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Hva er det viktigste skolen skal 
drive med?
• Nesten 80 % svarer oppøving av 

elevenes Kritiske tenking
Hvor godt føler du deg forberedt 
til å undervise i følgende tema ? 
• 90 % føler seg svært kvalifisert til å 

undervise i kritisk tenking.

• Positivt for fagfornyelsen om dette er 
representativt

• Betenkelig om det er pga. en smal 
definisjon og forståelse av begrepet



Aktualitet
Ny kompetansedefinisjon

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN 
SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

2006GAMMEL DEFINISJON Ny KOMPETANSEDEFINISJON

Kompetanse er evnen til å 
løse oppgaver og mestre 
komplekse utfordringer. 
Elevene viser kompetanse i 
konkrete situasjoner ved å 
bruke kunnskaper og 
ferdigheter til å løse 
oppgaver.

Kompetanse er å kunne 
tilegne seg og anvende 
kunnskaper og ferdigheter 
til å mestre utfordringer og 
løse oppgaver i kjente og 
ukjente sammenhenger og 
situasjoner. Kompetanse 
innebærer forståelse og 
evne til refleksjon og 
kritisk tenkning



Å tenke kritisk er ikke å være negativ

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

• Både positive og negative utsagn kan være 
utslag av kritisk og ukritisk tenkning.

• Det som er viktig er hvordan man har kommet 
frem til konklusjonen.



Definisjon på Kritisk tenking

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

• «Å tenke kritisk kan imidlertid være mer 
anstrengende enn umiddelbart å godta det som 
møter oss (Dewey, 1979, s 13). 

• Active, presistent, and carfull consideration of a 
belief or supposed form of knowledge in the light of
the grounds which support it, and the further
conclution it tends (Dewey,1997, s.6)

• Critical thinking is reasonable reflective thinking that
is focused on deciding what to belive or do (Ennis, 
1987, s 10)



Tre forståelser av kritisk tenkning har vært dominerende i 
norsk skole

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

1

1

Å analysere argumenter: 
Utgangspunkt i logikk, filosofi 
og språkvitenskap

2.

2

KILDEKRITIKK
Troverdighet
Objektiv
Nøyaktig
Etterrettelighet

3

3

Å anvende vitenskapelig 
metode: Utgangspunkt i 
naturvitenskapen. For 
eksempel tester i forsøk.



Hvorfor ble jeg opptatt av kritisk 
tenking?
• Læreplanens paradoks:
På den ene siden skal vi fremme positive holdninger 
til bærekraftig utvikling, mangfold, likestilling, 
demokrati og menneskerettigheter. På den andre 
siden skal vi skape selvstendige og kritisk tenkende 
elever. Hvordan gjøres dette?

• Klipp og lim kulturen som stadig snek seg inn i mine 
klasserom



Jeg stupte inn i begrepet 
Dette slo meg:
• Komplekst begrep
• Kritisk tenking ligger tett opp til danningsbegrepet som 

igjen er nært beslekta med «literacy» begrepet
• Begrepet må forstås bredt om vi skal imøtekomme 

kravene i fagfornyelsen.

Spørsmålet som da reiste seg var:
Hvordan jobber vi helt konkret med dette i 
klasserommet? 



Forskningsdesign
• Jeg og min kollega Lisbet Elvebakk begynte å lese litteratur som 

drøfter hvordan undervisningen kan tilrettelegge for kritisk tenking i 
praksis. 

• Ut fra dette laget vi et undervisningsopplegg som vi utførte i 
samarbeid med en lærer og prøvde ut i to 7. klasse. Observerte en 
til to økter i uken i 4 uker. 

• Aksjonsforsknig. Ekspansive læringssirkelen. To runder.
• Fulgte opp med lærerintervju og gruppeintervju med elever.
• Vi filmet ikke i klasserommet



Forskningsspørsmålet vårt var
• Hvordan skape rom for kritisk tenking i klasserommet?



KriT – Kritisk tenking i klasserommet

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

• Høsten 2020 fikk vi innvilget penger fra NFR til å forske videre på 
kritisk tenking i klasserommet.

• Vi er 11 forskere fra OsloMet fra samfunnsfag, norsk, engelsk, 
naturfag og pedagogikk. Kirsti Jegstad er prosjektleder.

• Forskningsspørsmålet vårt er hvordan bruk av nyheter og 
bøker/billedbøker kan være en nyttig inngang for å få til kritisk 
tenking i klasserommet.

• Vi er på to skoler, i 12 ulike klasserom, der vi filmer og samler data.
• Vi er nå i tredje og siste syklus for innsamling
• Metoden vi bruker er Designbased reserch method



Forskerne vi tok utgangspunkt i for å 
forme undervisningsopplegget var; 

• Anne Schjelderup

• Børhaug & Christophersen

• Leonel Lim



Anne Schjelderup
• Blant mye annet  er hun opptatt av;
• Avdekke premisser i påstander
• Opptatt av det å stille spørsmål. Ved at læreren 

stadig stiller elevene spørsmål, «tvinges» de til 
å gå dypere i fagstoffet og lærer hjelper dem til 
å se flere perspektiver og sammenhenger.



Børhaug & Christophersen
• I boken «Autoriserte samfunnsbilder» påpekes blant 

annet viktigheten av perspektivmangfold  for å fremme 
elevenes evne til kritisk tenking.

• Ikke en sannhet

Dette må gjennomsyre
• Lærebøker
• Undervisning
• Oppgaver



Leonel Lim
• Lim er kanskje i større grad enn de to andre opptatt av at kritisk tenking 

ikke bare skal være en øvelse i logikk og argumentasjonsanalyse men at 
kritisk tenking må settes sammen med et INNHOLD.

• Han sier videre at den kritiske tenkingen alltid må settes inn i en 
samfunnsmessig kontekst. 

• I innholdet og konteksten skal vi ha fokus på 
1. At elevene ser at det er ulike maktrelasjoner.
2. At evnene kan se seg selv i en sammenheng med andres behov
3. At elevene evner å innta andres og nye perspektiver

• Det må være et kontinuerlig samspill mellom alle disse faktorene samtidig
for at man kan snakke om oppøving av kritisk tenking.



Operasjonal
isering av 
Lims 
kategoriere 
når man 
jobber med 
tekst: 
Andersson-
Bakken et 
al. (in 
review)

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

•



Oppsummert har teorien vi har fokusert på gitt 
oss følgende verktøy for analyse i klasseommet: 
1. Læreren  og elev som aktivt stiller spørsmål
2. Ikke autoriserte sannhetsbilder men 
perspektivrikdom
3. Lims 6 kategorier



Operasjonalisering inn i klasserommet
Temaet for gruppearbeidet var «mennesker på flukt». Sluttproduktet skulle være en film 
der de skulle presentere svar på en problemstilling de selv hadde laget.

Gruppearbeidet varte i fire uker og var hovedsakelig lagt til samfunnsfagstimene.
Underveis i arbeidet ble gruppene gitt konkrete oppgaver der de skulle ha fokus på;
• Leseoppdrag (Forenklede tekster)
• Formulere problemstilling
• Se sammenheng med fokus på årsak/ virkning
• Rangere
• Begrunne egne valg

• Hver gruppe fikk utdelt en organisasjon de skulle ha fokus på, for eksempel Røde 
kors, KN, Plan Norge etc. der de skulle se på hva organisasjonene gjorde for 
mennesker på flukt.



HVA FANT VI UT?



FORMULERE PROBLEMSTILLING
FUNN: Overraskende positive funn knyttet til å formulere problemstilling.

EKSEMPEL:

• Hvordan velger organisasjonen hvem de skal hjelpe?
• Kommer pengene egentlig frem til de som trenger hjelpen? Og hvordan?
• Hvorfor får de ikke penger av staten for arbeidet de gjør?

• Hvordan ville Amnesty ha klart å hjelpe under en 3. verdenskrig?
• Hvorfor velger Leger uten grenser å hjelpe onde mennesker? 

• Hvorfor jobber Amnesty internasjonal mot dødsstraff?
• Hva gjør egentlig Kirkens Nødhjelp inne i flyktningeleirene?

HVA SKJEDDE:

Diskusjoner
Aktiverer forkunnskap. 
Må sortere kunnskapen og sette lys på et spørsmål.

Læreren i aktiv dialog når problemstillingene skulle godkjennes

DEØFTING
Prosjektarbeid vs. lærerstyrt gruppearbeid

Bruke det mer aktivt i alle aldre



Læreren som 
spørsmålsstiller

FUNN: Ved tett voksenoppfølging og dialog får man elevene med på å se sammenhenger, skifte perspektiver

EKSEMPEL/HVA SKJER

• - «Er dere for dødsstraff?», spør læreren.

• - «Nei, det er å bryte en menneskerett», svarer gruppen. 

• - «Er det andre grunner for at dere er imot dødsstraff?» spør læreren. 

• -«Det er ikke riktig å drepe noen», sier en elev. 

• De andre er stille. Så presenterer læreren et senario der en person dreper moren 

• og alle søsknene deres, og spør om de fortsatt mener at denne personen skal leve

• videre. Alle elevene på gruppen skiftet dermed standpunkt og blir for dødsstraff. 

• læreren presenterer så nye synspunkt som er motstand mot dødsstraff og begrunner det med at bevis kan tolkes feil, ny teknologi kan komme til og fordi ingen menneske kan bestemme over liv 
og død. Dette starter en ny diskusjonen i gruppen, og etter en stund er elevene enige i at de er imot dødsstraff. 

DISKUSJON

Ser vi den kritisk tenkende læreren som ikke presenterer et autorisert sannhetsbilde, inntar nye perspektiv, er i en kjent kontekst for barna

Eksempel på dialog som går i dybden og ikke i bredden

Om vi tar det ut av kontekst: Diskuter for og imot dødsstraff

Ren logisk argumentasjon: I loven står det at ingen skal ta liv. Dødsstraff er å ta liv. Ergo er kan man ikke ha dødsstraff

Krit prosjektete ser vi mye av det samme; klasseromsdiskusjoner, alene gruppediskusjoner



Musikk og bilder
FUNN: Når elevene skal sette inn bilder og musikk skjer diskusjonene og 
refleksjonene og tenkingen mye friere enn når de tror de kan finne det «riktige» 
svaret i den skrevne tekst eller på internett.

HVA SKJEDDE: 
• Gode samtaler om valg
• Viser god evne til sammehengsforståelse

DIDKUSJON
Bruke praktisk estetiske fag inn i arbeidet med kritisk tenking
Jeg tenker at Kritisk tenking er tett forbundet med evne til kreativitet og dermed 
evnen til å tenke nytt. Når man senere i livet møter nye situasjoner hjelper evnen til 
kritisk tenking deg til å se muligheter og løsninger.
Krit prosjektete: Bildebøker som utgangspunkt, også bilder knyttet til nyheter



Rangering
FUNN:
Alle elevene synes oppgaven er enkel å forstå og alle klarte å rangere hvilken 
organisasjon de ønsker å gi 10 000 kr. 
HVA SKJER:
Muntlig diskusjon om hvorfor de skal rangere den ene foran den andre,. Helt automatisk 
og fritt argumenterer elevene for sine synspunkt.

KONKLUSJON OG DRØFTING
I løpet av en dag rangerer vi hele tiden
Rangering er et godt verktøy til å få elevene naturlig til å begrunne sine valg, preferanser

Det vi så var med en gang elevene skulle skriftliggjøre eller presentere argumentene for 
rangeringen for læreren så begynte de å lete etter det «riktige» svaret i tekster og på 
nettet og argumentene ble korte og lite relevante.



Tro på egne refleksjon
FUNN: Elevene har liten tro på verdien av egne refleksjoner

EKSEMPEL:
Når oppgavene prøver å jobbe elevene bort fra og reprodusere HVA kunnskap og få dem til å svare på HVODAN og HVORFOR så 
blir de usikre.
HVA SKJEDDE:
• Klipp og lim rett fra tekst eller internett
• Ønsker å løse oppgaven raskt og effektivt
• Leter i tekst etter riktig svar

DRØFTING:
• En skole med mange kompetansemål og mye faginnhold har kanskje gått på bekostning av elevenes tro på verdien av egen 

argumentasjon – Ny læreplan gir nye muligheter!!
• Litteraturen framelsker ofte utforskende arbeidsmetoder som nøkkelen til læring og kritisk tenking- Jeg vil også slå et slag for

tekster og lærere som har i seg flerperspektiv, sammenhengsforståelse, maktkritikk etc
• For nettopp i elevens utforsking så må vi være obs på at søk på internett fort fører til klipp og lim og søk etter riktig svar.

Forskjell på «hva mener du?» og egne begrunnede argumenter



Hva lærte vi?
• Vi tenkte at tema; Mennesker på flukt, hadde et innhold elevene 

kunne forstå og relatere seg til, som alle fagdidaktikere er opptatt 
av.

• Det at vi brakte inn organisasjonene «drepte» store deler av 
prosjektet.

• Lærte hvor viktig det nettopp er at oppøvingen av kritisk tenking må 
stå sammen med et innhold og kontekst som elevene kan se seg 
selv i sammenheng med.

• Vi utelot helt maktdiskusjonen som er svært relevant og spennende 
i forhold til mennesker på flukt.



Oppsummerende funn

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

• Kjent kontekst for elevene.
• Bilder, gjenstander, små historier som inngang
• Dialog som går i dybde og ikke i bredde
• Læreren legger opp til å vise flere perspektiver rundt en 

sak, snarere enn å komme til enighet
• Etiske, politiske, moralske dilemma er gode for å tenke 

kritisk.
• Læreren må hjelpe elevene med 

sammenhengsforståelsen (ha det tydelig for seg før 
timen hvilke sammenhenger som skal ha fokus)



Vi fant en hatt

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

• Anderson –Bakken et.al.(in reviw) har analysert arbeid i 
klasserommet knyttet til boken «Vi fant en hatt» 3.trinn

• Leste boken sammen
• Planlagte lesestopp

• Boken reiser et etisk dilemma – Flere løsninger
• Relatere til elevenes egen erfaring med urettferdighet. Finnes det 

andre urettferdigheter i verden de kan se sammenhenger til–
sammenhengsforståelse

• Har noen mer rett på hatten enn andre – makt
• Se det fra de ulike aktørenes perspektiv - motstridende perspektiv



Plast

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

• Hva tenker dere på når dere hørere ordet plast?
• Elevene får utdelt laminerte bilder av ting som er laget av plast 

(pc, Ipad, crocs, fleesgenser, byggeklosser, matboks. 
Drikkeflaske, regntøy, tannbørste, en plastleke som er populær, 
innpakket avokado)

• Elevene skal rangere hvilke av tingene som er viktigst at er laget 
av plast og begrunne det de kommer frem til

• Elevene leser en tekst som viser at plast også er et nyttig og bra 
materiale

• Avslutter med å skrive positive og negative sider ved plast 

Sammenhengsforståelsen, maktperspektivet, flere løsninger. Kjent 
kontekst, er allerede engasjert i plast som miljøtrussel



KriT - prosjektet

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

• Blogg KriT-bloggen - Kritisk tenkning i 
barneskolen (KriT) (oslomet.no)

• Nettsidere: Kritisk tenkning i barneskolen (KriT) 
- OsloMet

https://uni.oslomet.no/krit/
https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/krit


Arbeid med nyheter

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

Satt inn i det teoretiske rammeverket vi jobber 
med



Nyheter

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST



ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST



Democit

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

• NFR støtta prosjekt 
• Samarbeid mellom NOVA og lærerutdanningen ved 

OsloMet
• Står på skuldrene til ICCS 2016. Kontrastskoler
• Intervju
• Litt klasseromsobservasjon
• Nettsted: Demokrati, læring og mobilisering for unge 

medborgere (DEMOCIT) – OsloMet

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/demokrati-lering-mobilisering-unge-medborgere


Political efficasy- politisk 
mestringstro/
Demokratisk mestringstro

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

• Norsk ungdom skårer høyt på demokrati kunnskap
• Sammenheng mellom høy skår på demokratikunnskap 

og høy skår på matte, engelsk og norsk
• Ingen sammenheng mellom høy skår på demokrati og 

det å tro på fremtidig samfunnsdeltakelse.
• MEN sammenheng mellom politisk mestringstro og tro 

på fremtidig samfunnsdeltakelse
• Politisk mestringstro: Tro at din stemme teller, tro på 

at man kan formulere egne meninger, tro på at man 
kan klare å påvirke samfunnet man lever i



Kritisk tenking og politisk 
mestringstro

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

Noe av svaret på hvordan vi utdanner fremtidige 
borgere og nåtidige borgere til politisk 
mestringstro ligger kanskje i å jobbe med kritisk 
tenking



Foreløpige funn

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

• I norske klasserom har ikke «åpent 
klasseromsklima» en positiv påvirkning av elevers 
tro på fremtidig deltakelse – dette skiller seg fra 
resten av OECD land

• Innhold – Lite fokus på at et bevisst forhold til 
innholdsutvelgelse er viktig for demokrati og 
medborgerskapsopplæringen

• Kontroversielle temaer – elevene og medias 
dagsorden får bestemme hva som diskuteres



Hva hindrer elever i å delta i 
klasserommet

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST

Eva Kosberg ( in review) 
• 1. Tror på at man kan delta og endre, men det koster for man er redd for sosiale konsekvenser. Miste 

venner, kommentarer etc.
• 2. Tror på at man kan endre og delta, men man mener at det er en voksen som har «nøkkelen» til 

endring. Det må en voksen til for å hjelpe å få frem ungdommens stemme. De mener at ungdom ikke 
selv har kraft til å få gjennomslag

• 3. Tror ikke endring er mulig. Meninger er satt, det hjelper ikke å bruke tid på å prøve å diskutere for 
å endre.

Hvordan ta tak i dette:
• Jobbe med klasseromsmiljøet

• Viktig å ikke bare sette en ærlik mellom klasseroms dialog, argumentasjon  og utdanning til kritisk 
tenking



Avslutning
• Tilbake til paradokset. Kritisk tenking er mer enn å være for eller mot demokratiet, 

mangfold, bærekraft, likestilling og MR
• Ved oppøving av kritisk tenking vil elevene evne å tenke kritisk rundt elementer av 

samfunnsmessige temaer. Dette henger nøye sammen med demokrati og 
medborgerskapsopplæringen

• Ikke stoppe, men stoppe opp ved de problematiske og «ukorrekte» utspillene –
kanskje er det der man virkelig kan få til kritisk tenking sammen med elevene. Henger 
nøye sammen med demokrati og medborgerskapsopplæringen

• Man jobber med kritisk tenking også når elevene ikke er aktive i argumentasjonen. Det 
å være bevisst å jobbe med flere perspektiver, selv peke på flere løsninger på et 
problem, vise sammenhenger gjennom utvalg av lærestoff er med på å skape kritisk 
tenkende elever.



kilder
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