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Ny definisjon av kompetanse2006- Kunnskapsløftet 2017- Ny overordnet del

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

Kritisk tenkning vektlegges sterkere gjennom ny 

kompetansedefinisjon
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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

Utviklinger av holdninger holdes fortsatt utenfor kompetanse-

definisjonen, på tross av Ludvigsenutvalgets forslag



Tre metodiske tilnærminger til kritisk tenkning med 

utgangspunkt i ulike fag



Viktig fokus i dag: Forholdet mellom kunnskaper og 
ferdigheter i utviklingen av kritisk tenkning

• Handler utvikling av kritisk tenkning først og fremst om å hjelpe elevene 

lære seg å beherske bestemte metoder (uavhengig av faginnhold), eller 

spiller innholdet i undervisningen en viktig rolle (uavhengig av metode)?

• Hva betyr dette for hvordan vi som lærere tenker didaktisk for å legge til 

rette for kritisk tenkning hos elevene våre?

• Og hvordan kan vi forstå progresjon i utvikling av kritisk tenkning?





Matthew Lipman (1923-2010) Wolfgang Klafki (1927-2016)

Utgangspunkt i metode Utgangspunkt i faginnhold

Begge var opptatt av at skolen måtte gjøres mer relevant for elevene, og vektla kritisk tenkning. Svarene de 

kom frem til kan fortelle oss noe om hvordan vi kan forstå betydningen av metode i arbeidet med kritisk 

tenkning i skolen i dag



Lipmans utgangspunkt

• Barn er født med en naturlig nysgjerrighet, som gjør dem i stand til å stille 

spørsmål, reflektere og konstruere kunnskap

• I skolen møter elevene en struktur og krav om disiplin som dreper den 

naturlige nysgjerrigheten og samtidig representerer et virkelighetsfjernt og 

feilaktig bilde av virkeligheten

• Nysgjerrighet og refleksjon må derfor bli en del av undervisningen i skole 

(og barnehage)



Standard undervisning Reflekterende undervisning

Utdanning som overføring av kunnskap fra de som vet til 

de som ikke vet

Utdanning er resultat av å delta i et undersøkende 

felleskap med læreren som guide og med mål om å oppnå 

forståelse og god dømmekraft

Kunnskap om verden presenteres som entydig Elever tenker kritisk om verden når de blir vist at 

kunnskapen vår om verden er tvetydig

Kunnskap delt mellom ulike disipliner som ikke overlapper 

hverandre og dekker til sammen all kunnskap

Kunnskapsdisiplinene er overlappende og inneholder ikke 

uttømmende kunnskap om verden

Læreren som kunnskapsautoritet Lærerens besitter ikke en endelig fasit, men er klar til å 

innrømme feil

Elever oppnår kunnskap ved å absorbere stadig flere biter 

av informasjon

Elevene forventes å være tankefulle og reflekterende

Fokus i utdanningsprosessen er ikke å tilegne seg 

informasjon, men å forstå sammenhengene innenfor og 

mellom det som undersøkes

M. Lipman, Thinking in Education, s. 18-19



Filosofi for barn (P4C)



Hvordan oppstår kritisk tenkning i det undersøkende 
fellesskapet?

«En dialog som følger logiske prinsipper beveger seg indirekte fremover 

som en seilbåt som krysser opp mot vinden, men i prosessen reflekterer 

fremdriften i dialogen selve tankeprosessen. Når deltakerne på denne 

måten gjør prosessen til sin egen, begynner de å tenke på måter som 

reflekterer prosedyren. De begynner å tenke slik prosessen tenker»

M. Lipman, Thinking in Education, s. 21.



Hvilken rolle spiller faginnholdet for Lipman?

Tre typer tenking:

1. Ren tenkning om metode (metakognisjon)

2. Ren tenkning om fagstoff (uten å anvende metode)

3. Integrert tenkning (om fagstoff gjennom metode)



Faginnhold og oppøvelse av kritisk tenkning

Dersom vi bare ønsker å lære elevene et bestemt faglig innhold, kan vi ikke 

regne med en forbedring i dømmekraften deres, men dersom vi underviser 

innholdet på en kritisk måte for å oppøve dømmekraften deres, vil de oppnå 

en ferdighet som kan brukes til å gjøre kritiske vurderinger i andre 

situasjoner.



Dømmekraft
Overordnet målsetning

Historisk
dømmekraft

Oppnås gjennom arbeid
med historie

Litterær
dømmekraft

Oppnås gjennom arbeid
med litteratur

Økologisk
dømmekraft

Oppnås gjennom arbeid
med økologi



Hvordan velge faginnhold?

• Altså: Målet er å utvikle en evne hos elevene til kritisk dømmekraft, og 

dette kan bare oppnås gjennom bruk av den undersøkende metoden

• Men: Det er alltid noe som må undersøkes, og læreren må derfor gjøre et 

utvalg av innhold

• Da blir spørsmålet: Hvilket innhold egner seg til å trene opp kritisk 

dømmekraft?



Lipman om fagstoff

«Lærere kan stille spørsmål, og elevene kan svare uten at noen av partene føler 

det minste stikk av tvil eller forundring, og nesten uten at det foregår noen virkelig 

tenkning, fordi prosessen er mekanisk og kunstig. På den annen side, er det 

øyeblikk hvor utspørringen begynner fordi man har møtt på noe – et avvik, noe 

merkelig, noe som ikke kan tas for gitt – og som fanger oppmerksomheten vår og 

krever refleksjon og undersøkelser»

(Lipman, Thiniking in Education, s. 21)



Diskuter på bordet:

Hva er gode eksempler på faginnhold som kan brukes til å trene opp kritisk 

dømmekraft?



Fra de foreløpige skissene til nye læreplaner

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:

drøfte ulike perspektiv på hendingar og debattar som pregar samfunnet 

(samfunnsfag, etter 10.trinn)

identifisere og drøfte etiske dilemma knyttet til ulike former for kommunikasjon

(KRLE, etter 10 trinn)



Parallell mellom Lipmans begrep om dømmekraft og 
kompetansebegrepet i fagfornyelsen

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.

Kunnskap mangler egenverdi, men er først og fremst et middel til å utføre 

noe



«Dannelse er det selvstendige individ som av egen kraft setter scenen for 

sin [...] selvskaping i møtet med verden, kulturen og lærestoffet» 

Wilhelm von Humboldt

Med andre ord: det selvstendige og kritisk tenkende individet dannes i et 

samspill mellom det subjektive og det objektive – mellom det som ligger inni 

oss og det som ligger utenfor

Klafki: Danning som utgangspunkt for utdanning



• Utdanning som en grunnleggende normativ virksomhet

• All undervisning må derfor kunne begrunnes normativt

• I et demokratisk samfunn knyttes den normative begrunnelsen til dannelse, 
forstått som:

▪ Selvbestemmelse

▪ Medbestemmelse

▪ Solidaritet

• Altså å være et selvstendig menneske med evne til å ta egne valg, delta i 
demokratiske prosesser, og utøve det moralske ansvaret som ligger i det å 
være menneske.

Danning som verdigrunnlag



Klafki om ulike syn på kunnskap og læring

Materiale Formale

Klassisk danning Funksjonell danning

Objektivisme Metodebasert danning



Klassisk danning



Objektivisme



Funksjonell danning



Metodebasert danning



Lipman

Materiale Formale

Klassisk danning Funksjonell danning

Objektivisme Metodebasert danning

Klafki?



Klafkis kritikk av danningsteoriene

De materiale teoriene: Overser betydningen av subjektet som skal lære

• Klassisk danning: Elitistisk, mangler en maktkritikk

• Objektivisme: Dogmatisk, hindrer kritisk tenkning

De formale teoriene: Overser betydning av det objektive; det som skal læres

• Funksjonell danning: Kan ikke trene eller observere evner løsrevet fra et innhold –

fører til en stadig nedbrytning i nye «underkompetanser»

• Metodebasert danning: Bare i relasjon til et bestemt innhold kan man velge metoder 

og utarbeide kriterier for hvordan måle beherskelse av metoden



Klafkis forståelse av danning

• Ingen av de historiske teoriene kan forklare sammenhengen mellom 

kunnskap og dannelse på en tilfredsstillende måte

• De inneholder likevel alle elementer som er viktige for å forstå hva 

danning handler om

• Klafki forstår danning som en vekselvirkning (dialektikk) mellom det 

objektive (verden) og det subjektive (mennesket), hvor ingen av «sidene» 

kan forstår isolert fra den andre





Didaktisk analyse

• Utgangspunktet er innholdet i undervisningen, slik det er definert i læreplanen

• Det sentrale spørsmålet for læreren er: Hvilken betydning kan dette innholdet ha 

for 

1. elevens fremtid (i lys av målet om dannelse)

2. eleven her og nå

Læren må altså fortolke læreplanen for at den skal gi mening. Den kategoriale 

danningen skjer når innhold blir til dannelsesinnhold ved at det gis mening 

(kategoriseres) av elevene – de får nye perspektiver å tenke kritisk ut fra



Den doble åpningen

Danning innebærer at eleven «åpner seg» for innholdet samtidig som innholdet 

«åpner seg» for eleven – først når verden fremstår som meningsfull for eleven blir 

det mulig å handle på en selvstendig og ansvarlig måte.

Faginnhold har altså en dobbel betydning:

1. Som lærestoff som forberedes av læreren for å tilrettelegge for et fruktbart møte 

mellom elev og lærestoff

2. Som innhold som tolkes og gis mening for eleven



Det eksemplariske prinsipp

• Å aktualisere undervisningen ved hjelp av eksempler som belyser noe 

allment, det vil si noe som har betydning ut over den konkrete situasjonen 

det tar utgangspunkt i

• Utfordringen er å finne eksempler som både belyser noe allment (f.eks) 

krig og konflikt eller klimaendring, og som samtidig gir mening for elevene

ENDRE BUNNTEKST VIA MENYEN SETT INN -> TOPPTEKST/BUNNTEKST



Hva da med metoden?

I følge Klafki ligger metoden «innebygd» i faginnholdet, dvs. at det første 

spørsmålet alltid må handle om innhold, mens spørsmål om metode er 

sekundært (men innholdet kan heller ikke forstås isolert fra metode)

F.eks. hva slags metode må elevene beherske for å forstå og kunne ta 

kritisk stilling til klimaspørsmålet?, krigen i Syria?, analysere en novelle?, 

etc.



Læreplanene tømmes for faginnhold?

«Når læreplaner skulle utarbeides før i tida, tok man utgangspunkt i de ulike 

fagene og hvilke stoffområder det skulle undervises i […] det var en brei 

tilnærming til det faglige innholdet. Det ble gjort vurderinger på hvilke temaer man 

skulle gå gjennom i undervisningssammenheng […] læring var også forstått som 

et resultat av god undervisning tilpasset elevenes nivå og interesser. Læreplanen 

spesifiserte imidlertid ikke prosess eller resultatmål på læringen»

Kirsten Sivesind, førsteamanuensis i pedagogikk i  Klassekampen 21.6.18



«Gjennom de uklare læringsmålene kommer overordnede mål i bakgrunnen 

– uansett hvor flotte de ellers er. Alle ønsker vi barn som undersøker og 

utforsker, analyserer og drøfter, men formalbegrepene peker ikke ut noen 

klar kurs for norsk skole»

Per Bjørn Foros i Klassekampen 7.12.18



Tradisjonelle læreplaner Kompetansebaserte læreplaner

Læreplanen uttrykker hvilken 
«kompetanse» elevene skal sitte 
igjen med etter endt opplæring i 
form av kunnskaper, ferdigheter 
(og noen ganger holdninger). 
Lærerne finner de beste 
metodene for å oppnå 
kompetansemålene.Testing skal 
kunne fortelle om målene er 
oppnådd

Læreplanen angir det 

sentrale innholdet i 

skolefagene. Lærerne 

tenker kritisk om eksempler 

som kan brukes til å belyse 

dette innholdet og gjøre det 

meningsfylt for elevene. 

Testing basert på lærernes 

skjønn



Eksempel: Emnet «Internasjonal politikk» i M74

Internasjonal politikk: Øst-vestkonflikten, våpenkappløp og 

nedrustningsarbeid, Nord-syd-konflikten, avhengighet og maktforhold. Det 

norske forsvaret. Fredsbevarende innsats. Beredskap. Forsvarsallianser. 

Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk



Kompetansemål som kan knyttes til «internasjonal politikk 
i utkastet til ny læreplan for samfunnsfag (2018)

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne:

• utforske korleis samspelet mellom geografiske, historiske og notidige 

forhold har lagt og legg føresetnader for korleis menneska dekkjer behova 

sine

• utvikle og vurdere berekraftige handlingsalternativ til samfunnsutfordringar

lokalt, nasjonalt, i Sápmi/Sábme/Sáepmie og globalt

• gjere greie for ein dagsaktuell konflikt og analysere årsak–verknadsforhold



Kjerneelementer – utgangspunktet for fagfornyelsen

Kjerneelementene i et fag er det elevene må lære for å kunne mestre og 

anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal 

arbeide med i opplæringen. Disse skal prege innholdet og progresjonen i 

læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og 

sammenhenger i faget. 



Er det mulig å forene

Læring definert som kompetanse, som skal 
kunne brukes «til å mestre utfordringer og løse 
oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner»

og

Kompetansemål bestående av ferdigheter og 
kunnskaper, som skal kunne testes empirisk Trekker i retning innholdsmessig konkrete 

og detaljerte mål

Trekker i retning overordnede, 

innholdsmessig abstrakte mål



Konklusjon

Foreløpig ser det ut til at de nye læreplanene stiller store krav til lærerne når 

det gjelder kritisk vurdering av både hvilket faglig innhold og hvilke metoder 

som skal brukes i undervisningen for å oppnå kritisk tenkning



Gruppediskusjon



Hvordan kan kritisk tenkning kan forstås i 
faget?

• Se på kjerneelementene i et fag som er relevant for en eller flere i 

gruppa. Finn de kjerneelementene dere mener er gode når man skal 

jobbe med kritisk tenking.

• Hvilke tema og innhold vil dere knytte til kjerneelementet for å skape 

kritisk tenking (for å nå frem til eleven og skape den «doble åpningen»)

• Vær helt konkrete og drøft metoder og oppgaver som vil fremme kritisk 

tenking med tanke på kjerneelementet og innholdet dere har snakket 

om. 
• Kjerneelementer for norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, engelsk og KRLE ligger på bordene. Dere finner 

kjerneelementer i alle fag på Udirs nettside. Skriv kjerneelementer i søkefeltet på udir.no.  



Samfunnsfag

• Kjerneelementet er Undring og utforskning

• Tema; 2.verdenskrig

• Innhold: Fortelle om en jevnaldrende elev som har en far som er med på å 
transportere jøder til deportering

• - elevene skal videre utforske hvor mange jøder som ble sendt ut, hvem 
som deltok for at dette kunne være mulig etc etc

• - Kunne dette ha vært min far? Var disse menneskene onde? Fra hvilke 
perspektiv skal man søke å forstå dette?



Hvordan kan progresjonen i kritisk tenkning se ut 
i faget? 

• Progresjon er et viktig tema i 

fagfornyelsen. Ta 

utgangspunkt i faget dere 

diskuterte i oppgave 1 og 

kjerneelementet/ene dere 

brukte. Bruk Theo Koritzinskys

taksonomi for å drøfte 

spørsmålet ovenfor.
• Theo Koritzinskys taksonomi ligger på bordene. 

• Del gjerne inn etter enkelttrinn. 

FRA TIL

det nære 

(tekst, bilde, kart)

klasserom

met og 

skolesamfu

nnet

Norge verden det fjerne

det enkle 

(tall, statistikk, 

skjemaer, 

modeller)

det kompliserte 

det konkrete det teoretiske

et perspektiv flerperspektiv

det faglige tverrfaglige

informasjonssøk

Lære å 

søke og se 

på 

avsender

Troverdighet

Objektivitet

Nøyaktighet

Egnethet

Relevans

Egen 

vurdering ut 

fra verdier

kildesøk

oversikt innsikt

samtale om drøfting og 

vurdering

eksempler eller 

beskrive Kjenne

igjen 

elementer

Se på 

fordeler og 

noen 

utfordringer

Tre ulike 

demokratisk

e land

sammenligne, 

forstå og 

forklare



Unngå fallgruvene i 
arbeid med kritisk 
tenkning

Evy Jøsok



Den kritisk tenkende eleven

• Lærerne må i mye større grad bli seg bevisst 

innholdet som blir presentert for eleven

• Selv ha en kritisk tilnærming til fagstoffet. Åpne 

for flerperspektiv, sammenhengsforståelse og 

maktforståelse selv, slik at dette kommer eleven 

til gode.



Instrumentell tenkning

• Henger tett sammen med forrige punkt

• Fristende å bruke skjemaer, hatter etc., men er 

det ikke forankret i innhold så er det vanskelig å 

skape kritisk tenking.



Fagovergripende tema

• Mange skoler lager nå prosjektperioder ut fra 

de tre tverrfaglige tema

• Synd om både de tverrfaglige tema, 

dybdelæring og kritisk tenking bare blir knytt til 

dette.

• Skal gjennomsyre mye av faginnholdet i skolen 

for at vi skal få en fornyelse av fagene.


