenheng i den ikke-sammenhengende 
tekstmengden (Salmerón, Canas, Kintsch og 
Fajardo 2005). 

De dyktige leserne utvikler gode strategier 
for navigasjon slik at de finner informa sjon 
 effektivt, og de vurderer kontinuerlig tekste-
nes troverdighet. Ifølge Malloy, Castek og 
Leu (2010) kan de gode nettleserne karakte-
riseres ved at de på den ene siden fastholder 
formålet med lesingen og har en klar for-
ståelse av hvordan Internett og nett sider er 
strukturert og organisert – og på den andre 
siden behersker de nød vendige lesestrate-
gier for å sette sammen den nød vendige in-
formasjonen for å løse problemer, svare på 
spørsmål og sammen stille og kommunisere 
in formasjon fra kilder på Internett.

I dette kapitlet vil vi først redegjøre for begrepet navigasjon og hvordan dette er nød-
vendig for å få tilgang til og nyttegjøre seg digitale tekster. PISAs digitale leseprøve 
har innebygd registrering av elevenes bevegelser (klikk) og tidsbruk på prøven. Vi viser 
hvordan krav til navigasjon er integrert i den digitale leseprøven og elevenes naviga-
sjonsresultater. De ulike variablene som måler elevenes navigasjon ses i sammenheng 
med prestasjoner på prøven, og vi bruker en av eksempeloppgavene fra teksten jegvil-
hjelpe for å vise ytterligere resultater.
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Navigasjon i PISAs digitale
leseprøve
For å kunne løse de digitale leseoppgavene 
i PISA er det nødvendig for elevene både 
å lese godt og å kunne navigere. Med å 
lese godt mener vi å ha de ferdigheter og 
bevissthet om strategier som er typiske 
for lesing av papir tekster – og å anvende 
disse på de digitale tekstene. Leseren må 
kunne lokali sere informasjon, tolke nyan-
ser i språket, sammenholde ulike elementer 
i teksten, bruke tidligere kunnskap om tek-
sters strukturer og kjennetegn, gjøre vur-
deringer av argumenter og stil, og reflek-
tere over sammenhengen mellom innhold 
og egne erfaringer og kunnskap om verden 
(OECD 2007).

Navigasjon innebærer å bevege seg rundt 
i det digitale mediet for å orientere seg og 
finne informasjon. Dette er ikke bare den 
tekniske ferdigheten å flytte fra en side til 
en annen, men en del av den kognitive le-
seprosessen. «Det er nødvendig med et sett 
med kognitive ferdigheter parallelle til de 
som kreves for å forstå teksten. Forskjellen 
mellom prosessene ligger i hvilke struktu-
rer og trekk som skal tas hensyn til. Ved 
navigasjon i digitale medier vektlegges å 
foregripe, å vurdere og å sammenholde in-
formasjon.» (OECD 2011a:42, vår overset-
telse). For oppgaver innenfor hver av de 
tre leseaspektene kan nav igasjon være på-
krevd, som disse beskrivelsene viser:

Å finne og hente ut informasjon kan innebære 
å granske en tekstside, å navi gere mellom 
mange nettsider eller nettsteder eller å 
foregripe innholdet på sider leseren ikke 
kan se. 

Å sammenholde og tolke teksten i digitale 
medier innebærer at leseren i tillegg til den  
 

 
 
tradisjonelle meningsskapende prosessen 
må finne fram til den rele vante, siden den 
ikke er umiddelbart tilgjengelig. Leseren må 
bruke lenker og menyer for å komme til in-
formasjon fra forskjellige nettsteder. Leseren 
må også kunne navigere for å se hva som er 
tilgjengelig, for å sammenligne og kontras-
tere og for å kunne trekke ut den informasjo-
nen som er nødvendig for å løse oppgaven. 
Nettsteders design og arkitektur (bl.a. med 
faner, lenker o.l.) gir informasjon til dyktige 
lesere, slik at det er mulig å få en oversikt 
over den tilgjengelige informasjonen.

Å reflektere og vurdere er en viktig del av det 
å navigere i en tekst. Leseren må ta stilling 
til hva som er relevant og hensiktsmessig 
ved søk og lenker. Denne formen for kildekri-
tisk vurdering er sentral i all lesing i digitale 
medier, og ikke minst for elever og andre som 
bruker Internett som kilde til skolearbeid.

I dette kapitlet vil vi presentere resultater 
fra den digitale leseprøvens registrer ing av 
elevenes klikk på lenker, tidsbruk og ulike 
typer sider de besøker, samt variasjon i navi-
gasjonsatferd for å løse forskjellige oppgaver. 
Variasjon mellom deltakerland er i mindre 
grad vektlagt i navigasjons analysene, og de 
fleste var iab ler og funn er basert på data fra 
hele OECD-området. Vi vil likevel rap port-
ere om forskjeller mellom land der dette er 
relevant. Videre i kapitlet vil vi først pre-
sentere navigasjonskonstruktet basert på 
elevenes naviga sjon på enkelt oppgaver, for 
så å vise resultatene for tre av variablene i 
navigasjons konstruktet: Antall sider besøkt, 
antall relevante sider besøkt og antall besøk på 
relevante sider. Teksten jegvilhjelpe med oppga-
ver vil tjene som eksempel og utgangspunkt 
for hele kapitlet.

Navigasjonstyper

Hvilke ferdigheter er det som karakterise-
rer de gode navigatørene, altså de leserne 
som lett tar seg fram på nettsteder? Det 
synes å være enighet blant forskere om at 
en form for mental representasjon av hvor-
dan nettstedet er org anisert, er nødvendig. 
Rouet og Potelle (2005) hevder at det nett-
opp er leserens evne til å representere det 
øverste nivået i hypertekststrukturen som 
er avgjørende, og at de elementene som 
representerer den globale strukturen (for 
eksempel menyer og nettstedskart), som 
oftest kan være til stor hjelp. Dette avhen-
ger likevel av at symbolene og metaforene 
som er i bruk, er kjent for leseren. Hyper-
tekster gir i utgangspunktet større frihet 
for leseren enn trad isjonelle papirtekster 
og gir leseren mer kontroll over hvilken 
informasjon han vil fokusere på. Conklin 
(1987) mener at leseren dermed får tilgang 
til større mengder tekst og dermed større 
frihet. Strømsø og Bråten opp sum merer 
i sin litteraturgjennomgang at leserne 
møter nye utfordringer på minst tre om-
råder: krav til navigasjonsferdigheter, kva-
litetssikring av kilder og evne til å skape 
sammen heng i teksten (Bråten og Strømsø 
2007). Lin (2004) tilskriver i en studie eldre 
men neskers prob lemer med å nyttiggjøre 
seg informasjonsmengden på Internett, 
med at de ikke har tilegnet seg kunnskap 
om lenker, integrerte lenker, ikke-lineære 
strukturer og ferdigheter til å danne men-
tale bilder av tekstenes globale struktur.

Det er klart at mengden informasjon på 
nettsteder gjør at nettlesing krever andre  

 
 
lesestrategier enn lesing av andre tekster, 
og dette er grunnlaget for å se på ulike 
typer av navigasjonsatferd. Lawless og Ku-
likowich (1996) har prøvd å dele elevene i 
en undersøkelse i tre ulike grupper basert  
på forskjellig navigeringsatferd. Dette er 
gjort på grunnlag av undersøkelser hvor 
de har sett på ulike navigasjons strategier 
hos elevene. De har da delt elevene inn i 
«kunn skaps søkere», «utforskere» og «like-
gyldige brukere». Kunnskaps søkerne navi-
gerer på en strukturert og effektiv måte for 
å finne det oppgaven krever. De lar seg ikke 
lett distrahere av konkurrerende og irrele-
vant informasjon, og disse brukerne skårer 
høyt. Utforskerne er de som undersøker og 
prøver ut for skjel lig funksjonalitet i tek-
sten. Disse brukerne vil klikke på en video 
eller en anima sjon eller noe annet spennen-
de de finner, uten spesiell tanke om at dette 
vil hjelpe dem å besvare oppgaven. Disse 
brukerne skårer også bra. De like gyldige 
brukerne, som klikker på få sider og uten 
spesielt stor grad av mål og mening, er de 
som skårer lavt.

Det har vært brukt ulike metoder for å måle 
navigasjonsferdigheter i ulike undersøkel-
ser, men et enkelt og velbrukt design for 
undersøkelser med oppgavestyrt navige-
ring er å måle antall besøk på relevante 
sider. Denne variabelen har vist seg å sam-
variere sterkt med leseforståelse og læring 
(Cress og Knabel 2003, McDonald og Ste-
venson 1998a og 1998b), Naumann, Rich-
ter, Christmann og Groeben 2008).

Navigasjon i PISAs digitale leseprøve
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er presentert i denne boka og hvordan de 
kan plass eres ved hjelp av de to indikato-
rene (Teksteksempel Lukt finnes i kapittel 

2, tekst eksempel jegvilhjelpe finnes i dette 
kapitlet og teksteksempel Jobbsøk finnes i 
kapittel 5).

Behovet for å utvikle reliable og valide 
mål på digital lesing har vært styrende for 
hvordan den digitale leseprøven er utviklet. 
For å prøve å isolere feltet digital lesing fra 
både tradisjonell lesing og digital kompe-
tanse, har det vært satt strenge krav både 
til typen navigasjonsverktøy som er inn-
lemmet i prøven og i hvor stor grad disse 
skal brukes. På den ene siden har det vært 
valgt et enkelt brukergrensesnitt på de 
navigasjons verktøyene som inngår i prøven. 
Dette skal bidra til at kjennskap til bestemt 
programvare ikke skal påvirke elevenes 
forutsetninger for å prestere godt. På den 
andre siden er naviga sjons funksjonaliteten 
det som definerer det digitale mediet, og 
rammeverket fastslår at «For å lese godt, 
navigere og søke informasjon i hypertekst, 
må leseren være kjent med lenker og inte-
grerte lenker, ikke-lineære sidestruktur og 
symboler for global struktur» (OECD 2007: 
22). Det er tatt høyde for at elever har ulik 
kjennskap til de navigasjonsverkøyene som 
er valgt, og det er en rekke alternative verk-
tøy i prøven (for eksempel snarveier med 
samme lenke-funksjon ved bruk av både 
tastatur, ikon og meny). 

De navigasjonsverktøyene som inngår sys-
tematisk i prøveplattformen er rulle felt for 
å bevege seg opp og ned på siden, faner, 
hyperlenker i lister eller i nedtrekksmenyer 
og integrerte lenker. Slike lenker kan være 
plassert i løp ende tekst, i menyer eller i et 
søkeresultat, og de kan være merket som 
ikon eller «uthevet verbaltekst» (OECD 
2007).

Antallet sider i hver tekstenhet er relativt 
begrenset, sammenlignet med de nettste-
dene elevene møter på Internett. Da den di-
gitale prøven ble utarbeidet, var det viktig 

at det skulle være en prøve som elevene 
hadde mulighet til å fullføre på den tilmål-
te tiden, ikke en prøve hvor elevene gikk 
seg vill i et enormt tekstunivers. I tillegg til 
det å begrense antall sider som var tilgjen-
gelig, blir elevene i mange av oppgavene 
ledet til de sidene som er nødvendige for 
å kunne svare. Det kan også bli nevnt ek-
splisitt hvilke sider elevene skal gå til og 
hvor de finner den informasjonen de søker. 
Dette for å forhindre at det er oppgaver som 
mange av elevene går seg bort i; oppgaver 
som kunne gjort dem frustrerte og forvir-
rede, og kanskje mindre motiverte for å 
fullføre prøven.

Forholdet mellom navigasjon og lesing
Navigasjon er som nevnt en viktig del av 
den digitale lesekompetansen. I den di-
gitale leseprøven må elevene både forstå 
tekster og finne fram til de tekst ene som 
skal forstås. Alle oppgavene i den digitale 
prøven krever både lesing og navigering, 
men begge deler varierer i vanske grad. 
Det er oppgaver som krever mye lesing og 
nesten ingen navigering og omvendt, og 
oppgaver som krever navigasjon og lesing 
på et svært høyt nivå. Da den digitale prøven 
ble utarbeidet, prøvde man å lage oppgaver 
som vari erer både i grad av lesing og grad 
av navigering, og alle oppgavene i prøven 
er kategorisert etter disse to målene. 

Slik figur 3.1 viser, for utsetter leseopp-
gavene både lese ferdigheter og navigasjons  - 
ferdigheter, men i ulik grad for de ulike 
opp gavene. Oversikten er laget for å syn-
liggjøre prøvekonstruksjonen, og oppgave-
nes plassering på aksene er dels gjort etter 
ekspertvurdering, dels etter pilotering av 
oppgavene. Figur 3.1 er en oversikt over 
oppgavene i de tre eksempeltekstene som 

Figur 3.1: 
Oppgavene i den digitale 
leseprøven sortert etter 
indeks for krav til naviga-
sjon og lesevanskegrad. 
Oppgavene er plassert 
etter stigende vanskegrad, 
med verdier mellom 0 og 5 
på begge indikatorene.

Navigasjon: verktøy og oppgavetyper

Oppgave Nummer på figuren
Jegvilhjelpe, oppgave 1 1

Jegvilhjelpe, oppgave 2 2

Jegvilhjelpe, oppgave 3 3

Jegvilhjelpe, oppgave 4, 1 4

Jegvilhjelpe, oppgave 4, 2 5

Lukt, oppgave 1 6

Lukt, oppgave 2 7

Lukt, oppgave 3 8

Jobbsøk, oppgave 1 9

Jobbsøk, oppgave 2, 1 10

Jobbsøk, oppgave 2, 2 11

Jobbsøk, oppgave 3 12
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Figur 3.1 viser oppgavenes plassering etter 
grad av navigasjon som er påkrevd og opp-
gavenes vanskegrad som leseoppgave. Alle 
oppgavene fra den digitale leseprøven er 
plassert i figuren, men bare oppgavene fra 
eksempel tekstene er merket. De oppgavene 
som krever lite lesekompetanse og lite na-
vigering, kommer til syne nederst til ven-
stre i figuren. Oppgaven som er merket «1» 
i figuren, er et eksempel på en slik oppgave. 
For å kunne svare på denne oppgaven må 
eleven finne informasjon på en side med 
lite og enkel tekst, og dette er den første 
siden elevene kommer til når de starter på 
oppgaveenheten. 

Oppgaven merket «7» er en oppgave som er 
utfordrende når det gjelder lesing og mode-
rat når det gjelder navigering (se presenta-
sjon av Lukt i kapittel 2). Oppgaven er en av 
flere kilde vurderings oppgaver, der elevene 
først skal vurdere om en nettside ville ha 
vært en god referanse i en skoleoppgave 
og deretter begrunne svaret sitt. Dette er 
en oppgave innenfor leseaspektet reflektere 
og vurdere informasjon,og er blant de aller 
vanskeligste på den digitale leseprøven. 
Bare en fjerdedel av de norske studentene 
får poeng.

Oppgavene merket «4» og «5» er den samme 
oppgaven, men det er mulig å opp nå to 
eller ett poeng på den aktuelle oppgaven. 
Ett poeng får elevene om de har klart å 
finne fram til de relevante sidene og valgt 
en aktuell jobb i svaret sitt. Elevene som får 
ett poeng her, har altså mestret navigerin-
gen. To poeng får elevene om de i tillegg 
til dette også greier å lese teksten og få en 
forstå else av hva som står der, for så å gi en 
begrunnelse for hvorfor de har valgt denne 
jobben. Av figuren ser vi at for å få både ett 
og to poeng (merket «4» og «5») kreves det 
avansert navigering, men for å få to poeng 
må man i tillegg være en dyktigere leser.

Figur 3.1 viser at det er god spredning på 
leseoppgavene, både med tanke på hvor 
mye navigasjon som kreves og den antatte 
kompleksiteten i lesingen som sådan. Like-
vel er det lett å se at det er en viss sam-
menheng mellom lesing og navigasjon i 
oppgavene; det er flest oppgaver i nederste 
venstre kvadrant og øverste høyre kvadrant 
(henholdsvis lav-lav og høy-høy på de to 
aksene).

Tekstenheten Jegvilhjelpe er satt sammen av to nettsteder, en personlig blogg og et nett sted 
for den ideelle organisasjonen «jegvilhjelpe», som formidler kontakt mellom samfunnsnyt-
tige organisasjoner og folk som ønsker å jobbe frivillig. Jegvilhjelpe er eksempel på en tekst 
som ikke så lett kan plasseres under en lesesituasjon. Den handler om å finne en jobb og 
betegnes derfor som en tekst fra lesesituasjoner i yrkeslivet. Men den handler også om det 
å få seg en utdanning og kunne ha vært kategorisert som en utdanningsrelatert tekst. I til-
legg vil en personlig blogg være laget for en personlig lesesituasjon. Det er fire oppgaver 
til denne enheten, tre flervalgsoppgaver og en åpen oppgave. Den siste oppgaven er en 
kompleks oppgave hvor elevene må vise at de mestrer alle de tre lesemåtene – å finne og 
hente ut, tolke og sammen holde og reflektere over og vurdere informasjon i én og samme 
oppgave. Alle de fire oppgavene krever at elevene må navigere mellom sider på nettet, i 
større eller mindre grad.

Teksteksempel
Jegvilhjelpe

58

Elever på nett



Tabell 3.2: 
Oppgaveinformasjon 
jegvilhjelpe - oppgave 2

Lesesituasjon I yrkeslivet

Tekststatus Brukergenerert og dynamisk

Tekstformat Sammensatt

Teksttype Beskrivende

Aspekt Finne og hente ut informasjon

Oppgaveformat Flervalg

Figur 3.3:
Prosentandel riktig svar 
jegvilhjelpe - oppgave 2, 
gjennomsnittsverdier for 
landene og OECD.

Oppgavetekst:
Gå til Marits «Om»-side.
Hva slags jobb vil Marit ha når 
hun blir ferdig på skolen?

Tabell 3.1: 
Oppgaveinformasjon 
jegvilhjelpe - oppgave 1.

Lesesituasjon I yrkeslivet

Tekststatus Brukergenerert og dynamisk

Tekstformat Sammenhengende

Teksttype Beskrivende

Aspekt Finne og hente ut informasjon

Oppgaveformat Flervalg

Figur 3.2:
Prosentandel riktig svar 
på jegvilhjelpe - oppgave 
1, gjennomsnittsverdier 
for landene og OECD.

Oppgavetekst:
Les Marits bloggmelding fra 
1. januar. Hva sier meldingen 
om Marits erfaring med å jobbe 
frivillig? 

A. Hun har jobbet frivillig i mange år.
B. Hun jobber frivillig bare for å være sammen med venner.
C. Hun har jobbet frivillig noen ganger, men kunne tenke seg å jobbe mer.
D. Hun har prøvd å jobbe frivillig, men likte det ikke noe særlig.

 Riktig svar: svaralternativ C.

A. Fotograf.
B. Webdesigner.
C. Bankansatt.
D. Sosialarbeider.
 Riktig svar: svaralternativ B.
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Tabell 3.4: 
Oppgaveinformasjon 
jegvilhjelpe - oppgave 4.

Lesesituasjon I yrkeslivet

Tekststatus Blandet

Tekstformat Sammensatt

Teksttype Blandet

Aspekt Kompleks

Oppgaveformat Åpen

Figur 3.5:
Prosentandel riktig svar 
på jegvilhjelpe - oppgave 
4, gjennomsnittsverdier 
for landene og OECD.

Oppgavetekst:
Les Marits blogg for 1. januar. Gå 
til jeg-vil-hjelpe-siden og finn en 
jobb til Marit. Bruk e-post-knappen 
på siden «Stillingsdetaljer» for å 
fortelle Marit om denne jobben. For-
klar i e-posten hvorfor du tror denne 
jobben er noe for henne. Send e-pos-
ten ved å klikke på «Send»-knappen.

Tabell 3.3: 
Oppgaveinformasjon 
jegvilhjelpe - oppgave 3.

Lesesituasjon I yrkeslivet

Tekststatus Redigert og statisk 

Tekstformat Sammensatt

Teksttype Argumenterende

Aspekt Tolke og sammenholde

Oppgaveformat Flervalg

Figur 3.4:
Prosentandel riktig svar 
på jegvilhjelpe - oppgave 
3, gjennomsnittsverdier 
for landene og OECD.

Oppgavetekst:
Klikk på den lenken som Marit 
viser til i sin melding fra 1. januar.
Hva er hovedhensikten med denne 
nettsiden?

A. Å oppfordre folk til å kjøpe produkter fra jeg-vil-hjelpe.
B. Å oppfordre folk til å gi penger til et godt formål.
C. Å forklare hvordan du kan tjene penger på å jobbe  frivillig.
D. Å gi folk informasjon om forskjellige måter å jobbe frivillig på.
E. Å fortelle folk som trenger hjelp, hvor de kan få hjelp.
 Riktig svar: svaralternativ D.

Riktig svar: Velger Grafiker eller Nordbyen barneskole og skriver en e-post med en rele-
vant forklaring om stemmer med Marits kriterier.

Delvis riktig svar: Velger Grafiker eller Nordbyen barneskole og skriver en e-post uten 
forklaring eller en irrelevant forklaring.
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Navigasjonsvariabler
Alle tekstenhetene i den digitale leseprø-
ven består av tre typer nettsider: sider som 
må besøkes for å svare på en oppgave (nød-
vendige sider), sider som enten er nødven-
dige eller kan være nyttige for å svare på en 
oppgave (rel evante sider) og sider som er 
klart irrelevante for oppgaven (irrelevante 
sider). På bakgrunn av dette er det laget tre 
variabler som blir brukt til å beskrive eleve-
nes navigeringsatferd. De tre variablene er:

• Antall relevante sider besøkt
• Antall besøk på relevante sider
• Antall sider besøkt

Antall relevante sider besøkt beskriver hvor 
mange av de forskjellige nød vendige og 
andre relevante sidene elevene har vært 
inne på. Elevene kan ha besøkt samme side 
flere ganger, men det inngår ikke i denne 
variabelen. Denne variabelen vil kunne 
si noe om hvor oppgavefokusert elevens 
naviga sjon er, og variabelen vil ganske 
sikkert korrelere positivt med skår. En kan 
anta at jo flere relevante sider eleven har 
besøkt, jo større sann synlighet er det for at 
eleven skal lykkes med oppgaven og gjøre 
det godt på prøven som helhet.

Antall besøk på relevante sider beskriver hvor 
mange ganger eleven besøker sider som 
inneholder oppgaverelatert informasjon. 
Denne variabelen sier ikke noe om hvor 
mange av de relevante sidene eleven har 
besøkt: En elev som har mange besøk på re-

levante sider, kan ha klikket fram og tilbake 
mellom to sider og ikke gått inn på andre 
sider som kan være vel så relevante. Like-
vel er det grunn til å anta at de elevene som 
har besøkt relevante sider mange ganger, 
også har stor sannsynlighet for å lykkes 
med oppgaven. Disse elevene har sett mer 
av den relevante informasjonen, og de har 
sett den flere ganger. Det å besøke sider 
flere ganger kan være uttrykk for en be-
visst strategi for å kunne hente ut og forstå 
informasjonen bedre. I noen oppgaver vil 
det også være nødvendig å gå tilbake til 
sider for å kontrollere og dobbelt sjekke om 
svaret er riktig.

Antall sider besøkt beskriver hvor mange 
sider elevene har vært innom, relevante 
eller ikke. Om eleven har vært inne på 
samme side flere ganger, inngår ikke i 
denne variabelen. Variabelen er sannsyn-
ligvis mer usikkert knyttet til prestasjoner, 
siden det er ulike typer elever som klikker 
mye rundt. Noen kan bruke denne strate-
gien for å få oversikt over hele tekstmas-
sen og for å gjøre et grundig og nøyaktig 
arbeid. Dette er kanskje ikke den mest 
 effektive strategien, men ved å bruke tid 
lykkes elevene med oppgaven som skal ut-
føres. For andre elever kan besøk til mange 
sider bety at de kaver rundt i tekstmassen 
uten en klar strategi, at de går seg bort og 
mister det nød vendige fokuset for å lykkes 
med oppgaven.

Hovedresultat navigasjon

Antall relevante sider besøkt
Den første variabelen, antall relevante sider 
besøkt, viser hvor mange av de relevante og 
nødvendige sidene som elevene har vært 
inne på, se figur 3.6. I de 19 land ene som var 
med på den digitale leseprøven, er det stor 
variasjon i gjennom snittlig antall relevante 
sider besøkt. I hver sin ende av lista, be-
søkte elever i Sør-Korea 53 relevante sider,  

 
 
 
mens elever i Colombia bare besøkte 31 
rele vante sider. De sør-koreanske elevene 
er da også de som presterer best på den di-
gitale leseprøven og de colombianske elev-
ene de som presterer dårligst. Norge ligger 
omtrent på OECD-gjennomsnittet med 47 
besøk på relevante sider og skårer jo også 
som det internasjonale gjennomsnittet.

Figur 3.7 på neste side viser sammenhen-
gen mellom prestasjoner på den digitale le-
seprøven og variabelen antall relevante sider 
besøkt. Dataene viser at sammenhengen 
mellom antall relevante sider besøkt og di-
gital leseskår er som antatt. Dette er selv-
sagt: For å kunne løse en lese oppgave må 

elevene faktisk lese den relevante informa-
sjonen. Elevene i land som gjennom snittlig 
besøker mange relevante sider, skårer høyt 
på den digitale lesingen og til svarende. 
Elevene i land som gjennomsnittlig har få 
besøk på relevante sider, skårer svakt.

Figur 3.6:
Antall relevante sider 
besøkt i gjennomsnitt for 
landene og for OECD.
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I figur 3.7 kan Sør-Korea, Australia, New 
Zealand og Japan tjene som eks empler på 
land der elevene har gjennomsnittlig høy 
andel besøk på relevante sider og høy skår. 
Colombia og Chile peker seg ut i den andre 
retningen; lavt gjennomsnittlig antall 
besøk på relevante sider og lav gjennom-
snittlig skår.

Antall besøk på relevante sider
Den andre variabelen, antall besøk på rele-

vante sider, viser hvor mange gang  er elev-
ene har vært på de relevante og de nødven-
dige sidene, om de har gått fram og tilbake 
og vært på de samme sidene flere ganger. 
Tendensen er lik som for den forrige vari-
abelen, antall relevante sider besøkt. Det er 
elever i de samme landene som har gjen-
nomsnittlig flest besøk på relevante sider 
(Sør-Korea, Japan, New Zealand og Austra-
lia), i tillegg til Macao og Hong Kong.

Figur 3.7:
Forholdet mellom land enes 
gjennomsnittlige digitale 
leseskår og antall relevante 
sider besøkt for prøven 
totalt.

Figur 3.8:
Antall besøk på relevante 
sider i gjennomsnitt for 
landene og for OECD.

Figur 3.9:
Forholdet mellom lan-
denes gjennomsnittlige 
digitale leseskår og antall 
besøk på relevante sider 
for prøven totalt.

Figur 3.8 viser at OECD-gjennomsnittet 
for antall besøk på relevante sider er på 60 
sider, mens norske elever gjennomsnittlig 
har 58 besøk på relevante sider. Resultatet 
for Norge er relativt likt resten av Norden. 
Men når vi ser på samvariasjonen for denne 
variabelen og skår (figur 3.9), ser vi at land-
ene i øverste sjikt deler seg i to grupper. 
Australia og New Zealand skiller seg fra de 

asiatiske landene ved at de ikke gjentar sine 
besøk til relevante sider i like stor grad. Det 
kan altså se ut til at de har andre – og like 
gode – kontroll strategier. Figur 3.9 viser 
også at det er elever i de svaktpresterende 
landene som gjennoms nittlig har færrest 
besøk på relevante og nødvendige sider, 
som antatt.

Antall sider besøkt
Den tredje og siste variabelen i naviga-
sjonskonstruktet, antall sider besøkt, viser 
det gjennomsnittlige antallet sider som 
elevene i landene har besøkt. Som tidligere 
nevnt vil verdiene på denne variabelen øke 
både på grunn av de elevene som klikker 
på måfå og de elevene som målbevisst klik-
ker rundt for å få oversikt. Et eksempel på 
dette siste kan være elever som leter fram 
og oppsøker nettstedskart for å forsikre seg 
om at de har tilegnet seg en korrekt mental  

 
representasjon av nettstedet. En slik kon-
trollstrategi vil innebære to klikk, til nett-
stedskartet og tilbake, men sannsynligvis 
redusere tidsbruk og tvil underveis i navi-
gasjonen. 

Figur 3.10 viser at elevene i de asiatiske lan-
dene gjennomsnittlig har besøkt flest sider, 
og at elever i en så uensartet gruppe av land 
som Polen, Chile, Ungarn og Colombia, gjen-
nomsnittlig har besøkt færrest sider.
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Figur 3.11 under viser sammenhengen mellom prestasjoner på den digitale leseprøven og 
variabelen antall sider besøkt, og vi ser at sammenhengen er svakere enn for de to foregå-
ende variablene.

Landprofil – grupper av land

Når vi sammenligner de forskjellige land-
enes navigasjonsprofil ved hjelp av navi-
gasjonskonstruktet, er det mulig å se ka-
rakteristika som går igjen i noen land og 
dermed mulig å gruppere disse landene. 
Fire elevgrupper ut krystal liserer seg: de ar-
beidsomme, de målrettede, de økonomiske 
og de passive.

De arbeidsomme navigatørene er inne på 
en stor del av de tilgjengelige nettside-
ne. Ingen andre elevgrupper besøker like 
mange relevante sider, men det er heller 
ingen elevgrupper som er innom forholds-
messig like mange irrelevante sider. Det 
ser ut som om de arbeidsomme navigatør-
ene er elever som er plikt opp fyllende og 
virkelig gjør en innsats for å skaffe seg 
mest mulig oversikt over tekstmengdene. 
Mange elever fra Sør-Korea, Japan og Hong 
Kong finnes i denne gruppen – og elevene 
presterer godt. Senere i dette kapitlet vil 
vi se at disse elevene også bruker mest tid 
på oppgavene, om vi sammenligner gjen-
nomsnittstid på enkeltoppgaver mellom 
land. Også elevene i Macao jobber på denne 
måten - besøker mange sider og bruker 
lang tid - men de presterer likevel under 
OECD-gjennom snittet, så det er ikke nok å 
være inne på mange nettsider og å bruke 
lang tid for å oppnå gode prestasjoner.

De målrettede navigatørene besøker færre 
sider, er sjelden innom irrelevante sider og 
bruker kortere tid på oppgavene enn de ar-
beidsomme navigatørene. Men også disse 
elevene presterer godt, og det kan se ut som 
om elevene er bevisste og reflekterte i sin  

 
 
navigasjonsatferd. New Zealand og Austra-
lia utmerker seg ved å ha mange målret-
tede navigatører blant sine elever. Elevene 
ser ut til å gå rett til de relevante sidene og 
bruke dem systematisk, og på denne måten 
slipper de å gå mye fram og tilbake mellom 
nettsteder og nettsider.

De økonomiske navigatørene presterer om-
trent på OECD-gjennomsnittet når det 
gjelder resultat på den digitale leseprøven. 
Elevene i denne gruppen bruker mindre tid 
på oppgavene og besøker færre sider enn 
elevene i de to foregående gruppene. Det er 
spesielt de irrelevante sidene som elevene 
gjennom snittlig er mindre innom. De øko-
nomiske navigatørene ser ikke ut til å legge 
ned så mye tid i prøven, men den innsat-
sen de har, er ganske effektiv og fører til et 
greit resultat. En stor andel av de norske og 
nordiske elevene hører til i denne gruppen, 
sammen med mange elever fra de fleste av 
de europeiske deltaker landene. 

De passive navigatørene besøker få sider, 
både relevante og irrelevante, men bruker 
like mye tid som de økonomiske navigatø-
rene. Elevene ser i liten grad ut til å kunne 
vurdere og velge hvilke sider som er rele-
vante og nødvendige for å finne svaret på 
oppgavene som er gitt. Elevene i denne 
gruppen presterer svakere enn elevene i de 
andre gruppene, og enkelte lavtpresterende 
land har mange elever i denne gruppa. 

Figur 3.12 viser de tre navigasjonsvaria-
blene samlet for deltaker landene. Landene 
er rangert etter gjennomsnittlig antall rele-
vante sider besøkt, fra flest til færrest.

Figur 3.10:
Antall sider besøkt i gjen-
nomsnitt for landene og 
for OECD.

Figur 3.11:
Forholdet mellom lan-
denes gjennomsnittlige 
digitale leseskår og antall 
sider besøkt for prøven 
totalt.
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Denne inndelingen av deltakerlandene er 
først og fremst ment for å gi et oversikts-
bilde av navigasjonsatferden. Vi vil under-
streke at den digitale leseprøven må gjen-
nomføres flere ganger for å bekrefte slike 
tendenser i landenes gjennomsnittlige 
atferd. Vi kan videre også tenke oss at disse 
typene er nyttige didaktiske begreper for å 
klassifisere elever som finnes i alle land, og 
vi kan kanskje kjenne dem igjen fra egen 
praksis i skolen: den arbeid somme og nøy-
aktige eleven, den effektive eleven, den 
raske gjennom snitts eleven og den svake 
eleven som mister oversikten. 

Navigasjonsvariablenes samvariasjon 
med prestasjoner
De tre variablene antall relevante sider besøkt, 
antall besøk på relevante sider og antall sider 
besøkt, henger i varierende grad sammen 
med elevenes presta  sjoner på den digitale 
leseprøven. Vi har tidligere i dette kapitlet 
sett på sammenhengen mellom de tre va-
riablene og prestasjoner for hele OECD-om-
rådet (i figurene 3.6, 3.8 og 3.9). Vi vil her 
se nærmere på hvordan variabl ene samva-
rierer med prestasjoner på prøven, se tabell 
3.5. Landene er rangert etter korrelasjonens 
styrke for variabelen, antall relevante sider 
besøkt.

I tabell 3.5 ser vi tydelig at den av varia-
blene som sterkest samvarierer med skår, 
er antall relevante sider besøkt. Som vi ser er 
sammenhengen svært sterk i alle landene, 
og gjennomsnittlig 0,81 for OECD-området. 
Det er større variasjoner for begge de andre 
variablene. Antall sider besøkt har lavest 
sam variasjon med prestasjoner på den digi-

tale leseprøven, men langt høyere i de lavt-
presterende landene Ungarn, Polen og Øst-
errike enn i for eksempel høyt presterende 
land som Sør-Korea, Macao og Hong Kong. 
For Norges del er sammenhengen med pre-
stasjoner omtrent som OECD-gjennomsnit-
tet på alle de tre variablene.

Figur 3.12:
Gjennomsnittlig antall 
sider for de tre navi-
geringsvariablene på 
leseprøven, verdier for 
alle land og for OECD.

Tabell 3.5:
Korrelasjon mellom 
digital leseskår og de tre 
navigeringsvariablene for 
alle land, samt OECD-
gjennomsnittet.

Antall sider besøkt 

Antall besøk til

relevante sider

Antall relevante sider 

besøkt

Sør-Korea
Japan

New Zealand
Australia

Hong Kong
Sverige
Belgia
Island
Irland

Danmark
Norge
Macao

OECD-gj.snitt
Frankrike

Spania
Østerrike

Polen
Ungarn

Chile
Colombia

0 20 40 60 80 100

Antall
relevante 

sider besøkt

Antall besøk 
til relevante 

sider

Antall sider 
besøkt

Ungarn 0,86 0,75 0,59

Frankrike 0,85 0,62 0,42

Polen 0,85 0,70 0,55

Østerrike 0,84 0,72 0,55

Spania 0,84 0,65 0,47

Belgia 0,82 0,63 0,38

Irland 0,82 0,64 0,42

Chile 0,81 0,63 0,47

Danmark 0,81 0,63 0,41

Norge 0,81 0,65 0,49

OECD-gj.snitt 0,81 0,62 0,42

Australia 0,80 0,60 0,37

Island 0,79 0,58 0,37

New Zealand 0,79 0,56 0,29

Sverige 0,79 0,61 0,41

Hong Kong 0,77 0,56 0,35

Colombia 0,76 0,56 0,46

Japan 0,74 0,51 0,35

Macao 0,71 0,42 0,15

Sør-Korea 0,68 0,39 0,20
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Så langt i dette kapitlet har vi sett på de tre 
generelle navigasjonsvariablene som har 
blitt beregnet for hver elev for hele prøven. 
For å gi et nærmere bilde av hva elevene 
gjør, hvordan de navigerer og hvilken vei 
de finner gjennom teksten, vil vi se på en-
keltoppgaver fra den digitale prøven og gi 
eksempler på hvordan elevene løste disse 
oppgavene. Oppgavene som vi bruker her, 
er hentet fra tekstenheten jegvilhjelpe, som 
er presentert tidligere i dette kapitlet.

Få oversikt og finne informasjon
– Oppgave 1
Den første siden elevene presenteres for i 
denne tekstenheten, er bloggens forside. 
Denne siden er startside for oppgave 1. Blog-
gen tilhører en ung jente, Marit, og har tit-
telen Livet begynner når du er 16. Denne siden 
inneholder to blogginnlegg, ett fra 1. januar 
og ett fra 6. januar. I teksten er det lenke til 
nett stedet jegvilhjelpe.org. Det er også lenker 
til andre sider internt på Marits blogg - Om, 
Kontakt, Les hele profilen og Kommentar.

Oppgave 1 krever at leseren kan finne fram 
til og hente ut informasjon om Marits er-
faring med å jobbe frivillig. Elevene må 
lese den korte teksten, blogg innlegget fra 
1. januar, for å finne svaret. Det er ikke nød-
vendig å bruke rulle feltet for å se resten av 
blogginnlegget fra 6. januar, og heller ingen 
annen form for navigasjon er påkrevd. Den 
andre og tredje setningen i teksten handler 
om at Marit ønsker å jobbe frivillig. Derfor 
kan ikke svaralternativ D være riktig, og 

denne slutningen vil føre leseren mot den 
andre delen av det riktige svaret, det at hun 
kunne tenke seg å jobbe mer. Det riktige 
svaret er en enkel parafrasering av to deler 
informasjon i den følgende setningen: «… 
at jeg jobbet frivillig et par ganger i fjor, 
men i år skal jeg prøve å finne en mer lang-
siktig jobb…». Dette er en enkel oppgave for 
elevene, på grunn av at det er lett å finne 
informasjonen, at språket er enkelt, at na-
vigasjon ikke er på krevd og at ordlyden i 

Oppgave 1 
Les Marits bloggmelding fra 1. januar. Hva 
sier meldingen om Marits erfaring med å jobbe 
frivillig?

Figur 3.13:
Utdrag fra leseprøven - oppgavens startside - og 
 oppgave 1 i tekstenheten jegvilhjelpe.

oppgaven er relativ lik som i teksten. I de 
fleste landene har mellom 80 og 90 prosent 
av elevene fått til denne oppgaven. De sør-
koreanske elevene gjør det litt bedre enn 
resten, og elevene fra Chile skiller seg ut 
ved å prestere langt dårligere enn de andre 
landene. De norske elevene presterer litt 
over OECD-gjennomsnittet.

Den informasjonen som elevene trenger for 
å kunne svare på denne opp gaven, finnes 
altså på elevenes startside. Det er ikke nød-
vendig å navigere seg videre til andre sider, 

men det er mulig å gå til alle sidene som er 
i denne tekstenheten. Tabell 3.6 viser hvor-
dan de elevene som har fått full skår, har 
navigert på denne oppgaven. De aller fleste 
av dem har bare vært på den ene siden som 
er nødvendig, 65 prosent av guttene og 76 
prosent av jentene. Prosentandelen elever 
som har besøkt to eller flere sider, forde-
ler seg jevnt, men med noe flere som har 
besøkt tre sider. I tillegg til viser tabellen 
hvilken digital leseskår de forskjellige elev-
gruppene har totalt på leseprøven.

De fleste elevene med full skår, 71 prosent, 
har bare besøkt denne ene siden. De jentene 
som dette gjelder, er de jentene som skårer 
høyest på den digitale leseprøven med 528 
poeng. For guttenes del er det faktisk slik at 
de som be søker 5 og 3 sider, er de som skårer 
best på prøven, med 524 og 521 poeng. De 
elevene som besøker 2 sider, både jenter og 
gutter, skårer signifikant lavere enn de som 
besøker 1, 3 og opp til 6 sider. Når elevene 
er inne på 7 sider eller flere så skårer de 
dårligere. 

De flinkeste jentene er bare på startsiden. De 

leser oppgaven og bruker ikke tiden på å gå 
inn på irrelevante sider. Elevene er typisk 
arbeidsomme eller målrettede navigatører, 
som navigerer på en strukturert og effek-
tiv måte. De flinke guttene som er inne på 
flere sider, har en utforskende tilnærming. 
De klikker på flere sider for å få en oversikt 
over hva denne tekstenheten handler om. 
Dette er en bevisst strategi fra deres side, 
de er likevel effektive og går seg ikke vill 
på nettstedet. De passive navigatørene, de 
som ikke er så interes serte eller som for-
holder seg passive av andre grunner, finner 
vi blant de elevene som besøker to sider. De 

Antall besøkte 
sider

Gutter med full skår Jenter med full skår
% Digital leseskår % Digital leseskår

1 65,1 511 76,0 528

2 1,8 478 1,7 492

3 5,9 521 4,7 519

4 1,9 502 1,3 512

5 2,1 524 1,8 521

6 0,9 511 0,4 512

7 eller 9 2,0 506 1,2 507

10 eller flere 1,2 484 0,7 485

Alle 80,9 511 87,9 524

Tabell 3.6:
Oversikt over antall sider 
besøkt, og karakteristik-
ker ved elever – kjønn, 
prosentandelen i 
kategorien og gjennom-
snittlig digital leseskår 
for gruppen, for hele 
OECD-området.

A. Hun har jobbet frivillig i mange år.
B. Hun jobber frivillig bare for å være sammen med 
 venner.
C. Hun har jobbet frivillig noen ganger, men kunne 
 tenke seg å jobbe mer.
D. Hun har prøvd å jobbe frivillig, men likte
 det ikke noe særlig

Elevenes navigasjon på enkeltoppgaver

7372

Kapittel 3: NavigasjonElever på nett



har klikket på en ekstra side, uten helt å ha 
en klar strategi, og ser ikke ut til å ha et 
ønske om å utforske nettstedet. Disse elev-
ene skårer lavere enn de to andre gruppene.

De elevene som besøker mange sider, 10 
eller flere, skårer høyere enn de som bare 
besøker 2 sider, men lavere enn de som be-

søker under 10 sider. Nå er det viktig å ha i 
mente at alle våre mål representerer gjen-
nomsnittsverdier, og det er lett å se for seg 
at en gruppe enkeltelever som oppsøker 
særskilt få eller mange sider, vil påvirke 
gjennomsnittsverdiene for de gruppene 
som består av få elever.

Oppgave 2 starter også på bloggens forside, 
men oppgaven styrer eleven til å navigere 
til en annen side («Gå til Marits ’Om’-side.»). 
Den informasjonen som trengs for å besva-
re oppgaven, finnes ikke i den teksten som 
leseren starter på, så eleven må lokalisere 
en annen tekst hvor denne informasjonen 
finnes. Denne teksten finner eleven ved å 
klikke på lenken, og i dette tilfelle blir den 
riktige lenken oppgitt i oppgaven. Det er seks 
lenker til fem ulike nettsteder tilgjengelig på 
bloggsiden, og den riktige er lett å finne.

Når eleven klikker på lenken til Marits 
«Om»-side, kommer en annen tekst til syne i 
en ny fane. Denne nye teksten gjemmer den 
første, og dette fenomenet er en av de stør-
ste forskjellene på det å lese tekst på papir 

og digital tekst. Teksten blir borte og lese-
ren har ikke alltid oversikt over hvor han er 
i tekst mengden. Den nye teksten er en kort 
tekst som har noe informasjon om blogg-
eren, hva hun liker å jobbe med og hva hun 
kan tenke seg å gjøre i fram tiden. Dette er 
en type tekst og informasjon som 15-årin-
ger er vant til å lese, og innholdet er kjent 
stoff for elevene. Det er litt distraherende 
informasjon i svaralternativene til oppga-
ven. Alternativ A kan knyttes til PhotoSet 
(program vare Marit oppgir å bruke) og al-
ternativ D kan også være plausibelt sett i 
sammen heng med det elevene har lest om 
Marit på startsiden (at hun ønsker å gjøre 
en jobb som innebærer å gjøre en innsats 
for andre). Det riktige svaret, «webdesig-
ner», står ordrett i teksten. Den korte tek-

v

Navigere og finne informasjon
– Oppgave 2 
Gå til Marits «Om»-side.
Hva slags jobb vil Marit ha når hun blir ferdig 
på skolen?

Figur 3.14:
Utdrag fra leseprøven: den nødvendige siden der svaret på 
oppgaven finnes og oppgave 2 i tekstenheten jegvilhjelpe.

A. Fotograf.
B. Webdesigner.
C. Bankansatt.
D. Sosialarbeider.

sten, det enkle språket og det at det samme 
ordet går igjen i oppgaven og i teksten, gjør 
at oppgaven er relativt lett. Det som gjør 
denne oppgaven noe vanskeligere enn opp-
gave 1, er at eleven må navigere ett steg. 
Eleven må komme seg til en annen side ved 
å klikke på riktig lenke.

Norske elever skårer høyt på denne opp-
gaven. 84 prosent av de norske elevene får 
poeng, og bare de franske og de sør-koreanske 
elevene gjør det bedre enn de norske. OECD-
gjennomsnittet viser at denne oppgaven er 
litt vanskeligere enn den første oppgaven i 
denne tekstenheten (henholdsvis 85 prosent 
og 78 prosent får poeng på oppgave 1 og 2).

I denne oppgaven er det én side som elev-
ene må navigere seg fram til for å kunne gi 
et riktig svar. Det er derfor interessant å se 
hvor mange av elevene som har funnet fram 
til den riktige siden og om disse elevene har 
klart å svare det riktige alternativet. Hva 
med dem som ikke finner siden? Er det mulig 
å svare riktig uten å ha vært der? Tabell 3.7 
under viser navigasjonsmønster for denne 
oppgaven Der framgår andelen elever som 
har besøkt den nødvendige siden, eventuelt 
flere sider i tillegg og deres skår på den digi-
tale leseprøven. Det finnes også informasjon 
om de elevene som ikke besøkte siden, og 
om de som ikke greide oppgaven. 

Vi ser av tabellen at 80 prosent av elevene 
har funnet fram til siden og 77 prosent av 
dem har svart riktig på oppgaven. De elev-
ene som går rett fra startsiden til den nød-
vendige siden, er de elevene som har den 
høyeste digitale leseskåren på prøven, 527 
for guttene og 536 for jentene. De som be-
søker en eller flere irrelevante sider, har 
lavere skår. Det å utforske nett sidene, som 
noen elever gjorde i den første oppgaven, 

gir ikke lenger uttelling. Av de elevene som 
besvarte oppgaven, var det 18 prosent som 
ikke var inne på den siden der den nødven-
dige informasjonen fantes. Disse elevene 
har antakelig gjettet på svaret eller trodd 
de har funnet svaret et annet sted. Bare 
fire prosent av elevene har fått full skår på 
oppgaven uten å være inne på den aktuel-
le nettsiden. Det er rimelig å anta at disse 
elevene har gjettet seg til riktig svar.

Jegvilhjelpe,
oppgave 2

Besøkte 
eleven 
siden?

Andre
besøkte 
sider?

Alle elever Gutter Jenter

%
Digital
leseskår

%
Digital
leseskår

%
Digital
leseskår

Full skår

Ja Bare startsiden 64,7 532 60,1 527 69,3 536

Ja Flere enn 2 sider 7,9 512 8,2 509 7,6 515

Nei 3,9 388 4,9 381 3,0 400

Uten skår
eller uten svar

Ja Ja 6,9 442 7,9 438 5,9 446

Nei 14,3 391 16,4 381 12,1 405

Tabell 3.7:
Navigasjonsmønster for oppgave 2 jegvilhjelpe, andeler og skår fordelt på kjønn, for hele OECD-området.
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Siden som har overskriften «Siste jobber», 
viser fire jobbmuligheter, og elevene må 
vurdere om disse kan være passende for 
Marit. For å se mer informasjon om disse 
jobbene kan elevene åpne så mange lenker 
som de mener trengs for å kunne besvare 
oppgaven. Allerede før elevene begynner å 
klikke, kan de vurdere to av jobbmulighete-

ne som uegnet. Det er jobbene for Vegetar-
matens venner og for Friluftsgruppa. Disse 
jobbene er kortvarige jobber, men Marit er 
interessert i en jobb som går over tid. De to 
andre jobbene, grafikerjobben for Galakse-
utforskerne og jobben med barn, må elevene 
se nærmere på for å kunne anbefale. Siden 
for Nordbyen barneskole er vist i figur 3.16.

Teksten om stillingen på Nordbyen barne-
skole er kort, men med mye in formasjon og 
et ganske voksent språk: «Det skolebaserte 
leksehjelp-programmet er en nyvinning» 
og «å bedre elevenes skoleprestasjoner og 
sosiale ferdigheter». Elevene kan navigere 
mellom sidene på flere måter. De kan bruke 
fanene, «Tilbake»- og «Videre»-knappene, 
rullefeltet og lenkene. Når elevene har lo-
kalisert de jobbmulighetene som finnes, 
må de sammenligne dem med det Marit 
ønsker i sin blogg. Elevene kan klikke på 
fanen for å komme tilbake til bloggen fra 
1.januar, der det står at hun ønsker «en mer 
langsiktig jobb hvor hun ’virkelig kan gjøre 
en innsats for andre’». Jobben ved Nord-
byen barneskole vil oppfylle disse kriteri-
ene. I beskrivelsen av denne jobben står det 
nemlig at «De frivillige og elevene møtes 
gjennom hele skole året», noe som må sies 

å være en langsiktig jobb. Videre står det 
skrevet at «Målet vårt er at leksehjelp, 
vennskapsbånd til en voksen og nye forbil-
der vil hjelpe elevene til å gjøre det bra på 
skolen», så elevene kan trekke en slutning 
om at Marit virkelig kan gjøre en innsats 
for andre ved Nordbyen skole.

Noen elever vil kanskje bruke lenken «Les 
hele profilen min» eller «Om» hvor det står 
noe om Marits interesse for «en framtid 
som webdesigner» og hennes «kunst». In-
formasjonen her støtter et valg av jobbmu-
ligheten «Grafiker».

Når elevene har valgt ett av alternativene, 
må de skrive en e-post til Marit. De gjør det 
ved å følge oppgaveinstruksjonen og åpne 
en annen lenke, «Send stillingsdetaljer på 
e-post til en venn», se figur 3.17.

Oppgave 4
Les Marits blogg for 1. januar.
Gå til jegvilhjelpe-siden og finn en jobb til 
Marit. Bruk e-post-knappen på siden «Stil-
lingsdetaljer» for å fortelle Marit om denne 
jobben. Forklar i e-posten hvorfor du tror 
denne jobben er noe for henne. Send e-posten 
ved å klikke på «Send»-knappen.

Figur 3.15:
Utdrag fra leseprøven: En av de nødvendige sidene for 
oppgaven og oppgave 4 i tekstenheten jegvilhjelpe.

Figur 3.16:
Utdrag fra leseprøven: En av flere relevante sider 
for å løse oppgave 4 i tekstenheten jegvilhjelpe.

Den siste oppgaven som er knyttet til jeg-
vilhjelpe er registrert med følgende merke-
lapper: «komplekst leseaspekt, komplekst 
oppgaveformat, kompleks lesesituasjon». 
Det gjør den svært interessant for nærana-
lyser, og i denne delen av kapitlet vil vi se 

nærmere både på oppgaven, internasjonale 
res ultater, kjønnsforskjeller i navigasjons-
mønstre, mønster i tidsbruk på opp gaven, 
sammenhengen mellom sider besøkt og 
prestasjoner og samvariasjon mellom tids-
bruk og navigasjonsatferd.

Oppgave 4 er et eksempel på en kompleks 
oppgave som involverer alle de tre as-
pektene ved lesing: å finne og hente ut, å 
tolke og sammenholde og å reflekt ere over 
og vurdere informasjon. Oppgaven krever 
også at elevene kan navigere mellom flere 
nettsteder og på disse nettsidene. Komplek-
siteten i oppgaven synliggjør flere av de 
grunnleggende forskjellene mellom å lese 
digitale tekster og tekster på papir. Elevene 
blir bedt om å skrive en e-post etter å ha 
satt sammen og reflektert over informasjon 
funnet i flere tekster. Først må elevene tolke 
den informasjonen som er gitt i Marits 
blogg, så må elevene lokalisere noen sider 

på jegvilhjelpe.org og vurdere informasjo-
nen på disse sidene i relasjon til hva de har 
lest på bloggen, deretter formulere denne 
reflek sjonen når de skal skrive en melding 
til Marit. Det er flere mulige navigasjons-
veier fram til mål, og to forskjellige tek-
ster kan brukes for å gi en god respons på 
denne oppgaven. Elevene må navigere fra 
startsiden, som er Marits blogg, til «Siste 
jobber»- i figur 3.15. Teksttypen er definert 
som blandet siden oppgaven krever at elev-
ene tolker og sammenholder informasjon 
fra flere teksttyper: argumenterende (jegvil-
hjelpe-siden), beskrivende (Marits blogg) og 
kommuniserende (e-posten).

Kompleks lesing og navigasjon – Oppgave 4 
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På siden hvor elevene sender svar til Marit, 
er e-postadressen og emnefeltet allerede 
utfylt sammen med begynnelsen på e-pos-
ten: «Jeg tenkte du kanskje var interessert 
i denne frivilligjobben siden …». For å få to 
poeng på oppgaven må elevene velge enten 
stillingen som grafiker eller stillingen ved 
Nordbyen barneskole. Elevene som foreslår 
grafiker, får full skår hvis de referer til at 
det er en jobb som går over tid, eller til at 
stillingen er relevant for framtiden hennes 
eller hennes interesse for webdesign eller 
kunst. Elever som anbefaler Nordbyen bar-
neskole, får full skår hvis de referer til at 
det er en jobb som går over tid, eller at det 
er en mulighet for henne å gjøre noe for 
andre.

Elever som velger en av disse to jobb-
mulighetene, men ikke skriver en melding 
som referer til noen av Marits kriterier, får 
delvis riktig (1 poeng) fordi de har fått til 
mye av denne komplekse oppgaven. De har 
funnet fram til relevant informasjon, sam-
menlignet informasjon fra forskjellige tek-
ster og vurdert hvilken jobbmulighet som 
er passende for Marit.

For å skåre fullt på denne oppgaven må 

elevene gå gjennom flere steg hvor de må 
navigere for å finne fram til de tekstene 
de trenger for å kunne svare på oppgaven. 
Noen av navigasjonsstegene er eksplisitt 
uttrykt i oppgaveteksten, men elevene må 
vurdere de lenkene som er tilgjengelige, for 
å finne ut hvilke av dem som er mest effek-
tive for å løse oppgaven. Elevene må foreta 
flere tolkninger av informasjonen i tekste-
ne, de må sammenligne og sette sammen 
informasjon på tvers av tekstene, og de må 
reflektere og vurdere hva opp gaven krever.

Med så komplisert navigering, så mange 
sider å ta stilling til og så mange operasjo-
ner som må gjøres, er dette en vanskeligere 
oppgave enn de to fore gående i denne tek-
stenheten. OECD-gjennomsnittet ligger på 
51 prosent. De sør-koreanske elevene er de 
som presterer best, hele 74 prosent av dem 
fikk til oppgaven. De norske elevene gjør 
det også bra på denne oppgaven, 61 prosent 
av dem har fått den til. Alle landene, bort-
sett fra Polen og Colombia, har en kjønns-
forskjell i jentenes favør. Kjønnsforskjellen 
er størst på Island med 18 prosent, New 
Zealand 12 prosent og Norge og Japan på 
10 prosent. I Danmark er det omtrent ingen 
kjønnsforskjell. 

Tid brukt på oppgaven
Denne komplekse oppgaven er en av de 
oppgavene i den digitale leseprøven som 
elevene bruker mest tid på. Selv de elevene 
som ikke har svart på opp gaven, har i gjen-
nomsnitt brukt cirka to minutter før de gikk 
videre til neste oppgave. De elevene som 
oppnår full skår, har i gjennomsnitt brukt 
nesten fire minutter, og de som oppnådde 
delpoeng har brukt litt over tre minutter. 
Elevene som har svart, men ikke oppnådd 
poeng, har brukt lenger tid enn de som har 

fått delvis skår. Dette kan bety at disse elev-
ene har prøvd å be svare oppgaven, men har 
på en eller annen måte brukt mye tid på 
noe som ikke fører fram. Det kan være de 
har gått seg vill i alle sidene, ikke funnet de 
relevante sidene, kanskje ikke forstått eller 
lest oppgaven godt nok. Det kan se ut som 
om elever som først begynner å komme på 
ville veier, har vanskelig for å komme på 
sporet igjen og vanskelig for å avslutte opp-
gaven. Tabell 3.8 viser navigasjonsresulta-
ter for oppgave 4, jegvilhjelpe.

For alle gruppene av elever, fra de som får 
full skår til de som ikke svarer, så er det 
jentene som bruker mest tid på oppgaven. 
De jentene som får full skår, bruker 24 sek-
under mer enn guttene, og de jentene som 
får null poeng, bruker 26 sekunder mer enn 
guttene. For de elevene som ikke svarer, 
er forskjellen mindre, disse jentene bruker 
bare 13 sekunder mer enn guttene.

Funnene som er beskrevet ovenfor viser at 
det er tidkrevende å få til et godt svar på opp-
gaver av denne typen. Elevene må navigere 
seg gjennom de sidene som er nødvendige 
for å svare på oppgavene, de må gå tilbake 

til sider for å sjekke at det de har kommet 
fram til, er riktig, og de må ta seg tid til å 
lese sidene for å forstå oppgaven og teksten.
Det er interessant å se at elever som får ett 
eller null poeng, bruker mye tid på oppga-
ven. Uansett om det er deres strategi for å 
løse oppgaven som er feil eller om det er 
lesekompetansen det skorter på, så kaster 
de altså bort mye tid uten å få uttelling.

Sammenheng mellom besøk på sider og 
prestasjoner
På denne komplekse oppgaven vil vi også 
se nærmere på de ulike variablenes samva-
riasjon med skår. Sammenhengen mellom 

Figur 3.17
Utdrag fra leseprøven: En av flere relevante sider 
for å løse oppgave 4 i tekstenheten jegvilhjelpe.

Skår
Alle elevene Gutter Jenter

Antall Tid
(sekunder) Antall Tid

(sekunder) Antall Tid
(sekunder)

2 poeng 9 319 235 4 176 222 5 143 246

1 poeng 3 084 201 1 798 191 1 286 216

0 poeng 944 227 546 216 398 242

Ikke svart 8 689 115 4 499 109 4 190 122

Alle elevene 22 036 183 11 019 185 11 017 198

Tabell 3.8:
Oversikt over tid brukt på oppgave 4 jegvilhjelpe, for hele OECD-området.
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elevenes presta sjoner og deres navigasjons-
atferd på de tre variablene antall relevante 
sider besøkt, antall besøk på relevante sider 
og antall sider besøkt for denne opp gaven er 
vist i tabell 3.9. Siden dette er en oppgave 
som krever mye navi gering, er den et godt 

eksempel på hva slags navigasjonsatferd 
elevene møter en slik kompleks oppgave 
med. I tillegg til disse tre variablene er det 
også tatt med antall irrelevante sider besøkt, 
antall besøk til irrelevante sider og antall 
besøk til sider (totalt).

Tid brukt på oppgaven, målt i antall sek-
under, viser en i denne sammenheng lav 
korrelasjon med digital leseskår. Vi ser av 
tabellen at elevene som får 2 poeng bruker 
lengst tid, men de som svarer uten å få ut-
telling, bruker nesten like lang tid, nærme-
re 4 minutter. De som fikk 1 poeng brukte 
gjennom snittlig om lag et halvt minutt 
kortere tid, mens de som ikke svarte faktisk 
brukte nærmere 2 minutter.

Når det gjelder variabelen antall sider besøkt 
ser vi at elevene som får 2, 1 eller 0 poeng, 
har vært inne på omtrent det samme an-
tallet sider, litt over åtte i gjennomsnitt. 
De som ikke har svart har bare vært på tre 
og en halv side. Denne variabelen korrele-

rer høyt (0,52) med digital leseskår, så det 
er tydelig at for å kunne svare på denne 
komplekse oppgaven, må elevene besøke 
et visst antall sider med informasjon. Det 
er ikke mulig å klare oppgaven ved bare å 
besøke noen få sider, siden de da ikke får 
den nødvendige oversikten over nettstedet 
og heller ikke tilgang til all nødvendig in-
formasjon. 

Variabelen antall relevante sider besøkt, er den 
variabelen som korrelerer høyest med den 
digitale leseskåren (0,63). Det er de elevene 
som skårer best, som har vært inne på flest 
relevante sider. Elevene som får to poeng, 
har i gjennomsnitt vært inne på 7,5 relevan-
te sider, og de som får ett poeng, har i gjen-

nomsnitt vært inne på 7,1 relevante sider. 
De som får null poeng, har bare besøkt 4,6 
relevante sider. Som vi har vist tidligere så 
er nettopp denne variabelen den avgjørende 
for å få besvart oppgaven med hell, og kor-
relerer selvsagt høyest med digital leseskår. 
Variabelen antall besøk til relevante sider kor-
relerer lavere enn de andre side variablene 
(0,42), men høyere enn tidsbruk. Også her 
har elever som får poeng, omtrent samme 
antall besøk. De elevene som får to poeng, 
har i gjennom  snitt vært 12,5 ganger på rele-
vante sider. Vi så tidligere at de hadde vært 
på 7,5 forskjellige sider, så dette tallet in-
dikerer at elevene i gjennomsnitt har vært 
tilbake på en eller flere relevante sider fem 
ganger. Elevene som fikk ett poeng, hadde 
hatt 11,7 besøk på relevante sider. De elev-
ene som fikk null poeng, hadde besøkt 8,3 
forskjellig relevante sider og har vært på 
8,2 relevante sider til sammen. Disse elev-
ene ser ut til å ha vært på sidene én gang 
og ikke gått tilbake til de relevante sidene.
Antall irrelevante sider besøkt og besøk til ir-
relevante sider samvarierer svakt negativt 
med digital leseskår. Besøk til disse sidene 
tar bare tid, er for vir rende og ikke til hjelp 
for å besvare oppgaven. Det er spesielt de 
elevene som får null poeng, som besøker ir-

relevante sider. Vi har tidligere vist at disse 
elevene besøker nesten like mange sider 
som de elevene som får poeng. Men disse 
elevene besøker langt flere irrelevante sider 
enn det elevene som får poeng gjør, og flere 
enn de som ikke svarer på oppgaven, som 
besøker få sider alt i alt.

I den siste kolonnen i tabellen er det en 
oversikt over hvor mange sider elevene har 
vært inne på i alt. Antallet er svært likt for 
alle de elevene som har svart på oppgaven, 
mens de som ikke har gitt noe svar, bare 
har vært inne på halvparten så mange sider 
som de andre.

Variasjon i tid brukt og sider besøkt for 
alle landene
Siden oppgave 4 er en kompleks oppgave 
som krever at elevene navigerer mellom 
mange sider, er det også en oppgave hvor 
det kan være mulig å sammen ligne elev-
enes navigasjonsatferd i forskjellige land. 
Tabell 3.10 gir en oversikt over tidsbruk og 
sider besøkt for de elevene som fikk poeng, 
i alle land og OECD-gjennomsnittet. Tabel-
len er sortert etter prosentandelen med full 
skår på opp gaven.

Tid på 
oppgaven
(sekunder)

Antall sider 
besøkt

Antall rele-
vante sider 
besøkt

Antall 
besøk til 
relevante 
sider

Antall 
irrele-
vante sider 
besøkt

Antall 
besøk til 
irrelevante 
sider

Antall 
besøk til 
sider

Korrelasjon 
med digital 
leseskår

0,33 0,52 0,63 0,41 -0,09 -0,07 0,32

Gjennomsnittlig tid brukt og sider besøkt
2 poeng 235 8,2 7,5 12,5 0,8 1,2 13,7

1 poeng 201 8,3 7,1 11,7 1,2 1,9 13,6

0 poeng 227 8,3 4,6 8,2 3,7 5,1 13,3

Ikke svart 115 3,6 2,6 5,1 1,0 1,6 6,6

Tabell 3.9:
Oversikt over tid brukt og antall besøk på sider og hvordan disse korrelerer med digital leseskår for oppgave 8 jegvil
hjelpe, for hele OECD-området.
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Kolonne tre i tabellen viser hvor lang tid 
elevene i hvert land i gjennomsnitt har 
brukt på oppgaven. Det er ikke noe entydig 
mønster når det gjelder tidsbruk og presta-
sjoner, men det ser ut til å være en grense 
for hva som er tilstrekkelig tid på oppgaven. 
De landene som bruker lengst tid er Japan, 
Macao og Hong Kong, uten at det er elev-
ene i disse landene som gjennom snittlig 
presterer best på oppgaven. Elevene på 
Island og i Norge bruker for holdsvis kort 
tid på oppgaven, i gjennomsnitt omtrent 
samme tid som mange av de lavtpresteren-
de landene bruker, men elevene på Island 
og i Norge presterer godt. Variabelen antall 
sider besøkt varier mye fra Colombias 4,1 
sider til mer en det dobbelte, 8,7, for de sør-
koreanske elevene. De asiatiske landene 
skiller seg fra de andre ved at de besøker 
mange sider, også mange irrelevante sider, 
og som vi også har sett tidligere er dette et 
typisk trekk ved disse landene.

Komplekse navigasjonsoppgaver
Vi vil til slutt i dette kapitlet om den kom-
plekse oppgaven prøve å trekke noen kon-
klusjoner om elevers navigasjonsatferd:

Det er tydelig at de komplekse oppgavene 
ikke kan mestres med en over fladisk tilnær-
ming, raskt eller med å besøke få sider. De 
gode leserne ser ut til å besøke så mange 
sider som de mener er nødvendig, og gjerne 
gjen tatte ganger, inntil de er fornøyd med 
besvarelsen sin. Det kan også se ut til at 

elever som får poeng, leser det første opp-
slaget på nettsiden grundigere og nøye 
vurderer hvor leseveien videre skal gå. Å 
klikke tilfeldig rundt, ser ikke ut til å være 
en lønnsom strategi i noe tilfelle.

Men hvilken informasjon har vi om de le-
serne som ikke får poeng? Mange av dem 
ser ut til å gi opp tidlig, og jo færre sider de 
har vært på jo dårligere lese skår har de. Det 
er vanskelig å vite hvorfor de ikke greier å 
gå videre, men vi kan se for oss at de er uin-
teresserte eller frustrerte. Det vil også være 
en andel elever som ikke forstår hvordan de 
skal gå videre, som rett og slett ikke skjøn-
ner instruksjonen. Vi ser også at mange 
av elevene som ikke får poeng navig erer 
ineffektivt: De har for mange besøk på ir-
relevante sider, og bruker også mye tid på 
oppgaven uten at det fører fram.

Generelt kan det se ut til at elever trenger 
hjelp til og øving i å klargjøre opp gaven, og 
også til å velge riktige lenker og å unngå 
den irrelevante in forma sjonen. For elevene 
som ikke mestrer oppgaven, vil dette både 
forbedre effektiv iteten i navigeringen, og 
redusere tiden og innsatsen på noe som er 
uproduktivt.

Prosentandel m
ed full skår på 

oppgave 4 jegvilhjelpe

Tid på oppgaven
(sekunder)

A
ntall sider besøkt

A
ntall relevante sider besøkt

A
ntall besøk til relevante sider

A
ntall irrelevante sider besøkt

A
ntall besøk til 

irrelevante sider

A
ntall besøk 

til sider

Sør-Korea 75 223 8,7 7,1 13,5 1,6 2,7 16,2

New Zealand 70 200 7 6,3 10,8 0,7 1,1 11,8

Australia 69 171 6,7 6,1 9,8 0,6 0,9 10,6

Island 65 155 6,7 6 8,4 0,7 1 9,4

Japan 62 254 7,8 6,3 12,5 1,6 2,5 15

Norge 61 163 6,5 5,8 8,1 0,7 0,8 8,9

Irland 56 189 6,3 5,6 9,1 0,7 1 10,1

Hong Kong 54 238 8 6,2 14,4 1,8 3,2 17,6

Sverige 52 188 6,6 5,6 9,1 1,1 1,6 10,7

Belgia 52 181 6,4 5,5 9,1 0,9 1,4 10,4

OECD-gj.snitt 51 180 6,4 5,4 9,1 1 1,4 10,5

Macao 50 241 8 6 13 2 3,7 16,8

Danmark 50 171 6,2 5,2 8,2 1 1,4 9,6

Spania 46 163 6 5,1 7,8 0,8 1,1 9

Frankrike 44 188 6,2 5,1 8,9 1 1,5 10,4

Ungarn 34 151 5,6 4,7 7,1 0,8 1,1 8,2

Østerrike 33 139 5,1 4,3 6,9 0,8 1,2 8,1

Chile 27 168 5,1 4,2 6,9 0,9 1,3 8,1

Polen 22 164 5,3 4,1 7,5 1,3 2 9,6

Colombia 13 161 4,1 3,3 5,4 0,8 1,2 6,7

Tabell 3.10:
Variasjon i tid brukt og sider besøkt for alle landene på oppgave 4 jegvilhjelpe.
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Sammendrag

I dette kapitlet har vi sett på elevenes naviga-
sjon gjennom tekster, og har sett at å beher-
ske og å forstå digitale tekster krever effektiv 
navigering. De gode leserne benytter seg av 
navigasjonsstrategier også når de leser papir-
tekster, ved å orientere seg, søke, skanne og 
arbeide målrettet med å løse en opp gave. Men 
den navigeringen som trengs i digitale tek-
ster er mer utfordrende og en enda viktigere 
del av leseprosessen. Papirtekster forekom-
mer i en fysisk form, leseren kan ta på den, 
sortere den og se hele teksten samtidig. Mens 
den digitale teksten både er og er ikke der, 
den kan selvsagt leses, men uten mulighet til 
å gripe og ta på den, og leseren må kunne 
konstruere veier i et uoversiktlig landskap. 

I den digitale leseprøven i PISA må elevene 
klare å finne en vei gjennom teksten som i 
hovedsak går innom sider med relevant infor-
masjon som kan hjelpe elevene med å besvare 
oppgavene på en god måte. Dette innebærer 
også at de skal bruke så lite tid som mulig 
på irrelevant informasjon. Det ser ut til at de 
sterke leserne velger strategier som passer til 
kravene som stilles i hver oppgave. Når det 
ikke trengs navigering, blir ikke gode lesere 
distrahert av tilgangen til irrelevante sider. 
Når oppgaven krever at de skal sammenligne 
informasjon fra flere sider, vil de gode leserne 
lokalisere disse sidene og navigere mellom 
dem så mange ganger som de trenger. Når 
navigasjons kravene er komplekse, vil gode 
lesere bruke mer tid og besøke flere av de re-
levante sidene enn for enklere oppgaver. Gode 
lesere mini maliserer besøkene til irrelevante 
sider og lokaliserer nødvendige sider effektivt. 
De overvåker også tidsbruken, så de kan få 
fullført alle oppgavene som prøven består av. 

Vi ser at ved første møte med tekstenheten, 
er det en liten andel av sterke lesere (flere  

 
 
gutter enn jenter) som utforsker nettstedet. 
De bruker altså tid til å klikke rundt, selv om 
det ikke er nødvendig for oppgaven. Forutsatt 
at dette er en gjennomtenkt strategi, ser det 
ut til at det å utforske flere av sidene og få en 
oversikt, er god hjelp til å prestere godt. Gode 
lesere bruker varierte strategier og tilpasser 
disse til teksten og oppgavens krav.

I kontrast til nøyaktig, gjennomtenkt utfor-
sking, viser det seg at minimal ut forsking 
(som å klikke på en enkelt tilleggsside, men 
uten oppfølging) er en ineffektiv digital lese-
strategi. Effektiv navigasjon er ikke noe tilfel-
dig, naviga sjon forutsetter at et hvert klikk og 
et hvert besøk på sider vurderes og evalu eres 
opp mot hva som er oppgaven og meningen 
med lesingen. Elever som gjør mange besøk 
til irrelevante sider tenderer til å være dårlige 
lesere, det er også lesere som ikke klarer å 
lokalisere de nødvendige sidene. 

Mange elever har problemer med naviga-
sjonen, selv om den er en begrenset del av 
prøven. Selv når instruksjonen er eksplisitt 
har flere elever problemer med å finne fram 
til riktig side. Vi kan altså ikke anta at elever 
automatisk kan navig ere på en god måte, selv 
om de framstår som høykompetente på andre 
operasjoner på datamaskinen. De vet ikke au-
tomatisk hvordan de beveger seg effektivt i 
de digitale tekstene. Å slippe elevene løs i 
det digitale rommet, uten en klar veiledning, 
klare opp gaver og en klar hensikt med lesin-
gen er bort kastet tid og vil skape frustrasjon. 
Vi er redd for at vi mislykkes med å skape 
gode lesere, og at det skapes mange dårlige 
leseopplevelser i stedet. Elever må bli opp-
muntret til å definere lese oppgaven, finne ut 
hva de ønsker å få svar på og hvilken vei de 
vil gå - før de starter å navigere.
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Digitale verktøy i skolen

En forutsetning for å kunne utvikle digitale 
ferdigheter er at skolene er godt utstyrt 
med datamaskiner med internettforbindel-
se. Det har vært satset mye på teknisk opp-
rustning på skolene, og tall fra ITU Monitor 
2009 viser at ni av ti elever på ungdoms-
skolen og i videregående skole opplever at 
de har tilgang til datamaskin på skolen når 
de har behov for det. Mer enn 90 prosent av 
skolemaskinene er tilkoblet Internett (ITU 
Monitor 2009).

Dette viser at datamaskiner er på plass ved 
de fleste skoler. For å utvikle sin digitale 
kompetanse trenger elevene tid og mulig-
het til å bruke datamaskinene, men mye 
tid foran skjermen er likevel ikke ensbe-
tydende med høy digital kompetanse. Det 
synes klart at elevene må utvikle et bevisst 
og kritisk forhold til sin databruk, for ek-
sempel hvilke oppgaver og aktiviteter som 
datamaskinen er et godt verktøy for. 

Mens den tekniske siden av datatilgangen 
ser ut til å være tilfredsstillende, vet vi 
foreløpig lite om i hvor stor grad elevene 
faktisk bruker datamaskinene og hva de 
brukes til. I samfunnet forøvrig har det i 
de senere årene vært en eksplosiv utvikling 
når det gjelder internettbruk. Kjøp og salg 
over Internett, nyhetsoppdateringer og 
sosial deltakelse gjennom ulike nettsam-
funn, blogger og kommentarforum er i bruk 
i stadig større utstrekning. Man kan anta at 
dette også gjelder for de yngste brukerne, 
og det er derfor interessant å se hva elevene 
rapporterer om egen bruk, mestring av og 
holdninger til digitale verktøy i PISA 2009. 

Hvordan samles informasjon om elevenes 
databruk i PISA 2009?
I PISA-undersøkelsen får vi kunnskap om 
elevenes databruk ved hjelp av spørreskje-
maer til elever og skoleledere. Disse spørs-
målene har alle elever og skoleledere i flere 

Dette kapitlet handler om elevenes databruk hjemme og på skolen. Elevene har fått 
spørsmål om de har tilgang til maskiner, og i hvilken grad de bruker dem. De har også 
fått spørsmål om hva de bruker datamaskinen til og hvor ofte de bruker den til ulike 
aktiviteter. I tillegg er elevene bedt om å vurdere sin egen digitale kompetanse og 
om å si noe om sine holdninger til det å jobbe på datamaskin. Elevenes svar på disse 
spørsmålene presenteres i dette kapitlet, og vi undersøker også hvorvidt det er sam-
menhenger mellom elevenes skår i lesing, naturfag og matematikk og elevens svar på 
spørsmål om bruk, mestring av og holdninger til datamaskiner.
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land enn de som var med på den digitale 
leseprøven, besvart. Siden vi i dette kapitlet 
rapporterer resultater for Norge og Norden, 
vil Finland være ett av de landene i sam-
menligningen, på tross av at Finland ikke 
deltok på den digitale leseprøven. De finske 
elevene besvarte likevel spørs målene angå-
ende IKT-bruk, og er derfor med i den nor-
diske sammen ligningen.

Alle konstruktene som dette kapitlet om-
handler, er standardisert slik at gjennom -
snittet for elever i alle OECD-landene er 0 
og standardavviket er 1. En negativ verdi 
betyr ikke at elevene har svært negative 
holdninger eller svært dårlig tilgang på res-
surser, bare at konstruktverdiene er lavere 
enn gjennom snittet for OECD-landene.

Samlet skal spørsmålene fra spørreskjema-
ene kunne si noe om følgende fire sider ved 
elevenes databruk:

• Har elevene tilgang til datamaskiner på   
 skolen og hjemme, og i hvilken grad   
 blir datamaskinene brukt på de    
 forskjellige stedene?
• Hva bruker elevene datamaskinen til på   
 skolen og hjemme? 
• Hvordan vurderer elevene sine egne   
 digitale ferdigheter og hvilke holdnin-  
 ger har de til det å jobbe på datamaskin?
• Hvordan henger tilgang og bruk av   
 datamaskiner sammen med elevenes   
 prestasjoner i digital lesing? 

Tallene i parentes viser prosent andelen av 
henholdsvis norske elever og gjennomsnit-
tet av elever i OECD-landene som svarer 
«Ja, og jeg bruker det». 

Er noe av dette utstyret tilgjengelig for deg 
hjemme?
• Mobiltelefon (97, 93)
• Internettforbindelse (97, 87)
• MP3/MP4-spiller, iPod eller tilsvarende (87, 82)
• Bærbar datamaskin (86, 52)
• Skriver (81, 75)
• Minnepinne (79, 76)
• Spillkonsoll, f.eks. Sony PlayStation (67, 50)
• Stasjonær datamaskin (58, 78)

Så mange som 86 prosent av de norske 
elevene rapporterer at de har en bær bar 
datamaskin hjemme, og at de bruker den. 
Til sammenligning er det bare 58 pro-
sent som har en stasjonær maskin som de 
bruker, men det er i tillegg 27 prosent av 
elevene som rapporterer at de har en sta-
sjonær maskin som de ikke bruker. Dette 
tyder på at om elevene kan velge mellom 
bærbar eller sta sjonær maskin, så velger de 
den bærbare. 

De aller fleste elevene, 97 prosent, rappor-
terer at de har mulighet til å være på Inter-
nett hjemme og at de faktisk bruker det. Det 
er færre elever, 67 prosent, som svarer at 
de har tilgang til og bruker en spillkonsoll. 
Det er i tillegg 21 prosent som opplyser at 
de har tilgang til spillkonsoll, men at de 
ikke bruker den.

Figur 4.1 viser konstruktverdiene for de 
nordiske land ene sammenlignet med gjen-
nomsnittet i OECD-landene som er satt til 
0, mens et standardavvik er satt til 1. Figu-
ren viser også forskjeller i tilgang og bruk 
mellom gutter og jenter. De norske elevene 
har den høyeste verdien, noe som betyr at de 
har størst til gang til og bruk av datamaski-
ner av alle elevene i de nordiske land ene. De 
danske elevene ligger nærmest de norske, og 
de finske elevene har dårligst tilgang til og 
minst bruk av datamaskiner hjemme. Alle de 
nordiske landene ligger imidlertid over det 
internasjonale gjennomsnittet. Det er store 
kjønns forskjeller i alle landene, størst i Norge 
og Danmark og minst i Sverige. Dette betyr 
at i alle de nordiske landene rapporterer gut-
tene om en større tilgang til og mer utstrakt 
bruk av datamaskiner og Internett hjemme, 
enn jentene gjør.

Figur 4.1:
Resultater for konstruktet 
«Tilgang til og bruk av 
datamaskin og Internett 
hjemme» i de nordiske 
landene sammenlignet 
med det internasjonale 
gjennomsnittet (OECD-
gjennomsnittet satt til 0 
i figuren)

Gutter

Jenter

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
Norge Danmark Finland Island Sverige

Nesten alle de norske 15-åringene, hele 98 
prosent, sier at de har tilgang til en datamas-
kin hjemme, og at de kan bruke den til sko-
learbeid. Gjennomsnittlig i OECD-landene er 
det 91 prosent av elevene som rapporterer at 
det finnes en datamaskin hjemme som de kan 
bruke. 98 prosent av de norske elevene sier 
også at de er tilkoblet Internett hjemme, det 
internasjonale gjennomsnittet er 88 prosent. 
Dette viser at i Norge har nesten alle elevene 
mulighet til å bruke en datamaskin og å være 
på Internett hjemme, men også at prosentan-
delen er svært høy i de andre OECD-landene. 

I tillegg har alle elevene fått spørsmål om hvor 
mange datamaskiner de har hjemme hos seg. 
Dette innebærer altså hvor mange datamas-
kiner husstanden disponerer, ikke bare hva 
elevene selv har tilgang til. Hele 72 prosent 
av de norske elevene rapporterer at det er tre 
eller flere datamaskiner hjemme, 21 prosent 
at de har to datamaskiner og 6 prosent at de 
har en. Norge og Dan mark er de to landene 
som skiller seg ut med det høyeste antall 

data maskiner hjemme, og fordelingen i de to 
landene er omtrent den samme. Til sammen-
ligning er det gjennomsnittlig blant elevene 
i OECD-landene 30 prosent som rapporterer 
om tre eller flere datamaskiner hjemme, 29 
prosent som har to datamaskiner og 33 pro-
sent som har én datamaskin. Når en familie 
har tre eller flere datamaskiner, er det mulig-
het for at elevene har sin egen data maskin til-
gjengelig hele døgnet. Dette vil sannsynligvis 
ha stor innvirkning på tidsbruk, hva datamas-
kinen brukes til og den digitale kompetansen 
elevene utvikler.

Datamaskiner og Internett hjemme: 
Tilgang og bruk
Basert på spørsmålene om tilgang til og bruk 
av datamaskin og Internett hjemme, er det 
laget et konstrukt som er satt sammen av åtte 
spørsmål om hva som er tilgjengelig for elev-
ene hjemme og om de bruker det eller ikke. 
Svaralternativene er «Ja, og jeg bruker det», 
«Ja, men jeg bruker det ikke» og «Nei». Spørs-
målene er gjengitt nedenfor. 

Databruk hjemme
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Hva brukes datamaskinen til hjemme?
For å kunne si noe om hva elevene bruker 
datamaskinen og Internett til hjemme, er 
det laget to konstrukter. Det ene konstruk-
tet omhandler bruk av datamaskinen til 
underholdning og fritidsaktiviteter, og det 
andre konstruktet omhandler bruk av data-
maskinen til skoleoppgaver. Vi vil beskrive 
de to konstruktene i hvert sitt underkapittel. 

Bruk av datamaskin til underholdning og 
fritidsaktiviteter
Dette konstruktet består av ni spørsmål 
og dreier seg om hvor ofte elevene bruker 
datamaskinen til forskjellige aktiviteter 
for underholdningens skyld. Ett av spørs-
målene har direkte tilknytning til skole 
og skolearbeid (Gjøre skole arbeid på data-
maskin), og de andre beskriver aktiviteter 
som gjøres i fritiden, for å more seg eller 
for å ha sosial kontakt. Svaralternativene er 
«Hver dag eller nesten hver dag», «En eller 
to ganger i uka», «En eller to ganger i må-
neden» og «Aldri eller nesten aldri». Spørs-
målene er gjengitt nedenfor. Tallene i pa-
rentes viser prosentandelen av henholdsvis 
norske elever og gjennomsnittet av elever 
i OECD-landene som svarer «Hver dag eller 
nesten hver dag». 

Hvor ofte bruker du maskinen til dette hjemme?
• Chatte (f.eks. MSN) (75, 57)
• Surfe på Internett bare for moro skyld   
 (f.eks. se på videoer på YouTube) (75, 55)
• Delta i nettforum eller nettsamfunn (f.eks.  
 Second Life, Nettby eller Facebook) (63, 29)
• Laste ned musikk, spill eller programmer   
 fra Internett (47, 38)
• Bruke e-post (39, 38)
• Gjøre skolearbeid på datamaskin (25, 15)
• Spille med andre på nettet (25, 18)
• Spille enmannsspill (21, 19)
• Lage og vedlikeholde en hjemmeside eller   
 en blogg (14, 15)

Oversikten viser at de norske elevene 
bruker mye tid på sosiale aktiviteter, hele 
75 prosent av dem chatter og 63 prosent 
deltar i nettsamfunn hver dag eller nesten 
hver dag. Dette samsvarer med resultater 
fra PISA 2006 der 73 prosent av de norske 
elevene rapporterte at de brukte datamaski-
nen nesten hver dag for å kommunisere med 
andre (Kjærnsli mfl. 2007). Ifølge  PISA-data 
fra de siste undersøkelsene brukes altså da-
tamaskinen og Internett i større og større 
grad til sosiale aktiviteter. 

I tidligere PISA-undersøkelser har de 
norske elevene vært blant dem som har rap-
portert om hyppig bruk av dataspill, langt 
over det internasjonale gjennom snittet. Nå 
er det 21 og 25 prosent som svarer at de 
spiller henholdsvis en manns spill eller spil-
ler med andre på Internett hver dag eller 
nesten hver dag. Dette ligger bare litt over 
det internasjonale gjennomsnittet på hen-
holdsvis 19 prosent og 18 prosent. I PISA 
2006 rapporterte 33 prosent av de norske 
elevene at de spilte spill daglig eller nesten 
daglig (Kjærnsli mfl. 2007).

Figur 4.2 viser hvordan gutter og jenter 
rapporterer på spørsmål om hvor ofte de 
bruker datamaskinen til de forskjellige ak-
tivitetene. På mange av aktivitetene er det 
små kjønnsforskjeller. Den største kjønns-
forskjellen viser seg når det gjelder bruk av 
spill, enten alene eller på Internett sammen 
med andre. De fleste jentene rapporterer at 
de sjelden spiller på datamaskinen, og dette 
er i tråd med resultatene i PISA 2006. Selv 
om det er dobbelt så mange gutter som 
jenter som rapporterer at de spiller hver dag 
eller nesten hver dag, er andelen som spil-
ler mye lavere blant guttene i 2009 enn den 
var i 2006. Chatting og surfing på nettet do-
minerer blant aktivitetene for begge kjønn. 
Over 70 prosent av både gutter og jenter 
er opptatt med slike aktiviteter daglig eller 
nesten daglig. Også når det gjelder delta-
kelse i nettsamfunn, er det mange elever, 

spesielt jenter, som rapporterer at de gjør 
dette hver dag eller nesten hver dag. Denne 
tendensen til at det er jentene som bruker 
de sosiale møtestedene oftest, har vi også 
sett i tidligere PISA-undersøkelser. Når det 
gjelder frekvensen for aktivitetene Chatte 
og Delta i nettforum eller nett samfunn, er det 
som forventet at de som først bruker tid på 
disse aktivitetene, gjør det hyppig. Sosiale 
medier som Facebook og lignende nettsam-
funn, er lagt opp til å bli brukt hver dag 
eller nesten hver dag, med jevnlige opp-
dateringer. 

Tabell 4.1 viser at elevene i de nordiske 
landene rapporterer ganske likt om de for-
skjellige aktivitetene. Det er store kjønns-
forskjeller i alle land når det gjelder bruk av 
dataspill; guttene rapporterer om mye mer 
spilling enn jentene gjør.

Figur 4.2:
Andelen elever som 
bruker tid på aktivitetene 
hver dag eller nesten hver 
dag, fordelt på kjønn.
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For de sosiale aktivitetene chatting og del-
takelse i nettsamfunn, er kjønns forskjellene 
stort sett i jentenes favør, bortsett fra i Sve-
rige og i Danmark. De svenske og danske 
elevene rapporterer om liten deltakelse i 
nettsamfunn sammenlignet med de andre 
nordiske landene og med det internasjonale 
gjennom snittet. På mange måter er denne 
forskjellen oppsiktsvekkende, for eksempel 
deltar 74 prosent av norske jenter i nett-
samfunn, mens bare 7 prosent av de sven-
ske jentene gjør det samme. Dette peker 
klart framover mot videre forskning, ikke 
minst når de samme målene rapporteres 
på i PISA 2012. Funnet er i tråd med hva 
andre forskere har sett om bruk av sosiale 

medier i Norge, der spesielt hyppig bruk av 
Facebook gjør Norge unik i verdenssam-
menheng. 97 prosent av internettbrukere i 
alderen 16 til 26 år har en profil (Enjolras 
og Segaard 2011). Vi minner om at ung-
dommers fritidsdatavaner endres svært 
raskt, og denne målingen er gjort våren 
2009. Allerede nå, to år senere, kan dif-
feransene mellom kjønn og mellom land ha 
endret seg.

Enkeltspørsmålene angående aktiviteter 
på hjemmemaskinen, er slått sammen til 
et konstrukt, og ut fra dette er det bereg-
net en konstruktverdi. Figur 4.3 viser kon-
struktverdiene for de nordiske landene.

Figur 4.3 viser at Norge skiller seg fra de 
andre nordiske landene med en utstrakt 
bruk av datamaskin hjemme til fritidsakti-
viteter. Kjønnsforskjellen er stor; de norske 
guttene bruker datamaskinen atskillig mer 
til underholdning og fritidsaktiviteter enn 
det jentene gjør. Kjønnsforskjellene er også 
store i de andre nordiske landene. Finland 
er det landet der det rapporteres om minst 
bruk, uavhengig av kjønn. Både svenske 
og danske jenter bruker datamaskinen lite 
sammenlignet med jentene i de andre lan-
dene, og sammen med de finske jentene 
så er deres bruk under gjennomsnittet av 
elever i OECD-landene.

Bruk av datamaskin og Internett til skole-
oppgaver hjemme
Det konstruktet som måler elevenes bruk 
av datamaskin til skoleoppgaver hjemme, 
består av fem spørsmål som er gjengitt i 
tabell 4.2. Svaralternativene er «Aldri eller 
nesten aldri», «En eller to ganger i måne-
den», «En eller to ganger i uka» eller «Hver 
dag eller nesten hver dag». Tallene viser 
hvor mange prosent av henholdsvis de 
norske elevene og gjennomsnittet av elever 
i OECD-landene (i parentes) som svarer de 
forskjellige svaralternativene.

Jenter Norge Danmark Finland Island Sverige OECD-gj.snitt

Spille enmannsspill 9 8 8 11 7 9

Spille på nettet 5 8 4 4 6 5

Chatte 77 75 74 80 71 60

Delta i nettsamfunn 74 13 48 67 7 29

Gutter Norge Danmark Finland Island Sverige OECD-gj.snitt

Spille enmannsspill 34 43 31 36 41 31

Spille på nettet 45 48 42 35 50 32

Chatte 74 69 68 74 73 57

Delta i nettsamfunn 55 17 35 46 15 27

Hvor ofte gjør du noe av dette 
hjemme?

Aldri eller 
nesten aldri

En eller to 
ganger i 
måneden

En eller to 
ganger i uka

Hver dag eller 
nesten hver 
dag

Søke på Internett til skolearbeid 
(f.eks. for å forberede en skriftlig 
oppgave eller en presentasjon)

6 (18) 29 (35) 48 (32) 15 (12)

Bruke e-post for å diskutere 
skolearbeid med andre elever

64 (41) 20 (22) 11 (20) 4 (13)

Bruke e-post for å diskutere 
med lærere, og for å levere inn 
lekse eller andre skoleoppgaver

67 (63) 21 (21) 8 (9) 2 (4)

Laste ned, laste opp eller kikke 
på stoff fra skolens hjemmeside/
læringsplattform (f.eks. oppga-
ver, arbeidsplan eller fagstoff 
som læreren har lagt ut)

32 (52) 34 (23) 25 (14) 7 (8)

Sjekke nye meldinger på skolens 
hjemmeside/læringsplattform 
(f.eks. for å finne beskjeder eller 
om timeplanene er forandret)

44 (59) 29 (18) 19 (12) 6 (9)

Tabell 4.1:
Andelen elever som bruker tid på ulike aktiviteter daglig eller nesten daglig, fordelt på kjønn.
Oversikt over de  nordiske landene og gjennomsnittet for elever i OECD-landene.

Tabell 4.2:
Oversikt over elevenes svar på enkeltspørsmål i konstruktet Datamaskin og Internett til skoleoppgaver hjemme

Figur 4.3:
Resultater for konstruktet 
«Bruk av datamaskin til 
Internett/underholdning 
hjemme» for Norden 
og det internasjonale 
gjennom snittet 
(OECD-gjennomsnittet 
satt til 0 i figuren).
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Bruk av datamaskinen hjemme til skole-
arbeid, innebærer oftest å søke på Internett 
for å finne informasjon til en skriftlig oppgave 
eller til en presentasjon. Som tabell 4.2 viser, 
så sier 63 prosent av de norske elevene at 
de gjør det en eller to ganger i uka eller 
mer, og det er bare 6 prosent som sier at de 
aldri gjør det. E-post brukes mindre enn for 
eksempel læringsplattform, og dette sam-
svarer med elevenes svar på andre spørs-
mål om databruk i denne undersøkelsen. De 
fleste norske skoler bruker en læringsplatt-
form2 der mye av kommunikasjonen fore-
går, og 32 prosent av elevene rapporterer 

at de bruker den mer enn en gang i uka for 
å hente informasjon. Det er sjelden elevene 
benytter læringsplattformen til innleverin-
ger, bare ti prosent av elevene gjør det en 
eller flere ganger i uka, 34 prosent en eller 
to ganger i måneden og så mange som 32 
prosent av elevene gjør det aldri.

Enkeltspørsmålene i tabell 4.2 er satt 
sammen til et konstrukt, og figur 4.4 viser 
konstruktverdiene for de nordiske landene. 
Det internasjonale gjennomsnittet er stan-
dardisert til 0.

Figur 4.4 viser at Finland skiller seg ut ved 
at elevene i veldig liten grad bruker data-
maskin til skolearbeid hjemme. Tidligere i 
kapitlet har vi sett at de finske elevene rap-
porterer om dårligere tilgang til datamas-
kiner og mindre bruk enn elevene ellers i 
Norden. Norge og Danmark ligger litt over 

og Island og Sverige litt under det interna-
sjonale gjennomsnittet for dette konstruk-
tet. Det er små kjønns forskjeller når det 
gjelder å bruke datamaskinen til skolear-
beid hjemme, men jentene rapporterer om 
litt mer bruk enn guttene.

Databruk på skolen

Skolelederne fikk spørsmål om hvordan til-
gangen til datamaskiner er for 10.- klassinge-
ne ved deres skole. Det gjennomsnittlige an-
tallet tilgjengelige data maskiner i Norge er 
0,85 pr. elev. Dette er lavere enn på Island og 
i Danmark, som har henholdsvis 1,11 og 1,09 
maskiner per elev. I PISA 2006 var Norge ett 
av de sju OECD-landene som var best stilt 
når det gjaldt skolemaskiner. Tall fra 2009 
viser at det er flere land som har en større 
andel datamaskiner per elev enn det Norge 
har, med Canada og USA på topp med hen-
holdsvis 1,71 og 1,87 datamaskiner per elev. 
Gjennomsnittet for alle landene som var med 
i PISA 2009 er 0,65 datamaskin per elev. Sko-
lelederne fikk også spørs mål om datamaski-
nene var tilknyttet Internett, og i de nordiske 
landene har så godt som alle datamaskinene 
på skolene mulighet til å kobles til Internett. 

Datamaskiner og Internett på skolen: 
Tilgang og bruk
Basert på spørsmålene til elevene om tilgang 
til og bruk av datamaskin og Internett på 
skolen, er det laget et konstrukt. Konstruk-
tet er satt sammen av fem spørsmål om hva 
som er tilgjengelig for eleven på skolen og 
om eleven bruker det eller ikke. Svaralter-
nativene er «Ja, og jeg bruker det», «Ja, men 
jeg bruker det ikke» og «Nei». Spørsmålene 
er gjengitt nedenfor. Tallene i parentes viser 
hvor mange prosent av henholdsvis de norske 
elevene og gjennomsnittet av elever i OECD-
landene som svarer «Ja, og jeg bruker det».  

Er noe av dette utstyret tilgjengelig for deg på 
skolen?
• Internettforbindelse (92, 70)
• Skriver (89, 55)
• Stasjonær datamaskin (72, 67)
• Bærbar datamaskin (72, 18)
• Minnepinne (44, 22)

92 prosent av elevene rapporterer at de har 
internettforbindelse på skolens datamaski-
ner, og at de bruker denne muligheten. Vi 
kan da regne med at like mange eller flere 
har datamaskiner som de bruker på skolen. 
72 prosent av elevene sier at de har og bruker 
stasjonære maskiner, og 72 prosent sier at de 
har og bruker bærbare maskiner. Dette tyder 
på at mange skoler har begge typene data-
maskiner tilgjengelig for elevene. Det er en 
høy prosentandel norske elever som oppgir 
at de har tilgang til bærbare maskiner når 
vi sammenligner med det internasjonale 
gjennomsnittet. Om vi sammenligner med 
de andre nordiske landene, er det en langt 
høyere andel elever som har tilgang til bær-
bare datamaskiner på skolen i Norge og Dan-
mark enn i Sverige, Finland og Island. 

De fleste elevene har også tilgang til en 
skriver. Om det er datamaskiner på en 
skole, er det naturlig at det også finnes 
skrivere. Gjennomsnittlig i OECD-landene 
er det 55 prosent av elevene som rapporte-
rer at de har tilgang til en skriver og bruker 
den, i tillegg er det 30 prosent som svarer 
at de har tilgang til skriver, men bruker den 
ikke. I Norge er tallene 89 prosent av elev-
ene som har tilgang til og bruker skriver 
på skolen. Det er under halvparten av de 
norske elevene som bruker minnepinne til 
lagring. Siden de aller fleste skoler er til-
knyttet en læringsplattform, og elevenes 
arbeid blir lagret på deres eget om råde på 
den nettbaserte læringsplattformen, er be-
hovet for andre lagrings medier lite.

Enkeltspørsmålene over er samlet i et kon-
strukt og det er regnet ut en konstruktverdi.  
Figur 4.5 viser konstruktverdiene for de 
nordiske landene, og gjennomsnittet for 
elever i OECD-landene er standardisert til 0. 

2 I følge en rapport fra Utdanningsdirektoratet brukte fire av fem ungdomsskoler en læringsplattform i 2007, 
(Utdanningsdirektoratet 2007).

Figur 4.4:
Resultater for konstruktet 
«Datamaskin til skole-
oppgaver hjemme» for 
Norden og det interna-
sjonale gjennomsnittet 
(OECD-gjennomsnittet 
satt til 0 i figuren).
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Verdiene for konstruktet Bruk av datamaskin 
og Internett på skolen viser at det er Norge og 
Danmark som også her skiller seg ut blant 
de nordiske landene, se figur 4.6. De norske 
og de danske elevene bruker datamaski-
nen på skolen oftere til disse aktivitetene 
sammenlignet med elever i Finland, Island 

og Sverige. Forskjellene er større enn en 
kunne forvente, og det er naturlig å spørre 
om dette kan være pedagogisk begrunnet: 
Skyldes forskjellene ulik tilgang til data-
maskiner eller et utdanningspolitisk syn 
på bruk av datamaskiner i klasserommet? 

Konstruktverdiene i figur 4.5 viser store 
forskjeller mellom de nordiske landene. 
Elevene i Norge og Danmark har større 
tilgang til og bruker datamaskinen mer på 
skolen enn det elever i de øvrige landene 
gjør. Island er det landet hvor dette er minst 
utbredt, mens Finland og Sverige ligger 
litt høyere. Det er små kjønns forskjeller i 
samtlige nordiske land. Tidligere i kapitlet 
så vi at når det gjelder tilgang og bruk av 
datamaskin hjemme, er det store kjønnsfor-
skjeller i guttenes favør. Det ser altså ut til 
at skolen kan kompensere for noe av denne 
kjønnsforskjellen, iallfall når det gjelder 
bruk av datamaskin til skolearbeid.

Hva brukes datamaskinen til på skolen?
Elevene ble spurt om hva de bruker datamas-
kinen til på skolen og hvor ofte de bruker 
tid på de forskjellige aktivitetene. Dette kon-
struktet består av ni spørs mål som er gjengitt 
i tabell 4.3. Svaralternativene er «Aldri eller 
nesten aldri», «En eller to ganger i måneden», 
«En eller to ganger i uka» eller «Hver dag eller 
nesten hver dag». Tallene viser hvor mange 
prosent av henholdsvis de norske elevene og 
gjennomsnittet av elever i OECD-landene (i 
parentes) som svarer de forskjellige svaral-
ternativene.

Av disse ni aktivitetene skiller de norske 
elevene seg særlig ut når det gjelder å søke 
på Internett til skoleformål. Hele 67 prosent 
av elevene sier at de gjør det en gang i uka 
eller mer, og til sammenligning er gjen-
nomsnittet blant elever i OECD-landene på 
38 prosent. 

Omtrent 40 prosent av de norske elevene 
oppgir at de bruker datamaskinen til lekser, 
oppgaver og til samarbeid i grupper en 
gang eller flere ganger i uka. Dette er mer 
enn dobbelt så stor andel som gjennomsnit-
tet i OECD-landene.

Elevene rapporterer at de sjelden spiller, 
chatter eller sender e-post på skolen. Både 
det å chatte og å spille er altså aktiviteter 
som i større grad gjøres hjemme, som vi 
så tidligere i kapitlet. Chatting kan brukes 
til samarbeid om skolearbeid, men når elev-
ene er på skolen kan det være mer naturlig 
at samarbeidet foregår ansikt til ansikt. Når 
det gjelder spill, finnes det enkelte pedago-
giske spill som kunne ha vært en naturlig 
del av undervisningen, men utvalget av 
pedagogiske spill for eldre elevgrupper er 
foreløpig magert. 

Figur 4.5:
Resultater for konstruktet 
«Tilgang til og bruk av 
datamaskin og Internett 
på skolen» for Norden 
og det internasjonale 
gjennomsnittet (OECD-
gjennomsnittet satt til 0 i 
figuren).

Figur 4.6:
Konstruktet «Bruk av 
datamaskin og Internett 
på skolen» for Norden 
og det internasjonale 
gjennomsnittet (OECD-
gjennomsnittet satt til 0 i 
figuren).
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Hvor ofte bruker du datamaskinen til 
følgende aktiviteter på skolen?

Aldri eller 
nesten aldri

En eller to ganger 
i måneden

En eller to 
ganger i uka

Hver dag eller 
nesten hver dag

Chatte på skolen 58 (71) 21 (13) 15 (10) 5 (4)

Bruke e-post på skolen 50 (59) 27 (20) 17 (14) 4 (4)

Søke på Internett til skoleformål 5 (29) 24 (30) 50 (29) 17 (9)

Laste ned eller finne materiale på 
skolens hjemmeside/læringsplatt-
form

41 (66) 27 (17) 24 (11) 5 (4)

Levere inn din oppgave på skolens 
hjemmeside/læringsplattform 24 (78) 32 (10) 33 (7) 8 (2)

Spille sammen med noen på skolen 68 (75) 16 (12) 9 (7) 4 (2)

Øve og pugge for eksempel i frem-
medspråk eller matematikk 39 (63) 35 (21) 19 (11) 4 (3)

Bruke skolens datamaskiner til å 
gjøre hjemmelekser eller oppgaver 
på arbeidsplanen

25 (60) 33 (20) 31 (13) 8 (5)

Bruke skolens datamaskiner i grup-
pearbeid og til å samarbeide med 
andre elever

15 (48) 42 (27) 32 (16) 8 (5)

Tabell 4.3:
Oversikt over elevenes svar på enkeltspørsmål i konstruktet «Bruk av datamaskin og Internett på skolen», prosentan-
delen norske elever og det internasjonale gjennomsnittet (i parentes).
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Holdninger til bruk av datamaskin
Elevene ble spurt om sine holdninger til å 
bruke og å jobbe på en datamaskin. Dette 
konstruktet, Holdninger til bruk av datamas-
kin, består av fire påstander som elevene 
skal ta stilling til ved å krysse av for «Svært 
enig», «Enig», «Uenig» eller «Svært uenig». 
Disse påstandene er gjengitt nedenfor. Tal-
lene i parentes viser hvor mange prosent av 
de norske elevene og gjennomsnittet blant 
elever i OECD-landene som er «Enig» eller 
«Svært enig».

I hvilken grad er du enig i følgende påstander? 

• Jeg synes at det er morsomt å jobbe og   

 spille på datamaskin (90, 80)
• Det er veldig viktig for meg å jobbe på   
 datamaskin (81, 75)
• Jeg bruker datamaskin fordi jeg er veldig   
 interessert i det (73, 69)
• Jeg glemmer tiden når jeg arbeider på   
 datamaskin (65, 64)

De norske elevene er i stor grad enige i 
disse påstandene. 90 prosent av elevene 
synes det er morsomt å jobbe og spille på 
datamaskin, og 81 prosent sier at det er 
veldig viktig for dem å jobbe på en data-
maskin. En litt mindre andel, 65 prosent, er 
enig i at de glemmer tiden når de arbeider 
på data maskinen.

Elevenes digitale kompetanse måles ikke 
direkte i PISA 2009, men elevene har selv 
vurdert sin kompetanse og besvart spørs-
mål om hvordan de ser på sin egen mest-
ring. Konstruktet Oppfatning av egen digital 
kompetanse, dreier seg om elevenes vur-
dering av hvor godt de mestrer avanserte 
oppgaver som datamaskinen ofte brukes til. 
Utgangspunktet for dette konstruktet er de 
fem spørsmålene som er gjengitt nedenfor. 
Tallene i parentes viser andelen elever som 
mener de mestrer de forskjellige oppgave-
ne uten hjelp fra andre, blant hen holdsvis 
norske elever og blant gjennomsnittet av 
elever i OECD-landene.

Hvor godt mestrer du disse oppgavene på en 
datamaskin?

• Lage en presentasjon (f.eks. ved å bruke   
 Microsoft PowerPoint®) (84, 69)
• Bruke et regneark for å tegne en graf (62, 50)
• Redigere digitale fotografier eller annen   
 grafikk (57, 59)
• Lage en multimediapresentasjon   
 (med lyd, bilder og video) (57, 52)
• Lage en database (f.eks. ved å bruke   
 Microsoft Access®) (20, 26)

De norske elevene rapporterer om høy selv-
tillit når det gjelder å mestre flere av disse 
aktivitetene. 84 prosent av elevene mener 
at de kan lage en pres entasjon og 62 pro-
sent kan bruke et regneark for å lage en 
graf. Dette ligger høyt over gjennomsnit-
tet blant elevene i OECD-landene. På andre 
aktiviteter som å redigere fotografier eller 
å lage en database, rapporterer de norske 
elevene om marginalt lavere selvtillit enn 
gjennomsnittet i OECD-området.

De samme spørsmålene ble også stilt til  
elevene i PISA 2006. Det kunne kanskje 
ventes at flere elever i 2009 ville rappor-
tere om høy selvtillit når det gjelder disse 
aktivitetene, men de norske elevene svarer 
omtrent som i 2006. Bare når det gjelder å 
lage en presentasjon er det en stor økning i 
andel elever som mener de klarer dette uten 
hjelp fra andre. I 2006 gjaldt dette 68 pro-
sent av elevene (Kjærnsli mfl. 2007), mens 
i 2009 gjelder 84 prosent. Power Point har 
blitt et vanlig hjelpemiddel i skolen når 
elevene skal presentere oppgaver, og det 
brukes i utstrakt grad til muntlig eksamen 
i grunnskolen. 

Det har også vært en økning i prosentandel 
elever som mener de kan bruke et regneark 
og lage en graf på egen hånd. I 2006 var det 
57 prosent av elevene som mente de kunne 
det, og i 2009 er det 62 prosent som rappor-
terer som mener de kan bruke et regneark. I 
Kunnskapsløftets læreplaner er innholdet i 
den digitale kompetansen som elevene skal 
oppnå, beskrevet for hvert fag. Dette inne-
bærer i flere fag blant annet å benytte egnet 
programvare til å pres entere informasjon 
ved for eksempel bruk av Excel, og man 
kan anta at dette økte fokuset er en del av 
forklaringen på framgangen i rapporterte 
tall fra 2006.

Verdiene for konstruktet Oppfatning av egen 
digital kompetanse i figur 4.7, viser at blant 
de nordiske landene er det de norske og 
danske elevene som rapporterer om høyest 
selvtillit. I alle landene rapporterer guttene 
om til dels mye høyere selv tillit enn jen-
tene, og spesielt de finske jentene rapporte-
rer om lav selvtillit når det gjelder avansert 
databruk.

Elevenes oppfatning av egen digital kompetanse

Figur 4.7:
Konstruktet «Oppfat-
ning av egen digital 
kompetanse» for Norden 
og det internasjonale 
gjennomsnittet (OECD-
gjennomsnittet satt til 0 i 
figuren).

Figur 4.8:
Resultater for konstruktet 
«Holdninger til bruk av 
datamaskin» for Norden 
og det internasjonale 
gjennomsnittet (OECD-
gjennomsnittet satt til 0 i 
figuren).
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De norske elevene rapporterer at de bruker 
datamaskin mye til under holdning og fri-
tidsaktiviteter hjemme. Det er aktiviteter 
som å spille på nettet alene eller sammen 
med andre, chatte, surfe på nettet og delta 
i nettsamfunn. For alle disse aktivitetene, 
bort sett fra å spille på nettet, er det slik 
at de som sjelden bruker tid på disse ak-
tivitetene, presterer dårligere enn de som 
er moderate brukere. De som bruker mye 
tid, presterer litt dårligere enn de moderate 
brukerne, men bedre enn de som sjelden 
eller aldri bruker tid på disse akt ivitet ene. 
Hvis vi ser på elevenes svar på hvor ofte 
de spiller sammen med noen på nettet og 
sammenhengen med digital leseskår, viser 
det seg at de elevene som nesten aldri spil-
ler, skårer høyest, og de som gjør det oftest 
skårer lavest. Tabell 4.5 viser gjennomsnitt-

lige skårpoeng for elevene og hvor ofte de 
bruker tid på de forskjellige aktivitetene.

Når det gjelder hvor ofte elevene bruker 
datamaskin på skolen til forskjellige akti-
viteter, ser vi den samme tendensen som 
ved fritidsbruk. De som sjelden bruker data-
maskin, skårer dårligst og de moderate bru-
kerne er de som skårer høyest. Om en ser på 
hver aktivitet for seg, blir bildet mer vari-
ert. Et av spørs målene elevene fikk var om 
hvor ofte de spiller sammen på skolen, og 
de viser seg at jo oftere eleven gjør dette, jo 
dårligere presterer eleven i digital lesing. 
Men når det gjelder å søke på nettet etter 
informasjon til skolearbeid, er det de som 
bruker moderat med tid som presterer best 
på den digitale leseprøven.

Figur 4.8 viser konstruktverdiene for de 
nordiske landene for konstruktet Hold-
ninger til bruk av datamaskin. Elevene i disse 
landene er stort sett mer positive til bruk av 
datamaskin enn gjennomsnittet av elever i 
OECD-landene er, og i alle land uttrykker 
guttene en langt sterkere positiv holdning 
enn jentene. De finske jentene skiller seg ut 

med å være svært lite positive til å jobbe 
på datamaskin. Som vi har sett tidligere i 
kapitlet, har de finske jentene også rapport-
ert om lav bruk både hjemme og på skolen, 
samtidig som de har lav selvtillit når det 
gjelder å mestre avanserte oppgaver på 
datamaskinen.

Dette kapitlet har så langt omhandlet elev-
enes bruk av datamaskiner på skolen og 
hjemme, og deres holdninger til å bruke 
datamaskiner. Det er interes  sant å se nær-
mere på om dette har noen sammenheng 
med hvordan de presterer på den digitale 
leseprøven.

I alle de landene som var med på den di-
gitale leseprøven, er det slik at de som har 
tilgang til datamaskin hjemme, presterer 
bedre i digital lesing enn de som ikke har 
tilgang. I Norge og land vi kan sammen-
ligne oss med har de aller fleste elevene til-
gang til datamaskin hjemme; 97 prosent av 
de norske elevene rapporter at de har det. 
Det er derfor veldig få elever som ikke har 
denne til gangen hjemme, og ikke godt nok 
grunnlag til å kunne si noe om de to for-
skjellige gruppene.

Det er også slik at de elevene som rap-
porterer at de bruker datamaskinen hjemme, 
presterer bedre i digital lesing enn de som 
ikke bruker den. Dette gjelder i alle land. I 
Sverige skårer de som bruker datamaskin 
hjemme over 100 poeng høyere enn de som 
ikke bruker den. For de andre nordiske land-

ene ligger forskjellene mellom 70 og 80 
poeng. I Norge er forskjellen 77 poeng, og 
om vi korrigerer for elevenes sosioøkono-
misk bakgrunn minsker den til en forskjell 
på 56 poeng. 

Det ser ikke ut til at antallet datamaskiner 
på skolen har noen betydning for elevenes 
prestasjoner i digital lesing. Dette gjelder 
for nesten alle landene, etter å ha korrigert 
for skolenes sosioøkonomiske bakgrunn. 
Når det gjelder bruk av datamaskiner på 
skolen, ser vi et mer variert bilde. I åtte land, 
deri blant Norge, Sverige og Island, gjør de 
elevene som bruker datamaskin på skolen, 
det bedre enn de som ikke bruker datamas-
kin. I to land, Ungarn og Polen, gjør de som 
bruker datamaskin på skolen, det dårligere 
enn de som ikke gjør det. Og i sju land er 
det ingen forskjell. Tabell 4.4 viser forskjel-
len i skår for elevene i de nordiske landene 
og OECD-gjennomsnittet for de elevene 
som bruker og som ikke bruker datamaskin 
på skolen. For Norge, Island og Sverige er 
forskjellen i skår ganske lik, mens Danmark 
er omtrent på OECD-gjennomsnittet, med 
en forskjell på 9 poeng.

Sammenheng mellom databruk og prestasjoner

Bruker ikke 
 datamaskin på skolen

Bruker datamaskin
på skolen

Differanse i digital 
leseskår

Gj.snitt Gj.snitt Differanse

Norge 478 (6,3) 503 (2,9) 25 (6,0)

Danmark 485 (6,2) 491 (2,6) 6 (6,0)

Island 497 (3,9) 519 (1,6) 22 (4,4)

Sverige 487 (6,7) 516 (3,3) 28 (6,6)

OECD-gj.snitt 494 (1,2) 503 (0,8) 9 (1,2)

Tabell 4.4:
Differansen i skårpoeng for de elevene som bruker eller ikke bruker datamaskin på skolen, standardfeil i parentes.
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I dette kapitlet har vi sett på i hvilken grad 
elevene har tilgang til datamaskiner på 
skolen og hjemme, og i hvilken grad da-
tamaskinene blir brukt på de for skjellige 
stedene. De aller fleste elevene, 97 prosent, 
rapporterer at de har mulighet til å være 
på Internett hjemme og at de faktisk bruker 
det. De norske elevene har den høyeste til-
gangsverdien av alle elevene i de nordiske 
landene. De danske elevene ligger nærmest 
de norske, og de finske elevene har dårligst 
tilgang til og minst bruk av datamaskiner 
hjemme. Alle de nordiske landene ligger 
imidlertid over gjennomsnittet for elever i 
OECD-landene. 

Det gjennomsnittlige antallet tilgjengelige 
datamaskiner på skolen er for Norge 0,85 
datamaskin pr. elev, mens gjennomsnit-
tet for alle landene er 0,65 data maskin per 
elev. 92 prosent av elevene rapporterer at 
de har internettforbindelse på skolens da-
tamaskiner og at de bruker denne mulighe-
ten. Norge har en høy prosentandel elever 
som oppgir at de har tilgang til bærbare 
mask iner når vi sammenligner med det 
internasjonale gjennomsnittet. Norge og 
Danmark har en langt høyere andel elever 
som har tilgang til bærbare data maskiner 
på skolen enn i Sverige, Finland og Island. 
Elevene i Norge og Danmark rapporterer i 
det hele tatt om større tilgang til og bruk av 
data maskiner på skolen enn det elever i de 
andre nordiske landene gjør. 

Vi har også sett på hva elevene bruker data-
maskinen til. De norske 15-åring ene bruker 
mye tid på sosiale aktiviteter på datamas-
kinen, hele 75 prosent av elevene chatter 
og 63 prosent deltar i nettsamfunn hver 
dag eller nesten hver dag. I tidligere PISA-
undersøkelser har de norske elevene vært 

blant dem som har rapportert om hyppig 
bruk av dataspill, langt over gjennom snittet 
i OECD-landene. Det har nå vært en betyde-
lig nedgang siden PISA 2006, og de norske 
elevene ligger nå bare litt over gjennom-
snittet blant elever i OECD-landene. Det er 
store kjønnsforskjeller når det gjelder bruk 
av data maskinen til fritidsaktiviteter. En 
stor andel av de norske guttene spiller mye 
dataspill, mens mange jenter rapporterer at 
de deltar i nettsamfunn daglig eller nesten 
daglig. Chatting og surfing på Internett er 
dominerende aktiviteter for begge kjønn. 
Elevene i de nordiske landene rapporterer 
om ganske lik tidsbruk for de forskjellige 
aktivitetene. Det er likevel noen forskjel-
ler som er verdt å merke seg: De svenske 
og danske elevene rapporterer om liten 
delt akelse i nett samfunn sammenlignet 
med de andre nordiske landene og med det 
inter nasjonale gjennomsnittet. Norge skil-
ler seg fra de andre nordiske landene med 
en utstrakt bruk av datamaskin hjemme til 
fritidsaktiviteter. Finland er det land et der 
det rapporteres om minst bruk, uavhengig 
av kjønn. 

På skolen er den viktigste aktivitetene 
blant de som ble målt, å søke på Internett 
til skoleformål. Hele 67 prosent av elevene 
sier at de gjør det en gang i uka eller mer, 
og til sammenligning er gjennomsnittet 
blant elever i OECD-landene på 38 prosent. 
I tillegg oppgir omtrent 40 prosent av de 
norske elevene at de bruker datamaskinen 
til lekser, oppgaver og til samarbeid i grup-
per en gang eller flere ganger i uka. Dette 
er om lag dobbelt så mange som i gjennom-
snittet blant elever i OECD-landene.

En rekke spørsmål som elevene besvarte, 
handlet om hvordan de vurderer sine egne 

Om vi ser på elevenes holdninger til det å 
jobbe på datamaskin i forhold til skår i di-
gital lesing, er det heller ikke her noe enty-
dig bilde. Elevene skulle ta stilling til fire 
utsagn. Det første utsagnet er Det er veldig 
viktig for meg å jobbe på datamaskin. De elev-
ene som er uenige, enige eller svært enige 
i denne påstanden, skårer omtrent likt i 
digital lesing. De elevene som er svært 
uenige, skårer langt dårligere enn de andre. 

Et annet utsagn som elevene skulle ta stil-
ling til var Jeg bruker datamaskin fordi jeg er 
veldig interessert i det. Her er det de elevene 
som er uenige i utsagnet, som skårer best 
i digital lesing. Dette viser at det er svært 
vanskelig å gi en overordnet beskrivelse for 
sammen henger mellom elevenes holdnin-
ger slik de er målt i denne undersøkelsen 
og digitale leseprestasjoner.

Aldri eller 
nesten aldri

En eller to 
ganger i måneden

En eller to 
ganger i uka

Hver dag eller 
nesten hver dag

Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt

Hjemme:

Spille enmannsspill 505 (3,9) 509 (3,6) 505 (2,9) 433 (3,7) 

Spille på nettet 516 (3,4) 501 (3,5) 493 (4,3) 483 (3,6)

Chatte 503 (7,7) 513 (5,7) 505 (4,9) 500 (3,0)

Surfe på Internett 
for moro skyld

441 (13,1) 506 (7,0) 511 (4,5) 500 (2,8)

Delta i nettsamfunn 491 (4,6) 486 (5,7) 501 (4,3) 505 (2,9)

På skolen:

Søke på Internett til 
skoleformål

432 (7,0) 496 (3,8) 512 (3,1) 511 (4,7)

Spille sammen med 
noen på skolen

514 (3,0) 488 (4,2) 464 (5,1) 437 (6,2)

Tabell 4.5:
Gjennomsnittlige skårpoeng for elevene og hvor ofte de bruker tid på de forskjellige aktivitetene, standardfeil i 
parentes.

Sammendrag
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digitale ferdigheter, og hvilke holdninger 
de har til det å jobbe på datamaskin. De 
norske elevene rapporterer om høy selvtil-
lit når det gjelder å mestre avanserte opera-
sjoner på datamaskin (lage presentasjoner 
(84 prosent) og bruke et regneark for å lage 
en graf (62 prosent)). Dette ligger høyt over 
gjennomsnittet blant elevene i OECD-lan-
dene. På andre aktiviteter (å redigere foto-
grafier og å lage en database) rap porterer 
de norske elevene om lavere selvtillit enn 
blant gjennomsnittet av elever i OECD-lan-
dene. Det har vært en økning siden PISA 
2006 i andelen elever som mener at de kan 
lage en presentasjon og de som mener de 
kan bruke et regneark og lage en graf på 
egen hånd. Dette er begge aktiviteter som 
er satset på i Kunnskapsløftets læreplaner. 
Norge og Danmark er de to landene hvor 
elevene har mest lik oppfatning av egen 
mestring og egen digital kompetanse. I 
begge landene rapporterer guttene over det 
internasjonale gjennomsnittet og jentene 
under. Det er store kjønnsforskjeller i alle 
de nord iske landene og spes ielt de finske 
jentene rapporterer om lav selvtillit når det 
gjelder avansert databruk.

Når det gjelder Holdninger til bruk av data-
maskin, er de nordiske elevene stort sett 
mer positive til bruk av datamaskin enn det 
gjennomsnittet av elever i OECD-landene 
er. De finske jentene skiller seg ut ved å 
være svært lite pos itive til å jobbe på data-
maskin.

Til slutt i kapitlet har vi sett at elevenes til-
gang til og bruk av datamaskin i noen grad 
henger sammen med elevenes prestasjoner 
i digital lesing. De som bruker datamaskin 
hjemme og på skolen skårer høyere enn de 
som ikke gjør det. Om en ser på hvilke akti-
viteter elevene bruker datamaskinen til, er 
bildet mer sammensatt, men for de fleste 
av aktivitetene kan det se ut som sjelden 
bruk og hyppig bruk korrelerer negativt 
med digitale leseprestasjoner, mens mode-
rate brukere er de som skårer best i digital 
lesing.
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Dette kapitlet er todelt. Den første delen 
tar for seg variabler som økonomisk, sosial 
og kulturell status i hjemmet og forskjell 
mellom skoler. I den andre delen drøfter vi 
ulike bakgrunnsvariabler for lesing, samlet 
under betegnelsene lese engasje ment, le-
sevaner og bevissthet om lesestrategier. 
Vi gjør også rede for hvor mye tid elevene 
bruker på ulike leseaktiviteter på nettet. 
Eksempel teksten «Jobbsøk» presenteres i 
kapitlet, med oppgaveresultater og analy-
ser av elevenes svar.

Målet med kapitlet er altså å gjøre rede for 
sammenhenger mellom presta sjoner og 
bakgrunnsfaktorer. Til dette brukes først 
og fremst korrelasjonsmål, som angir hvor 
sterk samvariasjonen er mellom en bak-
grunnsvariabel og det å prestere bra på 
prøven. Vi bruker også noen enkle regre-
sjonsanalyser, som enkelt forklart viser i 
hvilken grad forskjeller mellom elever kan 
forklares ved hjelp av de ulike variablene. 
Regresjonsanalysene er basert på interna-
sjonale analyser av PISA-dataene, hentet fra 
rapporten Students On Line (OECD 2011a).

Elevene presterer på forskjellige kompetansenivå i denne digitale leseprøven som på 
andre prøver som måler elevers kompetanse. At noen elever skårer høyt på den digitale 
leseprøven, kan i noen grad forklares av hjemmeforhold og andre bakgrunnsvariabler. 
Dette kapitlet handler om hvor sterke disse sammen hengene er i den digitale lese-
prøven. Vi vil sammenligne med leseprøven på papir, og vi bruker data om elevenes 
bakgrunn og holdninger fra elevspørreskjemaet. Hva kjennetegner de elevene som 
presterer høyt, når det gjelder hjemme bakgrunn, skolebakgrunn, leseengasjement, 
nettvaner og bevissthet om lesestrategier?
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utdanning. Svarene deres blir gjort om til 
antall år med utdanning for mor og far, og 
den høyeste av verdiene blir brukt i ana-
lysene. Vi ser av tabell 5.1 at foreldrenes 
utdanning har omtrent like sterk sammen-
heng med digital leseskår (0,13) som med 
lesing på papir (0,14). 

Hjemmets økonomi
Det er laget en indeks for å måle hjem-
mets økonomi basert på følgende gjen-
stander eller fasiliteter som elevene skulle 
oppgi om de hadde tilgang til hjemme: 
eget rom, tilgang til internett, oppvask-
maskin, DVD-spiller, videokamera, boble-
bad og flatskjerm. Videre ble det spurt om 
hvor mange av følgende ting som fantes 
hjemme: mobiltelefoner, TV-apparater, da-
tamaskiner, biler og baderom. I tabell 5.1 
ser vi at hjemmets økonomi har svært svak 
sammenheng med leseprestasjoner, og 
sammenhengen er negativ (-0,08 og -0,03). 
Dette er et karakteristisk trekk ved Norge 
og de andre nordiske landene, hvor økono-
mien for de fleste er relativt god og hvor 
skolesystemet i stor grad er organisert slik 
at hjemmets økonomi ikke skal ha noen 
sterk direkte effekt. 

Kulturgjenstander hjemme
Indeksen for kulturgjenstander hjemme er 
basert på elevens respons på om de har de 
følgende gjenstandene hjemme: klassiske 
bøker, klassisk musikk, lyrikk og kunst-
gjenstander som malerier etc. Tabell 5.1 
viser at denne indeksen har en betydelig 
sammenheng med prestasjoner i lesing på 
papir (0,30), og også med prestasjoner i di-
gital lesing (0,27). 

Pedagogiske ressurser hjemme
Samlevariabelen pedagogiske ressurser 
hjemme er basert på spørsmål til elevene 
om de har følgende hjemme: en skrivepult, 
et stille sted å gjøre lekser, en datamaskin 
som kan brukes til lekser, pedagogisk pro-
gramvare, fagbøker, leksikon og ordbøker. 
Også her ser vi  i tabell 5.1 at denne va-
riablen har en sammenheng med lesing på 
papir (0,18), men svakere med digital lesing 
(0,12).

Antall bøker hjemme
Elevene blir bedt om å estimere hvor mange 
bøker de har hjemme for å se om dette har 
sammenheng med leseprestasjonene. Tidli-
gere PISA-undersøkelser har vist at denne 
sammenhengen er sterk. Tabell 5.1 viser 
dette for den vanlige papirlesingen, med 
en korrelasjonskoeffisienten på 0,35. Dette 
er den av indeksene som har sterkest sam-
menheng med både lesing på papir og digi-
tal lesing (0,31).

Språk som snakkes hjemme
I tillegg til variablene over som inngår i 
indeksen ESCS, blir elevene spurt om flere 
forhold i hjemmet. De fleste av disse har 
ingen sammenheng med lesing, men hvil-
ket språk elevene snakker hjemme har tra-
disjonelt hatt sammenheng med lesing på 
papir. Elevene blir spurt om hvilket språk 
de snakker hjemme mesteparten av tiden. 
Denne variabelen korrelerer svakt (-0,15) 
for lesing på papir, mens sammenhengen 
med digital lesing er -0,10. At korrelasjo-
nen er negativ indikerer at det å snakke et 
annet språk enn norsk hjemme mestepar-
ten av tiden henger sammen med svakere 
leseskåre på papir. For den digitale lese-
prøven ser vi at dette ikke har tilsvarende 
betydning.

Sammenhengen mellom hjemmebakgrunn 
og skoleprestasjoner er grundig belyst i 
mange tidligere studier. Sosioøkonomisk 
bakgrunn blir regnet som en av de sterkes-
te forklaringsfaktorene for skoleprestasjo-
ner, og er en naturlig del av alle analyser 
i PISA-undersøkelsene. I PISA er en elevs 
sosioøkonomiske bakgrunn målt ved in-
deksen ESCS som er et samlemål for øko-
nomisk, sosial og kulturell status. ESCS er 

basert på indeksene for høyeste yrkesstatus 
blant foreldrene og høyeste utdannings-
nivå blant foreldrene, hjemmets økonomi, 
kulturgjenstander i hjemmet, pedagogiske 
ressurser i hjemmet og antall bøker i hjem-
met (se nærmere beskrivelse av ESCS i 
Olsen og Turmo 2010). Tabell 5.1 viser kor-
relasjonskoeffisientene for hver av varia-
blene som inngår i ESCS, for digital lesing 
og lesing på papir. 

Vi ser at alle disse bakgrunnsfaktorene 
har en svakere sammenheng med digital 
 leseskår enn de har med lesing på papir. 
Hjemmebakgrunn ser i det hele tatt ut til 
å ha mindre å si for elevenes mestring i di-
gital lesing. Dette er i så måte et positivt 
funn i vår undersøkelse: elevers mestring 
av digital lesing er ikke så nært knyttet til 
sosioøkonomisk status som andre skole-
prestasjoner er det.

Nedenfor viser vi for hver av variablene 
hvordan opplysninger fra elevene er inn-
hentet, og kommenterer styrken på sam-
menhengen med skår på de to leseprøvene.

Foreldrenes yrke
Elevene blir i spørreskjemaet bedt om å 
svare på hvilket yrke foreldrene har. Sva-
rene blir så behandlet ved å bruke et system 
for å kode yrker (ISCO88), og det av foreldre-
nes yrke som har høyest status, blir brukt i 
analysene. I tabell 5.1 ser vi at foreldrenes 
yrkesstatus er en av de bakgrunnsvaria-
blene som har sterkest sammenheng med 
den vanlige papirlesingen (0,28), mens det 
er en svakere sammenheng med digital 
lesing (0,22).

Foreldrenes utdanning
Elevene blir også spurt om foreldrenes 

Sammenhengen mellom elevenes bakgrunn og digital leseskår1

Indekser Digital lesing Lesing på papir
Foreldrenes yrke 0,22 0,28

Foreldrenes utdanning 0,13 0,14

Hjemmets økonomi -0,08 -0,03

Kulturgjenstander hjemme 0,27 0,30

Pedagogiske ressurser hjemme 0,12 0,18

Antall bøker hjemme 0,31 0,35

Tabell 5.1:
Korrelasjon mellom leseskår og bakgrunnsvariabler for de norske elevene.
Korrelasjonskoeffisientene er signifikante på 0.01-nivå.

1  Errata 2015: Feilretting av tabell 5.1 og korrelasjonskoeffisienter i teksten.
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ESCS
- Samlemål for sosioøkonomisk status
Når variablene fra tabell 5.1 behandles 
som ett mål, får vi anledning til å stud ere 
forskjeller i bakgrunnsvariablenes betyd-
ning mellom land. Indeksen er standardi-
sert til en gjennomsnitts verdi på 0, med et 
standardavvik på 1, for alle OECD-landene 
som deltok i leseprøven på papir. Figur 5.1 
viser sammen hengen mellom sosioøkono-
misk bakgrunn og leseresultatene for di-
gital lesing, og figur 5.2 viser det samme 
for papirlesing, begge sett i relasjon til det  

 
inter nasjonale gjennomsnittet. Jo lenger 
til venstre i figuren et land er plassert, jo 
sterkere innvirkning har hjemmeforhold på 
prestasjons nivået. Jo lenger til høyre et land 
er plassert, jo mindre betyr sosioøkono-
misk bakgrunn. Landenes plassering langs 
y-aksen indikerer landets gjennomsnitt-
lige leseskår i under søkelsen. Støttelinjene 
i figuren viser OECD-gjennomsnittet for 
hen holdsvis digital leseskår (499 poeng) 
og andelen varians i prestasjons for skjeller 
forklart med ESCS (14 prosent).

Figur 5.1 viser at i Macao, Hong Kong og 
Norge er det en liten del av variansen i 
leseprestasjoner som kan forklares ut fra 
hjemmeforhold. Alle de nordiske landene 
plasserer seg under det internasjonale gjen-
nomsnittet, mens sosioøkonomisk status 
bidrar til å forklare variansen i større grad i 
europeiske land som Ungarn, Polen, Belgia 

og Østerrike. Norge er altså det landet der 
sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer betyr 
minst, ved siden av de kinesiske provin-
sene, og dette er i tråd med tidligere rap-
porterte resultater fra andre fagområder 
i PISA-undersøkelsene (se for eksempel 
Kjærnsli mfl. 2004 og Kjærnsli mfl. 2007).

Figur 5.1:
Sammenhengen mellom 
sosioøkonomisk bakgrunn 
og digital lesekompetan-
se, samt sammenhengens 
styrke. Landene er plas-
sert langs aksene som 
representerer henholdsvis 
gjennomsnittlig skår på 
den digitale leseprøven 
og andelen varians i 
prestasjoner forklart av 
ESCS (Data bearbeidet 
fra OECD 2011).

Figur 5.2:
Sammenhengen mellom 
sosioøkonomisk bakgrunn 
og lesekompetanse, samt 
sammenhengens styrke. 
Landene er plassert langs 
aksene som representerer 
henholdsvis gjennom-
snittlig skår på leseprøven 
på papir og andelen vari-
ans i prestasjoner forklart 
av ESCS (Data bearbeidet 
fra OECD 2011).
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Når det gjelder lesing på papir og hvor sterk 
sammenhengen med ESCS er, viser figur 
5.2 at de sosioøkonomiske bakgrunnsfakto-
rene har større betydning i flere av landene. 
Om vi sammen ligner de to figurene, ser vi 
at i Norge har sosioøkonomisk bakgrunn 
enda mindre innvirkning på prestasjonene 
i digital lesing enn den har på lesing på 
papir. Også i Danmark og Sverige kan en se 
denne tendensen. I Island, Polen, Colombia 
og Chile er det motsatte tilfelle – hjemme-
bakgrunn har større inn virkning på presta-
sjonene i digital lesing enn på papirlesing. 
En av de faktorene som muligens kan bidra 

til å forklare dette funnet, er i hvilken grad 
sosio økonomisk status er koblet med det å 
ha datamaskiner hjemme. I enkelte land er 
det fortsatt slik at det å eie en datamaskin 
er knyttet til høy sosio økonomisk status i 
hjemmet. I de nordiske landene rapporte-
rer elevene om meget god tilgang til data-
maskiner og Internett, og i de fleste norske 
hjem er det flere enn en datamaskin, og 
forekomsten har ingen sterk samvariasjon 
med hjemmets sosioøkonomiske status (se 
Kapittel 4 Elevenes databruk hjemme og på 
skolen).
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PISAs utvalgsmetode gjør det mulig å 
studere om det er systematiske for skjeller 
mellom skoler. I tidligere PISA-under-
søkelser har vi sett at det er relativt små 
forskjeller mellom skoler i Norge når det 
gjelder faglige presta sjoner, mens forskjel-
len mellom elevene innen den enkelte skole er 
større. I et typisk norsk klasserom må altså 
lærerne og elevene forholde seg til elever 
på alle nivåer. Figur 5.3 viser en regre-

sjonsmodell der variansen i elevers presta-
sjoner i digital lesing fordeles innen og 
mellom skoler. Indeksen er stand ardisert til 
en gjennomsnitts verdi på 0, med et stan-
dardavvik på 1, for alle OECD-landene som 
deltok i leseprøven på papir. På bakgrunn 
av denne indeksen er det mulig å se hvor-
dan forskjellene innen og mellom skoler 
varierer mellom de deltakende landene.

Forskjeller innen og mellom skoler

Figur 5.3: 
Prestasjonsforskjeller 
innad i skolen og mellom 
skoler. Tallene er oppgitt 
i prosentandelen varians 
i prestasjoner forklart, 
innenfor denne regresjons-
modellen (Data bearbeidet 
fra OECD 2011).
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Jobbsøk - «Vi kobler jobbsøkere og 
jobb annonser sammen»
Vi vil på de neste sidene presentere eksem-
pelteksten Jobbsøk. Denne teksten introdu-
serer og aktualiserer resten av kapitlet, der 
vi blant annet skal se nærmere på elevers 
lesevaner på nettet. Mange av tekstene 
elevene omgir seg med daglig, er bruker-
genererte (med tilpasset sidevisning), og 
mange kan samles under merkelappen 
sosiale medier, som teksten Jobbsøk er et 
eks empel på. Jobbsøk simulerer et nettsted 
der arbeidssøkende både kan finne jobban-
nonser, og lagre sin egen CV som blir gjort 
tilgjengelig for potensiel le arbeidsgivere. 
Jobb søk kan tjene som eks empel på PISA-
tekster fra arbeids relaterte lese situa sjoner. 
Dette er en lesesituasjon som er i ferd med å 
bli aktuell for de fleste 15-åringene. Mange 
elever søker deltidsarbeid etter skoletid og 
i ferier, og enkelte 15-åringer er også aktu-
elle for overgang til arbeids styrken i løpet 
av et år eller to. De tre oppgavene til tek-
sten Jobbsøk går ut på å vurdere aktuelle 
stillinger som kan kombineres med skole-
gang, søke på én av jobbene og å sette seg 
i arbeidsgivers sted og reflektere over en 
utlysningstekst.

Jobbsøk har svært enkel layout, med tre ho-
vedoppslag som velges fra meny linja: «Min 
konto», «Dagens jobber» og «Min CV». For 
elevene er bare de to siste oppslagene til-
gjengelige, da tekstens tre oppgaver kun er 
knyttet til oversikten over jobbannonser på 
«Dagens jobber» og sin egen profil på «Min 
CV». Jobb annonsene på oppslaget «Dagens 
jobber» åpnes i en egen fane. Elev ene må 
sette seg i den fiktive 15 år gamle Pisae-
levs sted som har konto på nettstedet, og 
samhandle med søkemotor-delen av nett-
stedet, nemlig jobb annonsene. På denne 
måten tjener teksten også som eksempel på 
en tekst som både har redigerte («Dagens 

jobber») og brukergenererte elementer 
(«Min CV») integrert i en naturlig helhet. 
Oppslaget «Min CV» er Pisaelevs profil med 
kontakt opp lysninger, oversikt over tidlige-
re jobber og utdanning. I tillegg har profi-
len en liste over kvalifikasjoner, ferdighe-
ter og personlige egenskaper som Pisaelev 
selv har lagt inn i kontoen tidligere, samt 
en oversikt over ledig tid i løpet av uka. Vi 
skal se at det er stor spredning i kvalifika-
sjonene som Pisaelev henleder potensi-
elle arbeidsgiveres oppmerksomhet mot.  

Relevante søk
- Reflektere over og vurdere
Den første oppgaven som er knyttet til Jobb-
søk er kun knyttet til oppslaget «Dagens 
jobber», og alle lenker er lagt uvirksomme 
inntil elevene går videre til neste oppgave (se 
teksteksemplets illustrasjon av oppgave 1). 

Denne siden er fra en nettside for jobb-
søkere. Hvilken jobb vil passe best for 
skoleelever? Klikk på knappen ved siden 
av jobben for å svare.

I denne refleksjonsoppgaven skal elev-
ene   altså gjøre et kriteriebasert valg 
basert på svært korte beskrivelser og tid-
ligere kjennskap til emnet. Oppgaven kan 
altså knyttes til evne til kildevurderinger. 

Blant de fire aktuelle jobbene på lista over 
dagens jobber, er det bare en jobb som 
skal utføres på ettermiddags- og kveldstid, 
nemlig jobben i Juicebar-teamet, med den 
for øvrig særpregede og «ungdommelige» 
beskrivelsen: «På jakt etter en kul deltids-
jobb? Elsker du livet og er utadvendt? Da 
vil vi ha DEG med på laget. Ledige vakter 
fra 17.00. Service – Bartender.» 64 prosent 
av de norske elevene velger Juicebar-job-
ben, mens det inter nasjonale gjennomsnit-
tet er på 67 prosent. De resterende norske 

Figur 5.3 viser at de fleste land har mer va-
riasjon innen skolen, enn mellom skolene. 
Norge er det landet blant deltakerlandene 
der skoletilhørighet for klarer minst andel 
av variansen. Det som likevel er oppsikts-
vekkende, er den norske prosentandelen va-
rians forklart. For digital lesing er denne på 
19 prosent, mens det for lesing på papir i 
PISA 2009 var omtrent halvparten (10 pro-
sent) (Olsen og Turmo 2010). Med andre ord 
er forskjellen mellom skolene for de samme 

elevene på den samme prøven større i digi-
tal lesing enn for lesing på papir, og det er 
naturlig å tenke seg at dette skyldes ulik 
digital praksis på skolene. PISA 2009 hadde 
ikke egnede mål til å beskrive skolenes læ-
ringspraksis, og det er viktig at dette forskes 
videre på. Vi ser ellers at alle de nordiske 
deltakerlandene ligger under OECD-gjen-
nomsnittet, der forskjeller mellom skolene 
forklarer 30 prosent av forskjellene mellom 
elevene. 
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elevene har stort sett valgt jobbene som 
Kafémedarbeider eller Butikkhjelp. Bare 1,5 
prosent av elevene har unnlatt å besvare 
oppgaven.

Effektiv fanebruk 
Den andre oppgaven kan anses som en 
kombinasjonsøvelse, der det er mange 
ledd som skal utføres for å oppnå poeng. 
Innledningsvis i prøven gikk alle elevene 
gjennom øvingsoppgavene og fikk inngå-
ende opplæring i hva en fane er og hvordan 
det er tids- og arbeidsbesparende å bruke 
denne funk sjonaliteten. I tillegg ble alle 
elevene oppfordret muntlig til å ha penn 
og papir på pulten, som også vil være et 
godt hjelpemiddel i denne oppgaven. Opp-
gave teksten viser at en liste av muligheter 
skal analyseres ved å bruke kriterier som er 
gitt på forhånd.

Du har bestemt deg for å søke jobben 
på juicebaren. Klikk på lenken og les 
stillingskravene for denne jobben. Klikk 
deretter på «Søk nå» nederst i annon-
sen for å åpne siden med CV-en din. På 
«Min CV»-siden fyller du ut listen med 
relevante kvalifikasjoner ved å velge fire 
kvalifikasjoner fra nedtrekksmenyene. 
Disse kvalifikasjonene skal passe til stil-
lingskravene fra juicebaren.

Denne oppgavetypen kan tjene som eksem-
pel på såkalt kompleks flervalgs oppgave. 
I tillegg til nøyaktighet og utholdenhet, 
ser det ut til at disse opp gavene setter noe 
større krav til digital kompetanse enn de 
andre formatene. Opp gaven er kategorisert 
som en tolke- og sammenholde-oppgave.
De fire riktige egenskapene og samsvaret 
med jobbannonsen vises i tabell 5.2:

Pisaelevs kvalifikasjoner Utlysningstekst
God til å følge instruksjoner: fulgte daglig sikkerhetsregler for kjøkken Følger instruksjoner fra ledelsen

Arbeider bra i grupper: ble Årets lagspiller i Idrettslaget Samarbeider godt med andre

Effektiv oppvaskhjelp: jobb på Hjørnekroa Ikke er redde for å ta i et tak

Kjennskap til behandling av mat og erfaring med tilberedning: jobb på 
Hjørnekroa

Kan presse frukt og lage juice

Tabell 5.2:
Sammenhengen mellom arbeidssøkers kvalifikasjoner og krav i utlysningsteksten, Jobbsøk oppgave 2.

Jobbsøk simulerer et nettsted der arbeidssøkende både kan finne jobbannonser og lagre sin 
egen CV som blir gjort tilgjengelig for potensielle arbeidsgivere. Jobbsøk kan tjene som 
eksempel på PISA-tekster fra lesesituasjoner i yrkeslivet. Dette er en lesesituasjon som er 
i ferd med å bli aktuell for de fleste 15-åringene. Mange elever søker deltidsarbeid etter 
skoletid og i ferier, og enkelte er også aktuelle for overgang til den voksne arbeidsstyrken 
i løpet av et år eller to. De tre oppgavene til teksten Jobbsøk går ut på å vurdere aktuelle 
stillinger som kan kombineres med skolegang, søke på én av jobbene og å sette seg i ar-
beidsgivers sted og reflektere over en utlysningstekst. Jobbsøk har svært enkel layout, med 
tre hovedoppslag som velges fra menylinja: «Min konto», «Dagens jobber» og «Min CV».

Teksteksempel
Jobbsøk – Vi kobler jobbsøkere og jobbannonser sammen
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Tabell 5.3: 
Oppgaveinformasjon 
Jobbsøk - oppgave 1.

Lesesituasjon I yrkeslivet

Tekststatus Redigert og statisk

Tekstformat Ikke-sammenhengende

Teksttype Beskrivende

Aspekt Reflektere over og vurdere informasjon

Oppgaveformat Flervalg

Figur 5.4:
Prosentandel riktig svar 
på Jobbsøk - oppgave 1, 
gjennomsnittsverdier for 
landene og OECD.

Oppgavetekst:
Denne siden er fra en nettside for jobbsøkere. Hvilken jobb vil passe best for skoleelever? Klikk på 
knappen ved siden av jobben for å svare.

Riktig svar: svaralternativ B
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Tabell 5.4: 
Oppgaveinformasjon 
Jobbsøk - oppgave 2.

Lesesituasjon I yrkeslivet

Tekststatus Brukergenerert og dynamisk

Tekstformat Blandet

Teksttype Beskrivende

Aspekt Tolke og sammenholde informasjon

Oppgaveformat Kompleks flervalg

Figur 5.5:
Prosentandel riktig svar 
på Jobbsøk - oppgave 2, 
gjennomsnittsverdier for 
landene og OECD.

Oppgavetekst:
Du har bestemt deg for å søke jobben på juicebaren. Klikk på lenken og les stillingskravene for 
denne jobben. Klikk deretter på «Søk nå» nederst i annonsen for å åpne siden med CV-en din. På 
«Min CV»-siden fyller du ut listen med relevante kvalifikasjoner ved å velge fire kvalifikasjoner fra 
nedtrekksmenyene. Disse kvalifikasjonene skal passe til stillingskravene fra juicebaren.

Riktig svar: Se tabell 5.2.
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Tabell 5.5: 
Oppgaveinformasjon 
Jobbsøk - oppgave 3.

Lesesituasjon I yrkeslivet

Tekststatus Redigert og statisk

Tekstformat Blandet

Teksttype Beskrivende

Aspekt Reflektere over og vurdere informasjon

Oppgaveformat Åpen (langsvar)

Figur 5.6:
Prosentandel riktig svar 
på Jobbsøk - oppgave 3, 
gjennomsnittsverdier for 
landene og OECD.

Oppgavetekst:
«Merk: De søkerne som blir ansatt, 
får bare ta to vakter i uka.» Hvorfor 
tror du arbeidsgiveren har innført 
denne regelen?

Riktig svar: Svar som enten viser 
til fordeler for de ansatte eller ar-
beidsgiver eller til beskyttelse av 
begge.
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Denne oppgaven er blant de vanskelige i 
den digitale leseprøven, og bare 48 prosent 
av de norske elevene greide å velge alle fire 
kvalifikasjonene og få poeng. Det interna-
sjonale gjennomsnittet er på 51 prosent, og 
oppgaven er relativt krevende og plassert 
på nivå 4. En av de åpenbare grunnene til 
dette er at oppgaven er svært kompleks og 
krever utholdenhet og nøyaktighet, og så 
mange som 13 prosent av de norske elev-
ene går videre uten å avgi svar. Det kan 
være fordi de ikke skjønte oppgaven, eller 
at de ikke var utholdende nok til finne fram 
til svarene. Resten av de norske elevene, 
en tredel, mestrer ikke oppgaven av flere 
grunner: Endel oppgir en eller flere kva-
lifikasjoner som ikke gir poeng, og andre 
oppgir færre en fire kvalifikasjoner. Det er 
de to siste elementene i ut lysnings teksten 
som ser ut til å volde flest problemer («Ikke 
redd for å ta i et tak» og «kan presse frukt og 
lage juice»), og mange av elevene foreslår 
kvali fikasjonen «God til å bruke data for å 
utføre skolearbeid av høy kvalitet» som en 
slags allround-kvalifikasjon det kan være 
lurt å ha.

Refleksjon over regler: «fordi ein treng å 
kvile vist ein gjer ein god jobb»
Jobbsøk avsluttes med oppgave 3 som site-
rer jobbannonsen fra Juicebaren: 

«Merk: De søkerne som blir ansatt, får 
bare ta to vakter i uka.» Hvorfor tror 
du arbeidsgiveren har innført denne 
regelen?

Dette er en oppgavetype som helt naturlig 
anerkjenner en lang rekke ulike svar, siden 
elevene faktisk blir spurt om hva de tror. Vi 
ønsker at elevene skal vise at de kan sette 
opp hypoteser med bakgrunn i kjennskap til 
emnet og utlysningsteksten, om hva grun-
nen kan være til at denne betingelsen er en 
del av jobbannonsen. Svarene som godtas 
på denne oppgaven skal enten vise til for-
deler for de ansatte eller arbeidsgiver eller 
til beskyttelse av begge. Svaret må også 
være konsistent med to-skifts-ordningen 
på Juicebaren. Elevene kan vise til fleksi-
biliteten, påliteligheten eller effektivite-
ten blant de ansatte eller til arbeids giver-
ens bekymringer for de ansattes ve og vel. 
Mange elever gjør dette, og alle svarene i 
tabell 5.6 er anerkjent som gode og poeng-
givende svar.

Jobbsøk oppgave 3: Autentiske, poenggivende elevsvar
Fordi de vil ha flest mulig ansatte. Så kanskje de kan utvide senere? Dessuten er det jo lurt å ha en del arbei-
dere, i tillfelle noen blir syke.

Jeg tror arbeidsgiveren har innført denne regelen, fordi de som får jobb der ofte spør om å få flere dager. de 
som søker nå vet at uansett får de ikke flere dager, så da er det ikke noe vits i å mase om det i det hele tatt. 
og kanskje de vil ha flere forskjellige arbeidere, for ett variert miljø.

Fordi det er sletsomt og hektisk arbeid, han vil gjeren ikkje at det skal gå ut over helsa eller skulegang

De vil ha mere folk for å være trygg på at de har nok folk som kan steppe inn hvis noen er syk.

fordi ein treng å kvile vist ein gjer ein god jobb

Fordi han vil ha forskjellige folk i Juicebaren

Tabell 5.6:
Eksempel på godkjente elevsvar på oppgave 3.

Oppgave 3
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63 prosent av de norske elevene får poeng, 
og denne oppgaven plasserer seg dermed 
som en av de letteste blant de åpne opp-
gavene. Det internasjonale gjennomsnittet 
for denne oppgaven er 49 prosent, og elev-
ene i Norge skårer best sammen med elever 
fra New Zealand. Jentene har i større grad 

enn guttene fått poeng på denne oppgaven. 
Gjennom snittet for jentene er på 70 prosent 
og 56 prosent for guttene. Kjønnsforskjel-
len på Jobbsøk totalt er på 9,4 prosent i jen-
tenes favør, og teksten er blant de tekstene 
som drar opp den gjennomsnittlige kjønns-
forskjellen på den digitale leseprøven.

Tidligere undersøkelser av lesing på papir 
har vist at de gode leserne har en rekke 
holdninger og vaner til felles, og disse kan 
samles under felles betegnel sen leseenga-
sjement. Dette gjelder blant annet leseva-
nene deres, hvor interesserte de er i lesing, 
hvor autonome de er i valg av lesestoff 
og om de bruker lesing i sosiale sammen-
henger og lesepraksis (Frønes og Narvhus 
2010, Roe 2010). I PISA 2009 ble leseenga-
sjement målt ved hjelp av tre konstrukter, 
som denne oversikten viser:

Holdninger til lesing:
1 spørsmål om tidsbruk til frivilling lesing 
og 11 spørsmål om elevenes holdninger til 
lese aktiviteter og samhandling omkring 
lesing

Lesevaner på papir:
5 spørsmål om lesehyppighet knyttet til 
fem ulike typer papirbasert lesestoff (uke-
blader, tegneserier, skjønn litteratur, fakta- 
og fagbøker og aviser)

Lesevaner på nett:
7 spørsmål om lesing på nettet (e-post, 
chat, nett aviser, elektronisk ordbok eller et 

oppslagsverk, søke etter informasjon, grup-
pediskusjoner eller forum, og å søke etter 
praktiske opplysninger)

I denne andre delen av kapitlet vil vi se 
nærmere på hvordan disse kon struktene 
har sammenheng med prestasjoner på den 
digitale leseprøven. Vi har i tidligere kapit-
ler vist at for å være god i digital lesing 
trengs de samme ferdighetene som pa-
pirlesing krever, men i tillegg kreves det 
spesielle fer digheter for digital lesing, for 
eksempel å greie å navigere seg gjennom 
teksten på en hensiktsmessig måte. Vi kan 
da anta at engasjement i det å lese på nett 
vil ha en nærmere sammenheng med digi-
tal lesing, enn med lesing på papir.

Før vi ser nærmere på hvor sterke sammen-
hengene er, vil vi vise hvor mye tid elevene 
rapporterer at de bruker på ulike nettakti-
viteter. Dette gjelder et spørsmål som er 
til forveksling likt spørsmålene fra IKT-
spørreskjemaet som vi beskrev i kapittel 4, 
men det er altså et eget konstrukt knyttet 
til elevenes leseaktiviteter på nettet som 
inngår blant de tre konstruktene knyttet til 
holdninger til lesing.

Elevenes leseengasjement:
holdninger til lesing, lesevaner og bevissthet om lesestrategier

Lesevaner på nett 
Vår informasjon om elevenes nettvaner 
knytter seg først og fremst til det spørsmå-
let i spørreskjemaet om hvor ofte de driver 
med ulike leseaktiviteter på nettet. Vi er 
interesserte i å få vite om de bedriver ak-
tiviteten aldri eller nesten aldri, månedlig, 
ukentlig eller flere ganger om dagen. Det 
spørsmålet vi vil studere nærmere er: 

Hvor ofte holder du på med følgende leseakti-
viteter? 
• Leser e-post 
• Chatter (f.eks. MSN®) 
• Leser aviser på nettet 
• Bruker en elektronisk ordbok eller et   
 oppslagsverk (f.eks. Wikipedia®) 
• Leter etter informasjon på nettet for å lære  
 om spesielle emner 

• Deltar i gruppediskusjoner eller forum på   
 nettet (f.eks. blogg) 
• Leter etter praktiske opplysninger på   
 nettet (f.eks. tog- og bussruter,    
 arrangementer, tips, oppskrifter)

Tabell 5.7 nedenfor viser prosentandelen 
elever i de nordiske landene som oppgir at 
de bedriver ulike nettleseaktiviteter flere 
ganger om dagen. I andre sammenhenger 
bruker vi ofte andelen elever som bruker tid 
på en aktivitet ukentlig eller mer, og i mange 
tilfeller er dette et godt mål. Her synes vi 
derimot at det er mer kar akter iserende om 
elevene bruker tid på å lese på nett «Flere 
ganger om dagen».

Leseaktivitet Norge Danmark Finland Island Sverige OECD-gj.
snitt

Leser e-post 21 27 13 18 14 24

Chatter (f.eks MSN®) 60 53 47 65 52 44

Leser aviser på nettet 19 16 10 24 12 18

Bruker en elektronisk ordbok eller 
et oppslagsverk (f.eks. Wikipedia®) 

12 9 7 9 8 10

Leter etter informasjon på nettet 
for å lære om spesielle emner 

15 17 7 13 13 16

Deltar i gruppediskusjoner eller 
forum på nettet (f.eks. blogg) 

9 5 9 12 8 7

Leter etter praktiske opplysninger 
på nettet (f.eks. tog- og bussruter, 
arrangementer, tips, oppskrifter)

8 7 5 8 9 10

Tabell 5.7:
Andelen nordiske elever som leser ulike nettekster «Flere ganger om dagen», OECD-gjennomsnittet i kolonnen til 
høyre. 
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Tabell 5.7 viser at chatting er den eneste 
aktiviteten som skiller seg ut som høy-
frekvent. Chatting er en svært utbredt akti-
vitet i Norge om vi sammenligner med det 
internasjonale gjennomsnittet. De neste ko-
lonnene viser at dette er en nordisk trend, 
men at Island og Norge skiller seg særlig ut. 

Det er gjennomgående i hele materialet vårt 
at norske ungdommer bruker e-post mindre 
enn elever i andre land, og særlig mindre 
enn det internasjonale gjennomsnittet. En 
av årsakene til dette kan være utbredelsen 

av lærings plattformer i den norske skolen, 
som ser ut til å være større enn i resten av 
OECD-området. Norske elever rapporterer 
om hyppigere chatting, deling i andre so-
siale medier og bruk av læringsplattformer 
enn hva ungdommer fra de andre nordiske 
landene gjør (Se Kapittel 4 Elevers databruk 
hjemme og på skolen).

Tabell 5.8 viser kjønnsfordelingen blant 
elever i de nordiske landene som rappor-
terer at de daglig bruker tid på de ulike 
 aktivitetene.

Jenter Norge Danmark Island Sverige

Leser e-post 19 27 18 13

Chatter 58 51 65 47

Leser aviser 11 12 17 7

Ordbok eller oppslagsverk 9 7 5 5

Søker info for å lære 10 12 5 8

Deltar i diskusjonsforum 8 3 8 4

Praktiske opplysninger 7 5 4 6

Gutter Norge Danmark Island Sverige

Leser e-post 22 29 17 16

Chatter 61 55 63 57

Leser aviser 27 23 31 17

Ordbok eller oppslagsverk 14 12 14 11

Søker info for å lære 19 23 20 18

Deltar i diskusjonsforum 11 8 17 13

Praktiske opplysninger 9 10 12 11

Tabell 5.8:
Prosentandel nordiske jenter og gutter som leser Internettekster daglig.

Vi ser at guttene rapporterer om hyppi-
gere aktivitet, både når det gjelder å lese 
nettaviser og å søke informasjon. Alle 
kjønnsforskjellene er i guttenes favør på 
dette spørsmålet, i tråd med funn fra tid-
ligere undersøkelser (for eksempel Lie mfl. 
2001, Kjærnsli mfl. 2007). Tabell 5.8 viser 
at variasjonen blant de nordiske elevene, 

ikke i første omgang kan forklares ut fra 
et kjønns perspektiv – det er større varias-
jon i prosentandeler mellom landene enn 
mellom kjønnene. Nedenfor kommer vi 
tilbake til hvordan elvenes svar på dette 
spørsmålet henger sammen med prestas-
joner på prøven.

Holdninger til lesing
Elevene ble i PISA 2009 spurt om «Hvor 
mye tid bruker du daglig på å lese for din 
egen fornøyelses skyld?», og tok også stil-
ling til en rekke påstander om leseaktivi-
teter for å få et mål på hvor positive hold-
ninger de hadde til lesing. «Å lese er en av 
mine favoritthobbyer», «Jeg leser bare hvis 
jeg må» og «Jeg synes det er vanskelig å 
lese ut bøker», kan tjene som eksempler på 
påstand ene (Se Roe 2010 for utførlig be-
skrivelse). Dette konstruktet korrelerer høyt 
(0,42) med lesing på papir, men svært svakt 
(0,14) med digital leseskår. 

Om vi ser nærmere på forskjellen mellom 
elevgrupper som skårer henholdsvis sterkt 
og svakt på den digitale leseskalaen, ser 
vi både i Norge og i OECD-landene at de 
elevene som bryr seg minst om å lese 
(den nederste halvdelen) gjennomsnittlig 
skårer 470 poeng og de som liker å lese 
(den øverste halv delen) skårer i gjennom-
snitt 530 poeng, en forskjell på 60 poeng. 
Dette svarer til omlag halvannet skoleår 
i ferdigheter. Denne sammenhengen er 
ikke nød vendigvis uttrykk for en årsaks-
sammenheng, men den sier noe om at 
det er viktig å styrke og bevare leselysten 
hos elevene. Sammenhengen kan trolig 
beskrives som en spiral, der positive hold-

ninger gjør at elevene leser mer, og som 
igjen fører til mer leselyst og som i neste 
omgang øker lesemengden. 

Lesevaner på papir - variert leseaktivitet 
I PISA 2009 ble elevene spurt om hvor ofte 
de på fritida leser blader, aviser, tegnese-
rier, skjønnlitteratur og fagbøker fordi de 
har lyst til det. De elevene som ofte leser 
et variert utvalg lesestoff, er også elever 
som presterer bedre i papirlesing. Det å 
lese skjønnlitteratur har sammenheng med 
bedre lese ferd igheter, og det har også det å 
lese andre typer tekster, som avisartikler og 
blader, hvis det kommer i tillegg til å lese 
andre typer tekster (OECD 2010a). Korre-
lasjonen med lesing på papir er høy (0,27), 
mens variert leseaktivitet har svak sam-
menheng med digital lesing (0,07). 

Forskjellen mellom de elevene som rap-
porterer at de ofte leser et variert utvalg le-
sestoff og de som rapporterer at de sjelden 
gjør det, er i gjennomsnitt i OECD-området 
53 skårpoeng på den digitale leseprøven. 
I Norge er denne forskjellen på 60 skår-
poeng, mens forskjellen i Sverige er på 77 
skårpoeng. I de fleste landene er det ingen 
kjønnsforskjeller når det gjelder sammen-
hengen mellom variert leseaktivitet og di-
gital leseferdighet.

Sammenheng mellom prestasjoner og holdninger til lesing, lesevaner 
og bevissthet om lesestrategier
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Lesevaner på nett
– informasjonssøk og sosiale medier
Når vi ser på hvordan leseaktivitetene på 
nett henger sammen med prest asjoner, 
viser en faktoranalyse at de sju leseakti-
vitetene deler seg i to grupper: informa-
sjonssøk (nettaviser, ordbok, søke etter in-
formasjon og praktiske opp lysninger) og 
sosiale medier (e-post, chat, diskusjonsfo-
rum). Informasjons søk krever ingen nær-
mere beskrivelse, men sosiale medier kan 
her være et samle begrep for en rekke kom-
munikasjonsplattformer der fellesnevneren 
er at de ikke er avsenderstyrt. Det finnes 
veldig mange plattformer med forskjel-
lige bruksområder. Noen egner seg best til 
underholdning, som for eksempel World 
of Warcraft og Facebook, andre er bedre 
egnet til profesjonell bruk, som LinkedIn 
eller Wikipedia. Mange sosiale medier og 
verktøy har innebygd teknologi for å dele 
og samarbeide. 

I OECD-området er det med noen få unntak 
en sterk sammenheng mellom det å gjøre 
det bra i digital lesing på den ene siden 
og å lese aviser, søke i ord bøker og opp-
slagsverk og søke etter informasjon på den 
andre siden. Det er derimot en svak sam-
menheng mellom poeng på prøven og ak-
tiviteter som å lese e-post, chatte og delta 
i diskusjons forum. På bakgrunn av hva 
elevene svarer på spørsmålene i konstruk-
tet, blir det regnet ut en samlet verdi, og 
gjennomsnittet i OECD-landene settes til 0, 
med et standardavvik på 1. Figur 5.7 neden-
for viser prosentandelen forklart varians i 
de ulike landene og det internasjonale gjen-
nomsnittet. Dette er basert på to bivariate 
regresjons analyser hvor prestasjoner i di-
gital lesing er den avhengige variabelen og 
konstruktene informasjonssøk og sosiale 
medier er brukt som uavhengig variabel i 
hver sin analyse.

Figur 5.7: 
Sammenheng mellom 
leseaktiviteter på nett og 
prestasjoner på den digi-
tale leseprøven for alle land 
samt det internasjonale 
gjennomsnittet. Verdiene 
representerer prosent-
andelen forklart varians 
for konstruktene sosiale 
medier og informasjonssøk 
på nett. (Data bearbeidet 
fra OECD 2011)
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Mest interessant for Norge er det likevel 
at sammenhengen mellom nett akt ivitet-
er og leseprestasjoner er svakere enn i de 
fleste andre land, som figur 5.7 viser. I for 
eksempel Japan forklarer aktivitet knyttet 
til informasjonssøk hele 13 prosent av va-
riansen mellom elevene, mens til svarende 
tall i Norge er 2 prosent. Bruk av sosiale 
medier forklarer lite varians i de fleste 
land, i Norge så å si ingenting. Dette kan 
skyldes utbredelsen av sosiale medier – at 
«alle» elevene bruker nettet til slike akti-
viteter, ikke bare elever som skårer svakt 
eller sterkt på prøven.

Når vi undersøker hvor sterk denne sam-
menhengen er finner vi at Norge har den 
nest svakeste samvariasjonen mellom digi-
tal leseskår og informa sjons søk på Internett, 
etter Belgia. Det er også svært interessant 
at det i Norge ikke er noe kjønnsforskjell 
knyttet til i hvor stor grad informasjons-
søk samvarierer med prestasjoner (korre-
lasjon 0,17 for begge kjønn, mens OECD-
gjennomsnittet korrelerer 0,25 for jenter og 
0,29 for gutter). I de fleste andre land er det 
differanser mellom kjønnene i hvor sterk 
sammenhengen er, og sammenhengen er 
sterkest for guttene. 

Bevissthet om effektive lesestrategier
Alle de foregående bakgrunnsvariablene er 
knyttet til elevenes rapporterte holdninger 
eller forhold i hjemmet. I elevspørreskje-
maet i PISA 2009 er det også enkelte spørs-
mål som søker å måle elevenes bevisst-
het om lese- og læringsstrategier, såkalte 
metakognitive mål. Vi ønsker altså å måle 
hvorvidt elevene er bevisste sine egne stra-
tegier – og ikke minst – hvilke strategier 
som allment kan anses som egnet for ulike 
formål.

I PISA 2009 inngikk to konstrukter for le-

sestrategier, ett knyttet til å opp sum mere en 
tekst og ett knyttet til å forstå en tekst. Elev-
ene ble presentert for en skolesituasjon og 
ble bedt om å rangere aktuelle strategier 
for å oppsummere en lang og relativt van-
skelig tekst og for å forstå og huske innhol-
det i en tekst. Begge konstruktene samvari-
erer sterkt med leseskår i papirmediet. 

Oppsummere en tekst
Den første lesesituasjonen elevene ble pre-
sentert for, er formulert som følg en de: «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 tek-
sten?» Her fikk elevene fem mulige strate-
gier å vurdere nytten av:

a) Jeg skriver et sammendrag. Så sjekker jeg
 om hvert avsnitt er dekket i sammendraget, 
 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.

Av disse fem strategiene anses d og e som 
de beste, så strategi a og c, mens b er den 
minst egnede strategien. Det ble beregnet 
en verdi som reflekterte om elevene var 
i stand til å rangere de fem strategiene i 
henhold til denne regelen. Verdiene viser 
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et mål på om de har høy eller lav bevissthet 
om de mest effektive strategiene (se Hop-
fenbeck og Roe 2010 for nærmere beskriv-
else). For lesing på papir er det en sterk 
sammenheng med dette meta kogn itive 
målet, 0,41, mens det for digital lesing er 
0,13. Igjen viser dette interes sante forskjel-
ler mellom lesing i de ulike mediene.

Forstå og huske en tekst
Den andre situasjonen som elevene ble pre-
sentert for lød som følger: «Du skal forstå 
og huske innholdet i en tekst. Hvordan vil 
du vurdere nytten av de følgende strategi-
ene for å forstå og huske teksten?»
Elevene vurderte følgende seks strategier 
på en skala fra 1 til 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. 

Av disse fem strategiene anses c, d og e som 
de mest effektive, og de minst effektive er 
a, b og f. For lesing på papir er det en sterk 
sammenheng mellom dette metakognitive 
målet, 0,35, mens det for digital lesing er 
0,10. Det ser altså ut til at dette metakog-
nitive målet samvarierer svakt med digital 
leseskår, og lavere enn det første målet.

I dette kapitlet har vi presentert de ulike 
bakgrunnsfaktorenes styrke med hensyn til 
å forklare elevenes prestasjoner, presentert 
både gjennom kor relasjons mål og regre-
sjonsmodeller. 

Målet på sosioøkonomisk bakgrunn, ESCS, 
er basert på indeksene for hjemmets økono-
mi, kulturgjenstander i hjemmet, pedago-
giske ressurser i hjemmet, bøker i hjemmet, 
høyeste yrkesstatus blant foreldrene og 
høyeste utdanningsnivå blant foreldrene. 
Norge er det landet der sosioøkonomiske 
bakgrunnsfaktorer betyr minst. Den eneste 
faktoren som har noen særlig sammen heng 
med prestasjoner i digital lesing, er Forel-
drenes høyeste utdanning. Sosioøkonomisk 
bakgrunn har enda mindre innvirkning på 
presta sjonene i digital lesing enn den har 
på lesing på papir for de norske elevene.

Norge er det landet i OECD-området der 
minst varians kan forklares av forskjellen 
mellom skoler. Det er likevel oppsiktsvek-
kende at andelen som faktisk forklares, er 
dobbelt så høy som for lesing på papir.

Leseengasjement for alle landene som 
deltok i den digitale leseprøven, har en 

signifikant og positiv sammenheng med 
prestasjoner i digital lesing, men sammen-
hengen er svak og svakere enn for lesing 
på papir. 

Når det gjelder hva slags type leseaktivite-
ter på nettet elevene bruker tid på, så rap-
porterer de norske elevene omtrent som det 
internasjonale gjennom snittet. Unntaket er 
hvor ofte elevene chatter. Hele 60 prosent 
av norske elever chatter daglig, mot bare 
44 prosent av det internasjonale gjennom-
snittet. Til gjengjeld leser de norske elev-
ene mindre e-post enn gjennomsnittet for 
OECD-området, og de søker sjeldnere etter 
informasjon på nettet.

Når vi ser på hvordan leseaktivitetene på 
nett henger sammen med presta sjoner, 
viser det seg at det er en sterk sammenheng 
mellom presta sjoner i digital lesing og å 
lese aviser, søke i ordbøker og oppslags-
verk og søke etter informasjon. Det er deri-
mot en svak sammenheng mellom digitale 
lese presta sjoner og aktiviteter som å lese 
e-post, chatte og delta i diskusjons forum. I 
Norge er sammenhengen mellom nettakti-
viteter og leseprestasjoner svakere enn i de 
fleste andre land.

Sammendrag
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Norge presterer gjennomsnittlig i inter-
nasjonal sammenheng på den digitale lese-
prøven. Det har vært knyttet forventninger 
til bedre norske resultater når en leseprøve 
ble gjennomført på skjerm og med nettek-
ster, men de norske elevene presterer altså 
som de gjør på leseprøven på papir.

Også innenfor digital lesing er det store 
kjønnsforskjeller i prestasjoner. Dette 
kjenner vi fra en rekke leseundersøkel-
ser, og gjelder hele OECD-områd et. Det 
har vært forventninger om at kjønns-
forskjellene ville utjevnes ved en digital le-
seprøve, men dette har ikke skjedd verken i 
OECD-området eller i Norge. Det er en viss 
endring: Differansen mellom kjønnene blir 
12 poeng mindre for norske elever (fra 47 
til 35 poengs forskjell i jentenes favør), og 
15 poeng i gjennomsnitt i OECD-området 
(fra 39 til 24 poeng i jentenes favør). De 
norske jentene presterer altså fortsatt om 

lag ett skoleår bedre enn de norske guttene, 
og det er en langt større andel gutter enn 
jenter som presterer på de laveste nivåene. 

Det viser seg at navigasjonsferdigheter 
og – strategier har en avgjørende betyd-
ning for elevenes prestasjoner på prøven. 
Resultatene viser tydelig at hovedskillet 
går mellom de elevene som finner de re-
levante nettsidene for å besvare oppga-
vene – og som besøker dem flere ganger 
– og de elevene som ikke finner fram. Det 
er også store internasjonale forskjeller i 
måten elever nærmer seg navigeringen på; 
de norske elevene kjennetegnes ved at de 
bruker relativt lite tid, finner fram til riktig 
side – men at de ikke alltid fullfører opp-
gaven med tilfredsstillende kontrollstrate-
gier.

Det å ha tilgang til datamaskiner og 
 Internett på skolen, har vært hoved fokus 

129128

Elever på nett

Vi vil i dette kapitlet gå gjennom de mest sentrale funnene i denne under søkelsen. 
Flere av dem kan være både overraskende og oppsiktsvekkende, og peker framover 
mot videre forskning.

Kapittel 6: Avsluttende kommentarer

kapittel 6
Avsluttende

kommentarer



livet, og debatten om hvordan voksne «di-
gitale im migranter» kan lage god undervis-
ning for disse unge er viktig (se utgangs-
punktet for debatten i Prensky 2001 og en 
kritisk gjennomgang i Bennett mfl. 2008).

I Norge har vi også vært opptatt av mulige 
kjønnsskiller i mestring av IKT. Lenge 
hadde guttene et stort forsprang på jen-
tene i hvor ofte de brukte data maskin til 
en rekke aktiviteter. I rapporten «Digitale 
kjønnsskiller?» (Kristiansen 2004) oppsum-
meres kunnskap om feltet med blant annet 
at variasjons bredden i IKT-bruk og digital 
kompetanse er stor hos begge kjønn, men at 
det er fare for digitale skiller mellom gutter 
og jenter. Dette fordi gutter har en mer om-
fattende og variert bruk av IKT hjemme 
enn jenter har, og fordi Kristiansen viser at 
fedres utdanningsnivå ser ut til å ha særlig 
stor effekt på gutters bruk av IKT.

Vår undersøkelse antyder at de digitale 
skillene ikke først og fremst er relatert til 
kjønn, siden kjønnsforskjellene er gjenkjen-
nelige fra papir formatet. Skillene er heller 
ikke relatert til tilgang til datamaskiner, da 
denne synes tilfreds stillende. Det er heller 
ikke sterk forklaringskraft i hvor mye elev-
ene bruker datamaskin eller er på nett. Det 
vi derimot ser er at det digitale skillet går 
mellom de elevene som bruker Internett 
for å skaffe seg informasjon, og som evner 
å tolke og evaluere denne in form asjonen 
til bruk i bestemte opp gaver – og de som 
ikke gjør det. Noe av forskjellene mellom 
elever kan spores tilbake til de bak grunns-
faktorene som er kjent avgjørende for å lese 
i alle medier – men en stor andel spores 
også tilbake til forskjeller mellom skoler. 
Hva forskjel lene mellom skolene består i, 
må selvsagt undersøkes nærmere i egnet 
forskningsdesign, men implement eringen 
av digital komp etanse som grunnleggende 

ferdighet har vært svært ulik på skolene 
etter innføringen av Kunnskapsløftet (se 
for eksempel Møller, Prøitz og Aasen 2009). 
Denne femte grunnleg gende ferdigheten er 
også på mange måter den minst kommu-
niserte fra ulike skolemyndigheters side: Å 
kunne bruke digitale verktøy er for eksempel 
den av de grunnleggende ferdighetene som 
ikke vurderes ved eksamen eller nasjonale 
prøver. Det samme kan man si er tilfelle 
for å kunne uttrykke seg muntlig og å kunne 
uttrykke seg skriftlig – som grunnleggende 
ferdighet - men disse er mer sentrale ved 
muntlige og skriftlige prøver i fagene.

PISA digital
OECD har varslet at det er et langsiktig mål 
å undersøke nærmere de digitale komp-
onent ene i lesing, matematikk, naturfag 
og problemløsing. Allerede ved PISA 2012 
er det en digital prøve i problemløsing og 
matematikk i under søkelsen. Digital prøve 
i matematikk og digital lesing er fortsatt 
valgfrie moduler, men flere og flere land 
ønsker å delta. Neste gang lesing er et 
hoved område i PISA, i 2018, vil den digitale 
undersøkelsen styrkes – og forhåpentligvis 
integrere andre digitale medier enn Inter-
nett, og med en større bredde av multimo-
dale ressurser. 

Denne satsingen er viktig av flere grunner. 
Først og fremst for at PISA-under søkelsene 
skal gjenspeile faktiske kompetanser sam-
funnet har bruk for – og medier som er i 
bruk verden over. For lesing sin del, får 
de digitale mediene ofte omtale som mer 
komplekse enn papirmediet. Vi kan også 
få inntrykk av at selve mediet og tekstene 
forvansker leseprosessen. Men om dette 
hadde vært tilfelle for alle mulige leseope-
rasjoner, ville ikke de fleste av oss foretruk-
ket Internett og annen teknologi til dag-
lige oppgaver. På nettet er ny informasjon 

for IKT-satsingen i den norske skolen i 
mange år. Vår under søkelse viser at tilgan-
gen nå er på et svært høyt nivå i Norge – en 
av de beste i inter nasjonal sammenheng – 
uten at dette er avgjørende for hvordan elev-
ene presterer. Elevenes bruk av datamas-
kin hjemme henger i noen grad sammen 
med elevenes prestasjoner i digital lesing. 
De som bruker data maskin hjemme, skårer 
høyere enn de som ikke gjør det. Vi ser også 
at hva datamaskinene brukes til i privat 
og faglig sammenheng, er av større betyd-
ning enn hva som skjer på skolen. For de 
fleste typer aktivitet ser det ut til at både 
sjelden bruk og hyppig bruk er assosiert 
med relativt svakere digitale lesepresta-
sjoner enn moderat bruk. I kapittel 5 så vi 
også at det å bruke nettet hyppig til såkalte 
«seriøse» aktiviteter, som å søke etter in-
formasjon, å søke etter praktiske opplysnin-
ger og å bruke oppslagsverk, viser seg å ha 
betydning for hvordan elevene presterer på 
skolen. 

Det er også overraskende store for-
skjeller skolene imellom, noe som kan 
reflektere ulik IKT-praksis på skolene. Vi 
har gjentatte ganger sett i papirlesing at 
forskjel lene i liten grad er å se mellom sko-
lene – forskjellene mellom elevene finnes 
innad i hvert klasserom. I denne under-
søkelsen ser vi en stor økning i forskjeller 
mellom skolene. Likevel er det fortsatt slik 
at forskjellene mellom skolene er mindre i 
vårt land enn i noen andre land som deltar 
i under søkelsen.

Det synes klart at resultatene i den digitale 
leseprøven henger sammen med de kjente 
faktorene for å lykkes i lesing, men sam-
menhengene er mye svakere enn for lesing 
på papir. Leseengasjement – altså hvor 
ofte elevene leser variert lesestoff, med 
engasjement og for sin egen fornøyelses 

skyld, har bare en viss betydning for digital 
lesing.

Sammenligningsperspektivet med tradi-
sjonell lesing på papir er vektlagt både 
i denne norske rapporten og i den inter-
nasjonale (OECD 2011). Dette er naturlig 
både fordi det er første gang en slik un-
dersøkelse gjennomføres, og også fordi det 
kan gi verdifull innsikt i digital lesing og 
hva som kjennetegner leseprosessene. Det 
er selvsagt viktig at denne under søkelsen 
suppleres med mer forskning for å studere 
forskjellen på å lese i ulike medier – og ikke 
minst hvordan digital kompetanse spiller 
inn i leseprosessen.

Digitale skiller?
Det har i forskningslitteraturen blitt ut-
trykt bekymring for at det kan oppstå digi-
tale skiller blant elever og i befolkningen 
forøvrig. I første rekke knytter dette seg 
til forskjellen mellom de som har god til-
gang til datamaskiner og de som ikke har 
(se for eksempel OECD 2001). Etter hvert 
som tilgangen har blitt bedre, er det nok 
større grunn til å bekymre seg for hva de 
digitale mediene brukes til enn tilgangen til 
maskiner. I boken Digitale skiller beskriver 
Frønes (2002) det digitale samfunnet som 
et kommunikasjons samfunn, der det etter-
hvert vil kreves kommunikasjonsevner i 
like stor grad som evner til å fortolke in-
formasjon. Samfunnsutviklingen vil tvinge 
fram en satsing på digital komp etanse, 
både for å dekke behov i næringer som 
krever IT-produksjon og utvikling, og for 
å dekke behov til basisferdigheter hos den 
enkelte (Frønes 2002). Paral lelt i tid har det 
vært en stor internasjonal skoledebatt, med 
amerikansk opprinnelse, om skillet mellom 
«digital natives» og oss andre. Med «digital 
natives» menes de unge generasjonene som 
har brukt IKT som naturlige verktøy hele 
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 direkte til gjengelig via lenker og tekstenes 
nettverksstruktur. Leserne får umiddelbar 
tilgang til den nye informasjonen og nye 
søk kan gjennomføres raskt. Mot stykket for 
noen år tilbake var ofte å oppsøke bibliote-
ket – eller også at det ikke finnes noe mot-
stykke. Teknologien har gitt oss muligheter 
vi ikke hadde før. For å få et bredt bilde av 
hva elevene mestrer og å måle elevenes 
reelle leseferdigheter i årene som kommer, 
er vi nødt til ha prøver med en bredde av 
medier, tekster og sjangre.

Bruken av Internett til alle livets områder 
har eksplodert de siste årene, og det griper 
inn i livene våre på helt nye måter. Digitalt 
medborgerskap, eller å effektivt benytte ka-
naler for massekommunikasjon på nett, har 
blitt en ny form for deltakelse i sivilsam-
funnet, og det er god grunn til å tro at de 
nye praksis ene er kommet for å bli. 

For å forstå de digitale tekstene, kreves 
selvsagt erfaring og egnede strategier. Tek-
stene er ofte enorme i omfang, og leseren 
må hele tiden holde oversikt over både ho-
vedstrukturen og navigasjons verktøyene 
på nettstedet. Det som likevel ser ut til å 
være det mest krevende med å lese på In-
ternett, er å mestre bredden i teksttyper 
og å vurdere tekstenes kvalitet. For elev-
ene betyr dette at de må opparbeide seg en 

kildevurderingskompetanse, unik for det 
digitale mediet. Elevene må lære seg å vur-
dere hvem avsenderen eller forfatteren er, 
hvor troverdig avsenderen er i den konkrete 
sammenhengen, og til hvilket formål infor-
masjonen kan brukes. Å tilegne seg disse 
ferdighetene tar lang tid, selv med veiled-
ning og instruksjoner i arbeid med skole-
fagene.

Mange elever har også problemer med 
navigasjonen i vår undersøkelse, selv om 
dette er en begrenset del av prøven. Selv når 
instruksjonen er eksplisitt, har flere elever 
problemer med å finne fram til riktig side. 
Vi kan altså ikke anta at elever automatisk 
kan navig ere på en god måte, selv om de 
framstår som svært kompetente på andre 
operasjoner på datamaskinen. De vet ikke 
auto matisk hvordan de beveger seg effek-
tivt i de digitale tekstene. Å slippe elevene 
løs i det digitale rommet, uten en klar vei-
ledning, klare opp gaver og en klar hensikt 
med lesingen, er bortkastet tid og vil skape 
frustrasjon. Om ikke dette blir en integrert 
del av undervisningen, kan vi stå i fare 
for å mislykkes med å skape gode lesere, 
men skape mange dårlige leseopplevelser i 
stedet. Elever må bli oppmuntret til å defi-
nere lese oppgaven, finne ut hva de ønsker 
å få svar på og hvilken vei de vil gå - før de 
starter å navigere og ta seg fram på nettet.
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