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Er kritisk tenkning viktigere nå enn tidligere?
Er det grunn til å tro at det vil bli viktigere i 
fremtiden?
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Bærekraftsproblemstillinger

• Innebærer kontroverser – sprikende forskningsresultater og flere 

problemstillinger/hensyn

• Må ta valg basert på faglig forståelse og personlige verdier

(Kolstø, 2006)



Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU)

• Forbereder de unge på å bli ansvarlige borgere (Burmeister, Rauch & Eilks, 2012)

• Kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne delta aktivt i beslutninger 
(Summers, Childs & Corney, 2005)

≈utdanning for fremtiden

«Education through science» (Holbrook & Rannikmae, 2007)



3 ulike tradisjoner for utdanning for bærekraftig utvikling

• Faktabasert 

• 1960-70-årene

• Miljøproblemer

• Kunnskap => riktig 

handling

• Pluralistisk 

• 1990-årene

• Interessekonflikter

• Mulighet til å tilegne 

seg kunnskap og 

kompetanser => 

utvikle egne 

holdninger

• Normativ

• 1980-årene

• Konflikt mellom 

mennesker og natur

• Riktige, 

ekspertfremsatte 

holdninger => riktig 

handling

«Learned

hopelessness» 

(Nagel, 2005)

=> Why I don’t want my 

children to be educated

for… (Jickling, 1992)

UBU (Sandell, Öhman

& Östman, 2005)

(Borg, Gericke, Höglund & Bergman, 2012)



Hvilke kompetanser trenger elever i ungdomsskolen og 
videregående skole for å kunne handle bærekraftig både 
nå og i fremtiden?

• Systemtenkning

• Problemløsning

• Kreativitet

• Kritisk tenkning

• Fremtidstenking/-tro

• Kommunikasjon

• Samarbeid

• Empati, holdninger og verdier

(Jegstad & Sinnes, 2015)

Handlingskompetanse 
(Mogensen&Schnack, 2010)



Kompetanser for det 21.århundret

• Education for Life and Work: Developing Transferable 

Knowledge and Skills in the 21st Century



Kompetanser for det 21.århundret

Education 2030

«Opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk og 

vitenskapelig tenkning. (…) Opplæringen skal skape en 

forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten må 

tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode 

påvirker det vi ser.» (Overordnet del, 1.3, s.7)



Ståstedsrefleksjon

•Hvordan samsvarer vår praksis med de tre 
undervisningstradisjonene?  
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Kjerneelementer

Begrepene og ideene skal bidra til å gjøre skolefagene 
mindre omfattende og fragmenterte ved at de setter 
kunnskapselementene i system og inn i en større 
faglig sammenheng. 

Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, 
metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og 
uttrykksformer i faget

Stortingsmelding 28 (2015-16) Fag – Fordypning – Forståelse, s. 29



Kritisk tenkning i kjerneelementene

Naturfag

Naturvitenskapelige 
praksiser og 
tenkemåter

Norsk

Kritisk tilnærming til 
tekst

Matematikk

Resonnering og 
argumentasjon

Samfunnsfag

Samfunnskritisk 
tenkning og 
sammenhenger

KRLE

Etisk refleksjon



En bredere kompetansedefinisjon?

Kunnskapsløftet K06

Kompetanse er evne til å mestre 

en kompleks utfordring eller utføre 

en kompleks aktivitet eller 

oppgave. Elevene viser 

kompetanse i konkrete situasjoner 

ved å bruke kunnskaper og 

ferdigheter til å løse oppgaver



Smale og brede kompetansedefinisjoner

Noen kompetansedefinisjoner har hovedvekt på 
kognitiv utvikling, for eksempel tenkning og 
problemløsning, mens andre definisjoner har en 
bredere tilnærming der utvikling av kompetanse 
handler om både kognitive, motivasjonsmessige og 
sosiale aspekter. En annen måte å beskrive et 
bredt kompetansebegrep på er at det å være 
kompetent forutsetter både kunnskaper, ferdigheter, 
og holdninger. En slik kompetansedefinisjon 
omfatter også verdimessige og etiske vurderinger

Ludvigsenutvalgets delutredning, NOU 2014:7, s. 55



OECDs kompetansedefinisjon fra 2005 (DeSeCo)

Kompetanse er evnen til å møte og håndtere komplekse utfordringer i en 

bestemt sammenheng. Å handle kompetent eller effektivt krever en 

mobilisering av kunnskap, kognitive og praktiske ferdigheter, i tillegg til 

sosiale og atferdsmessige komponenter som holdninger, emosjoner, 

verdier og motivasjoner. 



Utvalget anbefaler følgende:

Det legges et bredt kompetansebegrep til grunn 

for fremtidens skolefag. Kompetanse betyr at 

elevene skal kunne mestre utfordringer og løse 

oppgaver i ulike sammenhenger, og omfatter 

både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell 

læring og utvikling, inkludert holdninger, verdier 

og etiske vurderinger. Sosiale og emosjonelle 

kompetanser integreres i fagene som del av de 

anbefalte kompetanseområdene.

Ludvigsenutvalgets hovedutredning, NOU 2015:8, s. 36



To kompetansedefinisjoner i fagfornyelsen
NOU 2015:8 (Ludvigsenutvalget) St. melding 28 og ny overordnet del

Kompetanse betyr å kunne mestre 

utfordringer og løse oppgaver i ulike 

sammenhenger og omfatter både 

kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell 

læring og utvikling, inkludert holdninger, 

verdier og etiske vurderinger. 

Kompetanse kan utvikles og læres og 

kommer til uttrykk gjennom hva 

personer gjør i ulike aktiviteter og 

situasjoner.

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



KD ønsker ikke at sosiale og emosjonelle ferdigheter 
skal få en større plass i kompetansemålene fordi:

En del sider ved de sosiale og emosjonelle 

ferdighetene er ikke egnet som en del av grunnlaget 

for vurdering av elevens faglige kompetanse. En 

elev kan veiledes til og øve seg på å utvikle sine 

ulike forutsetninger for å lære, også sosiale og 

emosjonelle ferdigheter, men det er faglig 

kompetanse som skal legges til grunn i vurderingen 

av elevens måloppnåelse i fagene.

Stortingsmelding 28 (2015-16) Fag – Fordypning – Forståelse, s. 29



Og fordi

Det er også etiske dilemmaer 

knyttet til å vurdere sosiale og 

emosjonelle sider ved elevenes 

læring og utvikling. Sosiale og 

emosjonelle ferdigheter kan 

likevel spille en sentral rolle 

gjennom å bli ivaretatt i andre 

deler av læreplanverket. 

Stortingsmelding 28 (2015-16) Fag – Fordypning – Forståelse, s. 29



Det er et viktig prinsipp at skolen ikke 

formulerer individuelle mål for elevenes 

personlighet, holdninger eller preferanser.

Det skal fremgå klart av generell del at 

målsettingene som er knyttet til skolens 

brede formål er viktige. Men i motsetning til 

de faglige kompetansemålene, er de ikke 

målsettinger for den enkelte elev. Skolen 

skal som organisasjon ivareta bredden i 

samfunnsmandatet og vurdere i hvilken 

grad man lykkes.

Stortingsmelding 28 (2015-16) Fag – Fordypning – Forståelse, s. 24



«Daninga kan korkje brukast eller 

misbrukast, for daninga er det vi brukar og 

misbrukar ut frå. Daninga har i det heile 

ingen middeleksistens. Når folk tek til å 

tale om allmenndanning som eit middel til 

større lykke og trivnad (og dermed høgre 

produksjon), er det fare på ferde»

Hellesnes, J. Ein utdanna mann og eit dana menneske, 1969



Hva vil dette bety i praksis?

• Utvikling av holdningene som skal til for å handle kritisk forblir et overordnet mål 

som henger sterkt sammen med læring i fagene

• Fortsatt kompetansebasert læreplan, men ikke så forskjellig fra K06?

• Fortsatt for liten sammenheng mellom overordnede deler av læreplanverket og 

læreplanene for fag?

• Lærerne må fortsatt bruke både de overordnede dokumentene og læreplanene i 

fag i arbeidet med skolens brede mandag- gjelder ikke minst kritisk tenkning.

• Kritisk tenkning blir en viktigere del av læreplanmålene



Ståstedsrefleksjon

•Hvordan bruker vi i dag «generell del» og formål 
med fagene for å fremme kritisk tenkning hos våre 
elever?


