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«Language does 
not explain the 
world as much as 
it produces it»

(Dunn & Neumann, 2016, s2)





Hva er kritisk 
literacy?

• Gresk kriticos – «the ability to argue and judge»

• Paulo Freire (1970) – critical literacy: the
capacity to analyse, critique and transform
social, cultural and political texts and contexts

• Luke (2019, s. 358) «critical literacy approaches
view language, texts, and discourses as the
principal means for representing and reshaping
possible worlds»

• Kritisk literacy handler om å møte tekster med 
en viss motstand, og være i stand til å 
gjenkjenne underliggende holdninger og 
virkelighetsframstillinger i tekster (Blikstad-
Balas, 2016)



Hvorfor er det 
så viktig å 

kunne lese 
kritisk?

• Sakprosa – tekster som adressaten har grunn til 
å oppfatte som direkte ytringer om 
virkeligheten (Tønnesson, 2012)

• Luke (2019, s. 349)  «(…) even if we
acknowledge the discourse construction of
possible worlds, we need to make a parallell 
acknowledgment that all discourses are not the
things of which they speak, nor do they have 
equivalent or comparable consequences, 
effects, and impacts in diverse worlds of
material and social relations, human and non-
human place and environment, interaction and 
action» 







Samme problemstilling: hvilken betydning har lærertetthet? Svært ulike konklusjoner
- Betyr det at minst en av rapportene lyver?



Kritisk literacy 
≠ en metode

• Kritisk literacy bør ikke innskrenkes til et 
spørsmål om overfladisk faktasjekk

• Dette er noe annet enn tradisjonell 
«kildekritikk» i skolen der det ofte er gitt at en 
av kildene alltid er direkte feil

• Kritisk literacy handler om å se hva slags 
premisser tekster bygger på, og vil alltid 
innebære en eller annen form for tekstanalyse





«Filter bubble»
(Eli Pariser)

Algoritmer predikerer selektivt 
hvilken informasjon du vil ha, 
basert på tidligere søk og klikk, 
lagrede data om brukeren og 
hvor du er.

Du skjermes fra informasjon som 
ikke bekrefter det eksisterende 
verdensbilde ditt – og i følge 
Pariser vil du da isoleres i en 
egen kulturell, ideologisk boble



Hvordan står 
det til med 
elevers evne 
til kritisk 
literacy?



Noen generelle tendenser - kildevurdering

• Elever vurderer sjelden troverdighet, de er mer opptatt av at 
innholdet de finner skal handle om «det riktige temaet» og inneholde 
mest mulig informasjon de kan bruke selv – «jakte på svaret»

• Elever er generelt lite opptatt av avsender

• Elever legger stor vekt på tall og informasjon som fremstilles som 
fakta 

• Mange har vanskeligheter med å gjenkjenne og vurdere 
argumentasjon

(Anmarkrud, Bråten & Strømsø, 2014; Frønes og Narvhus, 2012; Leino, 2006; Lim, 2009; Metzger, 2007; Rieh og Hilligoss, 2007)



Elevene sliter med å se kommersielle undertoner



Oppgave fra nasjonale prøver i lesing – gitt til 8.trinn, gjengitt fra 
Roe, Ryen og Weyergangs bok God leseopplæring med nasjonale 
prøver (som forøvrig har et fantastisk kapittel om kritisk lesing!)

Tolkningsoppgave:  Hva er 
hovedhensikten med denne teksten?

A. å reklamere for et knivmerke 

B. å informere om fritidsaktiviteter for barn 

C.å reklamere for speiderbevegelsen

D.å informere om gode naturopplevelser

Slik svarer 8.trinn nasjonalt: 

A: 34 %     B: 14 %    C:6 %      D:45 %



Hvilke tekster vil elevene bruke som kilde?

Skriveoppgave til de 8 vg3-elevene: fagtekst om kjøttforbruk

Hvordan vurderer de ulike kilders troverdighet? 

«Så mye plass krever 

kjøttforbruket»

Rapport/faktatekst

«Protein» 

(informasjonstekst om 

proteiner i kjøtt)
«Min virkelighet»

Personlig blogginnlegg

(Blikstad-Balas og Foldvik, 2017; Foldvik, 2015) 



Ville du brukt teksten i din egen fagtekst om kjøttforbruk?

(Blikstad-Balas & Foldvik, 2017)



Om Framtiden i våre henders tekst

Intervjuer: Men hva tror du? Får du inntrykk av at de kan 

mye om det [kjøttforbruk]?

Kristin: Ehh, ja. Ja fordi de tar jo opp… De tar jo faktisk 

med arealmål og tall og diverse ting da, og bruker 

liksom at det er 7 billiarder [sic.] i verden og diverse 

ting, så de bruker tall. Og derfor tror jeg litt mer på 

det. For de har liksom et mer korrekt tall på det.



Om Matprat

Kjetil: Gode argumenter. Det er ikke noe tvil om det egentlig. De snakker 
veldig tydelig, det er ikke noe tull og tøys, de snakker veldig konkret 
og de.. ja. Det er jo tall.

Intervjuer: Kunne du tenke deg noen grunn til at de ikke skulle 
snakket sant?

Maria: Matprat? Nei egentlig ikke. Nei, jeg tror ikke de har noen 
grunn til å lyve. For det ser ikke ut som at de har noen 
reklame eller sånt, på siden. Så de hadde jo vært sånn, 
hvis de for eksempel hadde reklamert for Tine da, også 
skriver de «melk er superbra for deg, kjøp masse melk...» 
Så kunne det vært sånn sketchy. Men det er veldig sånn, 
det er ikke noe reklame i det hele tatt.



Om Sophie Elise Isachsens tekst

Tonje: Jeg ville ikke brukt den i oppgaven min. Rett 

og slett fordi det er et blogginnlegg. 

Med mindre jeg skulle sett, vist et 

synspunkt. Veldig på den ene siden. For 

hun har jo mange gode argumenter 

nedover som kan fungere alene.  Men det 

ser ikke så veldig troverdig ut å ha en blogg 

på kildelista. Og da…ville jeg eventuelt 

prøvd å finne det et annet sted. Det samme. 



Utdrag fra et av 

vedleggene på eksamen i 

norsk hovedmål 2018 

Teksten er en annonse 

for Nespresso i A-

magasinet



Ingen dybdestudier av disse eksamensbesvarelsene – men mange sensorer har 

rapportert om overraskende lavt refleksjonsnivå også fra skriveføre elever som finner 

mange virkemidler og har god kompetanse i faget



Blir elevene bedt om å lese kritisk i klasserommet?

Nja – flere studier tyder på at elevene sjelden blir bedt om å 

tolke sakprosa eller ta stilling til den. 

Ofte skal innhold gjengis med såkalt «egne ord» og målet er at 

eleven skal vise at de har skjønt noe de har lest

(Bakken & Andersson-Bakken, 2017; Blikstad-Balas, 2016)









Hva kan vi gjøre for å 
fremme kritisk lesing?



INFORMASJON
≠ KUNNSKAP



Vis frem uenighet og motstridende fremstillinger 



NB: Kritisk
literacy 

handler ikke
bare om 
sakprosa

(Borsheim‐Black, Macaluso & Petrone, 2014)





Spørsmål?
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