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Fagfornyelsen: Hva kan vi lære av hverandre?

Tre forståelser av kritisk tenkning i skolen

1. Å anvende vitenskapelig metode: Utgangspunkt 

i naturvitenskapen

2. Å analysere argumenter: Utgangspunkt i logikk, filosofi 

og språkvitenskap

3. Kildekritikk: Utgangspunkt i historiefaget
• Naturfag

• Andre fag



Fagfornyelsen: Hva kan vi lære av hverandre

• Fagtradisjoner



Fagfornyelsen

• Overordnet del

• Læreplaner



Ståstedsrefleksjon anno 2018

• Hva ligger i kritisk tenkning i naturfag?

• Kildekritikk

• Naturvitenskapelig arbeidsmåte 

(Forskerspiren)

Kritisk tenkning og vitenskapelig tenkemåte

(…) Opplæringen skal sette elevene i stand 

til å tenke selv, søke kunnskap og reflektere 

over og vurdere vedtatte sannheter, som 

ikke alltid er allmenngyldige. Det krever 

oppøvelse av kritisk sans og evne til å se 

en sak fra flere sider (St.mld. 28, s.21-22)

Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til 

kunnskap og tenke kritisk om hvordan 

kunnskap utvikles (Overordnet del, s.7)



Den kritisk tenkende læreren

• Å tenke kritisk rundt valgene i undervisningen:

• Innhold som skaper refleksjon 

• Valg av metoder og kontekst

• Diskusjonsoppgave:

• Hvordan kan kritisk tenkning se ut i et fag som naturfag dersom 

man går ut av fagtradisjonell tenkning? 



Diskusjonsoppgave

• Hvordan kan kritisk tenkning se ut i et fag som naturfag dersom 
man går ut av fagtradisjonell tenkning? 

• Mine refleksjoner
• Kildekritikk

• Å anvende naturvitenskapelig metode
• Hva vet vi og hvordan kan vi vite det? 

• Innhold som skaper refleksjon

• Argumentasjon



Innhold som skaper refleksjon

• Sosiovitenskapelige kontroverser

• Problemstillinger med mangel på fasitsvar som krever både kunnskap om 

naturvitenskap og samfunnsvitenskap (Sadler, Barab & Scott, 2007)

• Må ta valg basert på faglig forståelse og personlige verdier (Kolstø, 2012)

• Beslutningsprosess rundt sosiovitenskapelige kontroverser (Sadler et al., 2007)

1. Gjenkjenne den iboende kompleksiteten

2. Utforske kontroversen fra flere perspektiver

3. Anerkjenne at kontroversen er gjenstand for forskning

4. Vise skepsis ved mulig partisk informasjon rundt kontroverser

KRITISK TENKNING

• Perspektivmangfold

• Avdekke premisser

• Samfunnsmessig 

kontekst 



Innhold som skaper refleksjon

• Biologisk mangfold

• Global oppvarming

• Kuer som miljøverstinger

• Rovdyrdebatten

• Energikilder - kjerneenergi

• Bioteknologiske problemstillinger: gentesting 
og fostervannsdiagnostikk, eggdonasjon, 
fosterreduksjon, genmodifisering

• Kostholdsråd og dietter 



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

• Retorikkens tre argumenter

• Etos: talerens troverdighet

• Patos: spiller på følelser

• Logos: saksargumentet

• Sterke argument:

• Relevant

• Akseptabelt

• Tilstrekkelig Bærekraftig matsystem

• Perspektivmangfold

• Avdekke premisser

• Samfunnsmessig 

kontekst 



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

• Retorikkens tre argumenter

• Etos: talerens troverdighet

• Patos: spiller på følelser

• Logos: saksargumentet

• Sterke argument:

• Relevant

• Akseptabelt

• Tilstrekkelig

Egen argumentasjon

Vurdere andres argumentasjon



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

• Rapportens fokus: konsum og 

produksjon av mat globalt

• Ser ikke på:

• Hva skjer fra gård til bord?

• Norsk kontekst

• NRF: Melk og kjøtt

• Ny forskning   

• Friske dyr

• Lite plantevernmidler

• Påvirkning på lokalsamfunn, kultur, 

økonomi

Bærekraftig matsystem

• Perspektivmangfold

• Avdekke premisser

• Samfunnsmessig 

kontekst 



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

• Distriktspolitikk

• Kulturlandskapet

• Sysselsetting 

• Personlige verdivurderinger

Bærekraftig matsystem

• Perspektivmangfold

• Avdekke premisser

• Samfunnsmessig 

kontekst 



Velg et annet fag enn naturfag
• Hvordan kan kritisk tenkning se ut i dette faget dersom man går ut av 

fagtradisjonell tenkning? 

• Hvordan kan man legge opp til progresjon i kritisk tenkning?

• Retorikkens tre argumenter

• Etos: talerens troverdighet
• Patos: spiller på følelser
• Logos: saksargumentet

• Sterke argument:

• Relevant
• Akseptabelt
• Tilstrekkelig

• Theo Koritzinskys taksonomi

Tre forståelser av kritisk 
tenkning i skolen

1. Å anvende 
vitenskapelig metode: 
Utgangspunkt 
i naturvitenskapen

2. Å analysere argumenter: 
Utgangspunkt i logikk, 
filosofi og språkvitenskap

3. Kildekritikk: Utgangspunkt 
i historiefaget

KRITISK TENKNING

• Perspektivmangfold

• Avdekke premisser

• Samfunnsmessig 

kontekst

LIPMAN

• Dømmekraft (historisk, 

litterær og økologisk)

• Fagkunnskap som 

trener metode

KLAFKI

• Danning som 

verdigrunnlag

• Hva trenger eleven?



Oppsummering

• Hva er nytt i de ulike fagene? Hva hadde dere ikke tenkt på før disse 

samlingene? 


