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Plan

• Hvorfor kritisk tenkning nå?

• Hvorfor er argumentasjon en del av kritisk tenkning?

• Argumentasjon – hva er det?

• Vurderingskriterier for sterk og svak argumentasjon

• Eksempler: Gutt 5 år, Knuts (11 år) brev til de store matkjedene, elever på 

8. trinn om høstutstillingen



Kritisk tenkning – viktigere nå?

1. Informasjonssamfunnet – vi har økt tilgang til 

informasjon, informasjonen er av varierende 

troverdighet og med et sprikende innhold, OG vi har 

også økt mulighet til selv å produsere/spre 

informasjon

2. Den tilgjengelige informasjonen gir oss et økt sosialt 

ansvar for å handle.

3. Omfanget av ”Fake News” in det post-faktuelle 

samfunnet



Å undervise elever i å tenke kritisk 

• Et mål i internasjonale og nasjonale planer (National Governors 

Association Center for Best Practices, 2010; UDIR, 2016) 

• Men: Å undervise elever i å tenke kritisk = fremdeles en utfordring

• Avgangselever på videregående skole føler seg uforberedt til høyere 

utdanning, og lærere på universitet og høyskole vurderer studentenes 

ferdigheter i kritisk tenkning som lite utviklet (Lødding & Aamodt, 2015).



Definisjon av kritisk tenkning

• Per i dag ingen enhetlig definisjon (Sporrong, 2016)

• Likevel - vise én definisjon som kan si oss hva en 

definisjon kan omfatte: Kritisk tenkning er å 

“opparbeide en målrettet, selvregulerende dømmekraft 

som gjør oss i stand til å tolke, analysere, evaluere og 

trekke slutninger, samt å forklare, føre bevis, forstå 

begreper, metoder, kriterier og kontekstuelle faktorer 

som virker inn på beslutningen vi gjør oss” (Facione, 

1990). 



Kritisk tenkning = å ha dømmekraft og å 
være bevisst på hva som virker inn på 
beslutninger vi tar

• Ergo: Å lære elevene å tenke kritisk innebærer å lære 

elevene å vurdere argumentasjon, både egen og 

andres. 



Å vurdere argumentasjon og informasjon 

• Kriterier å vurdere informasjon ut fra (Sporrong, 2016) 

 Altså kildekritikk:

- Sannhet

- Troverdighet

- Vitenskapelighet

- Logisk konsistens



Kritisk tenkning er mer enn kildekritikk

• Å arbeide med kildekritikk er blitt vanlig i skolen, men kritisk tenkning er 

mer enn kildekritikk: 

”Vi må definere og klargjøre kritisk tenkning både i læreplaner og for 

elevene. Det må bli tydelig hva som menes med kritisk tenkning innenfor 

respektive fag og hvordan dette skal støttes i undervisningen” (Nygren 

m.fl., 2018).

• Nygren m. fl. (2018) uttaler seg på bakgrunn av en undersøkelse av 

svenske skoleelevers tekster på nasjonale prøver i historie, matte, svensk 

og fysikk på 9. klassetrinn– sammenholdt med hvordan kritisk tenkning er 

formulert i svenske læreplaner (altså både som en generell kompetanse 

og en fagspesifikk)



Fagkunnskap er viktigst 

• For å lære elevene kritisk tenkning må skolene begynne med grundige 

fagkunnskaper. 

”Det aller viktigste for kritisk tenkning er at lærerne og skolen gir elevene 

forutsetninger for grundige fagkunnskaper” (Nygren m.fl., 2018).



Men …

• Studien viser at fokus på fagkunnskaper ikke automatisk leder til kritisk 

tenkning. 

• ”Elevene behøver sannsynligvis å få trene på å resonnere kritisk innenfor 

ulike fag, dvs. utfra fagkunnskap, hvis de skal bli gode på kritisk tenkning” 

(Nygren m. fl., 2018)



Hvorfor trenger vi argumentasjonsferdigheter?

• Argumentasjon omgir oss i hverdagen, hele tiden, både 

i den private og offentlige sfæren.

• Argumentasjon vil overtale, vil få oss til å mene noe, få 

oss til å innta eller skifte standpunkt, og derfor må vi 

være kritiske

• Vi må også være kritiske til vår egen argumentasjon. 

• Vi må kunne bedømme kvalitet i argumentasjon, altså 

en vurdering av god – dårlig argumentasjon. 

• (Hvorfor? Alt dette må begrunnes, underbygges!)



Hva er argumentasjon?

• En sosial, intellektuell og verbal aktivitet som vil begrunne eller avvise en 

oppfatning (van Eemeren og Grotendorst, 1992).

• Argumentasjon består av to ytringer/setninger: én som uttrykker 

standpunktet (det du mener), én som uttrykker argumentet/premissen 

(begrunnelsen)

• Vi må slutte å fly (stp.), fordi det ødelegger klimaet (arg.).

• Dagens opplevelse: Yes to all! (skilt rett etter tunnelen på Lillestrøm)



Ett eller flere standpunkt i en tekst

• Noen tekster: ett standpunkt (én sak en argumenterer for 
eller imot)

• Andre tekster: Flere standpunkt, for eksempel i partiprogram 
– her mener partiene veldig mye. 

• I et lengre resonnement fungerer de mange argumentene 
som standpunkt som igjen må begrunnes

Oslo må bli en bilfri by

   

globalt viktig luft  trivsel kreativitet 

Altså: bredde (hvor mange argumenter) og dybde (hvor 
grundig standpunktet begrunnes) i argumentasjonen



Argumentasjon = å påvirke, overbevise, 
å få noen til å innta et standpunkt

• Innenfor retorikken – alltid tre aspekter som spiller inn 

når vi overbeviser/overbevises: etos, logos og patos

(Aristoteles 384-322 f. vår tidsregn.) 

• Etos-argument: talerens troverdighet

• Patos-argument: spiller på følelser

• Logos: saksargumentet

• OG: Alle elementer finnes i ett og samme argument, 

pluss at de kan dominere mer eller mindre.



Sterke argument

• Relevant

• Akseptabelt

• Tilstrekkelig

Mellom standpunktet (det du mener) og argumentet/premissen (begrunnelsen) 
skal vi stille krav, dvs. krav til relasjonen.

(Johnson og Blair, 2006: relevance, acceptability, sufficiency)



Kravet til ”relevant”

• Argumentet/argumentene må være relevante, som en støtte for standpunktet

• De må gjelde bare det som uttrykkes i standpunktet (vi må ikke forvrenge stp.)

• Gutt (5 år): Jeg vil også ha sånne pokemon-kort, fordi Knut har.

• Er guttens argument relevant? Ja! Fordi innholdet i stp. og i argumentet har med 
samme sak å gjøre. Men det betyr ikke at det er et godt argument. 

• Typisk irrelevant argument: Du får ikke leke med oss fordi du har røde støvler (jente 
4,5).

• I voksenlivet: Personangrepet = irrelevant og usaklig



Kravet til ”akseptabelt”

• Argumentet må hentes fra en akseptabel kilde eller en 

autoritet.

• Dreier seg om kildens troverdighet (etos) og hvorfor vi 

skal feste lit til kilden. Er opplysningene korrekte?

• Ikke alltid at kilden oppgis, da blir argumentet svakere

• Viktig: Vi kan ikke utelate kilden til sentrale påstander!

• Er femåringens argument akseptabelt? Han er selv 

kilden/autoriteten til standpunktet/påstanden. Ja! Knut 

står ved siden av, og vi kan se at han har pokemon-kort.

• I voksenlivet: Tall fra Statistisk sentralbyrå = akseptabel 

kilde



Kravet til ”tilstrekkelig”

• Til sammen må argumentet/argumentene være tilstrekkelig 
som støtte for standpunktet.

• Ett argument, som er utilstrekkelig for å overbevise, kan 
likevel være relevant og akseptabelt, men det er altså ikke 
nok til å overbevise om standpunktet.

• Er femåringens eneste argument tilstrekkelig for å 
overbevise om at han skal få slike kort? Tja. Hvis han hadde 
listet opp flere kamerater, sagt at kortene var billige og 
slitesterke, lærerike og fantasifulle osv., ville 
argumentasjonen vært sterkere, men i dette tilfellet var det 
nok med ett argument!

• Analogien virket: Det Knut har, må jeg ha. Vi to er tilnærmet 
like størrelser. Det som virker for den ene, skal virke for den 
andre. 



Analogier fra voksenlivet

• Torgeir Ødegård: Å boikotte de nasjonale prøvene er å boikotte sin egen læring. P2 25.10.06 

• Inge Eidsvåg i morgenkåseriet på P2. Om å telle og om å se det en vil se. Forteller om en film 
som ble mye brukt i eksperimenter – volleyballspillere, folk fikk i oppdrag å telle hvor mange 
ganger ballen gikk over nettet, ett tall for de røde spillerne og ett tall for de hvite. ”Så kommer 
det en gorilla inn i bildet. Det er ikke alle som ser gorillaen, fordi de er så opptatt med å telle. 
Slik er det med PISA også. Vi er så opptatt av å telle at vi ikke ser de andre tingene i bildet.” 
24.01.08

• Analogi brukt i vitenskapelig argumentasjon. Bjørn Vassnes i Klassekampen 16.05.07 i 
debatten om forskning på embryoer: ”Å påstå at det befruktede egget er et nytt menneske ”i 
kim”, er like galt som å si at en oppskrift er det samme som en kake.”

• Trond Berg Eriksen skriver om Valla – som han forsvarer: Ingen tviler på at Gerd-Liv Valla vant 
få venner med sin lederstil. Men en leder må få lov å lede. Det er blitt innvendt mot henne at 
hun hadde et strekt kontrollbehov og liker å bestemme. Skulle det være en ulempe i en slik 
posisjon? Hadde det vært bedre med en kirurg som ikke tålte synet av blod? 
Morgenbladet26.10.07



Knuts (11 år) brev til alle de store matkjedene

• Kontekst: Klassen til Knut skriver om en sak de er opptatt av, og Knut 

skriver om mat og kasting av mat.

• Knut kom på NRK Super og leste opp brevet sitt ☺





Til alle store matkjeder.

Eg syns at det er kjempeteit

at dere kaster alle grønsaker som ikkje

er ”perfekte”. Er dere klare over at

dere kaster flere TONN grønnsaker kvart

år.

Så la meg si en gang for alle

DET ER

FOLK SOM SULTER, OG 

DERE KASTER MAT SOM

ER HELT FIN! Her er nokon

idear til kva dere kan bruke maten

dere kaster til. Dei løkene som er for små 

kan dere selge i løsvekt, fordi det er folk

som bare skal ha ein halv løk så

dei kjøper ein vanlig stor løk og kaster

halvparten, og dere selger jo minibrød.

og gulerøttene som er for store, for små eller

for krokete og bøyde kan dere kutte opp og

bruke i sånne poser med ferdig

oppskjerte grønnsaker.

Hilsen Knut 11 år.



Rekonstruksjon før vi vurderer Knuts argumentasjon 

• Hva er standpunkt og hva er argumenter? 

• Hvilken type uenighet har vi? 

• Hvordan er argumentasjonen bygd opp? 

(Hva er sagt, og hva er usagt, implisitte premisser?)

• Hvilken argumentasjonsstruktur er brukt? 

• Hvilket argumentasjonsskjema er brukt? (kausalitet, 

analogi, symptomatisk)



Knuts standpunkt

• Ikke kast mat som er helt fin.

• Vi må ikke tillegge Knut mer enn han står inne for (da begår vi 

stråmannsargumentasjon), han uttaler seg om mat ”som er helt fin” og 

spesifiserer så til grønnsaker.

• Markører som ”noen”, ”alle”, ”kanskje”, 





Knuts argumentasjon – god eller dårlig?

• Relevant: dreier seg om saken  ok

• Akseptabel: Knut er kilden, svekker argumentasjonen

• Tilstrekkelig: dekker to aspekter  ok

• Kausalitet – flere kausalkjeder her, de er ok

• Analogi – hvis dere kan selge minibrød, kan dere selge små løk - holder 

analogien?



Hva synes du om besøket på Høstutstillingen?

Jeg synes ikke det var spesielt gøy på Høstutstillingen for 

det var nesten ingen fine bilder eller skulpturer der. Jeg 

liker bare kunst som forestiller noe, for da får jeg mer ut 

av bildet. Jeg synes at det er dumt at om en kjent 

kunstner lager noe synes man det er så veldig fint, bare 

fordi kunstneren er kjent. Jeg synes at det er meningsløst 

å lage et bilde/skulptur som ikke forestiller noe. Jeg synes 

det var O.K. å ha oppgaver, selv om det kanskje var litt i 

meste laget. Ellers synes jeg turen var O.K. Vi kan gjerne 

ha flere sånne turer.

(Gutt, 8. trinn)



Uuttalte premisser i Høstutstillingen

• Elevens utgangspunkt: Hvis det ikke er noen fine bilder der, er det ikke gøy.

• Elevens antatte felles startpunkt: Bare kunst som forestiller noe, gir oss noe. 

• Bruker et symptomalt argumentasjonsskjema:

Utstillinger med abstrakt kunst er ikke-gøy.

• Dette kan læreren utfordre: Kan slike utstillinger ha andre egenskaper? Kan 
bilder som ikke er ”fine”, være et symptom på noe annet enn ”ikke-gøy”? Kan de 
for eksempel utfordre? Osv.



Tips til aktiviteter

Diskuter:

• Bilfri by

• Matpakke eller kantine

• Skoleuniformer

• Mobiltelefoner på skolen

• Forbud mot plastposer i butikken

• Gratis kollektivtransport

• Maksantall på flyreiser

• Osv.



Arbeid i egen skolegruppe 

• Hvordan kan vi, på vår skole, legge til rette for 
læringsprosesser som fører til utvikling av elevens 
evne til kritisk tenkning?

• Hvilke endringer innebærer det for våre læreres 
undervisningspraksis?



Oppsummering



Hvordan kommer vi hit?

Opplæringen skal utvikle elevenes 

evner til å reflektere og kritisk 

vurdere samfunnet rundt seg. 

Opplæringen skal sette elevene i 

stand til å tenke selv, søke 

kunnskap og reflektere over og 

vurdere vedtatte sannheter, som 

ikke alltid er allmenngyldige. 

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



Kritisk tenkning handler om kognitive prosesser

• Hvordan man tilegner seg og vurderer kunnskap

• Derfor en svært viktig del av den faglige læringen

• Nært koblet til dybdelæring

• Blir en del av kompetansemålene og danner grunnlag for vurdering



Kritisk tenkning handler også om holdninger og disposisjoner

• Det hjelper lite å kunne vurdere påstander kritisk dersom man ikke har 

holdningene som kreves for at denne evnen skal tas i bruk i praksis

• Skal ikke defineres som kompetanse, men er likevel en svært viktig del av både 

faglig læring og av skolens brede dannelsesmandat

• Vurderes på skolenivå og følges opp individuelt gjennom elev- og 

utviklingssamtaler



Elever trenger å trenes i argumentasjonsferdigheter

• Fordi vi er omgitt av argumentasjon hele tiden- som forsøker å overtale oss. 
Denne må vi forholde oss kritisk til- vi må kunne rekonstruere et argument for å 
synliggjøre hva som er standpunkt og hva som er argumenter og kunne skille 
person og sak

• Elever må kunne legge frem argumenter på en saklig måte og komme frem til 
rasjonelle konklusjoner- både for å kunne vise faglig kompetanse og for å kunne 
ta gode valg i livet



Kontekst er viktig i arbeidet med kritisk tenkning

• Kritisk tenkning er mer enn en teknisk ferdighet

• Må relateres til et kunnskapsinnhold som er kjent for elevene

• Må oppleves meningsfullt for at eleven skal føle motivasjon for å lære og omsette 

det de lærer til handling

• Skole som en demokratisk arena



Arbeid med kritisk tenkning tar tid

• Ingen «quick fix»

• Bør jobbes med i alle fag på alle årstrinn

• Å tenke progresjon over tid er svært viktig



Den kritisk tenkende læreren

• Å tenke kritisk rundt valgene i undervisningen – hva slags innhold kan skape 

refleksjon hos mine elever? Hvilken betydning kan dette ha for elevenes fremtid? 

Hvilke metoder skal jeg bruke?

• Betydningen av å bruke vår profesjonelle fagkunnskap: ikke å gi klare svar, men 

kunne sette det faglige innholdet inn i et større perspektiv

• Hvis det å tenke kritisk handler om å problematisere samfunnet som helhet- da 

må man være oppmerksom på maktforhold: I samfunnet, mellom lærer og elev



Et pedagogisk paradoks til slutt

https://www.youtube.com/watch?v=KHbzSif78qQ



Konkretisere - hva gjør vi på vår skole?

• Hvordan tenker vi nå at vi bør arbeide med dette på 
vår skole før neste samling om kritisk tenkning?

• Hvem bør vi snakke med?

• Når skal vi gjøre det?



Mellomarbeid – til neste gang

• Noter skolegruppas tanker om veien videre på egen skole. 

• I løpet av en uke, send notatet til: 
• utviklingsveiledere@afk.no

• Notatene om mellomarbeid brukes som utgangspunkt når vi 
finplanlegger dag 2 av workshopen våren 2019. 

mailto:utviklingsveiledere@afk.no

