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Kritisk tenking i barneskolen 
• Hva er kritisk tenkning?
• Hvordan bruke nyheter og 

barnelitteratur for å fremme 
kritisk tenkning?

• Hva skal jeg gjøre i 
klasserommet?



Ny kompetansedefinisjon



Hvordan forstå ordet 
Kritisk tenking(I) Resonnerende tenking

(E) Maktkritisk tenking

(E) Kritisk tenkning og
kildekritikk?



Hvordan forstå begrepet?
Kritisk tenking handler om reflekterende tenkning, en aktiv og vurderende tilnærming til 
antakelser og vedtatte sannheter (Ferrer, Jøsok, Ryen, Wetlesen og Aa, 2019).

• Det dreier seg altså om å forholde seg aktivt og vurderende til informasjon. Det å tenke 
kritisk er mer anstrengende og ubehagelig enn umiddelbart å godta det som møter oss 
(Dewey, 1997).

• «Kritisk tenkning er rimelig reflekterende tenkning som er fokusert på å bestemme hva man 
skal tro eller gjøre» (Ennis, 1987). 



Hvordan forstå begrepet? (Lim 2015)
• Sammenhengsforståelse (båthavn)

• Kontekstualisering (dødsstraff)

• Perspektivmangfold (individ, samfunn, økonomisk, religiøst)

• Flere løsninger på et problem (Forurensing)

• Maktkritikk ( 1. Er det sant? 2. Fra hvem sitt perspektiv/ for hvem er det sant? 3. 
Hvem bestemmer dette? 4. Er de riktig at de bestemmer dette?)



Ranger disse ut fra hvilke som er mest og 
minst viktig. Begrunn rangeringen



Plast
1. Elevene fikk spørsmål om hva de tenker på med plast? Skriv 

plast i midten av arket og assosiasjonsordene rundt.

2. Elevene får 8 bilder av ulike plastprodukter.

3. Elevene skal diskutere og komme frem til en rekkefølge, 
etter hvilke plastprodukter som er viktigst og minst viktig

4. Helklassesamtale om rekkefølgen. Oppfølgingsspørsmål fra 
lærer: Hvilke produkter kan vi klare oss helt uten? Hva 
kunne vært laget av andre materialer? Hvorfor velger man 
plast i så mange produkter?

5. Elevene ser NRK super-filmen om plast i havet 
https://nrksuper.no/serie/supernytt/MSUM02042121/sesong-
202104/episode-12

6. Kategoriserer egenskaper ved plast i fordeler og ulemper i et 
tokolonneskjema

7. Utgangsspørsmål: Hva tenker du om plast nå? To og to og 
post it lapp

https://nrksuper.no/serie/supernytt/MSUM02042121/sesong-202104/episode-12


Hva i dette opplegget åpner for KT?

Vurdere eget standpunkt

Sammenhengsforståelse

Perspektivmangfold



«Turister i verdensrommet»
https://nrksuper.no/serie/supernytt/MSUM02091721/sesong-202109/episode-13



Hvordan jobbe med nyheter i klasserommet 
for å skape rom for KT
Nøkkelspørsmål for læreren:
• Kan saken ses fra flere perspektiver? Finnes det flere løsninger?
• Er det mulig å se saken i en større sammenheng?
• Ligger det etiske dilemmaer innbakt i denne saken?
• Ser vi spor av et maktperspektiv?
• Hvordan kan saken knyttes til elevenes egne liv?
• Hvilke spørsmål vil du stille elevene?
• Er det aktuelt å formulere en påstand? («Det er viktigere å tenke på miljøet 

enn å sende rike folk opp i verdensrommet!»)



Romturisme 
Start med å se fimsnutten
Læreren stiller elevene følgende spørsmål: Er det ok å 
være turisk i verdensrommet for fornøyelsens skyld?

Elevene legger svarene sine inn i en ordsky på menti.

Elevene leser teksten « Milliarderkappløp om 
romturisme» Milliardærkappløp om romturisme – E24

Læreren stiller samme spørsmål en gang til.

Læreren fyller inn med flere perspektiver i 
klasseromsamtalen; miljøaspektet, 
rettferdighetsaspektet, økonomiske aspektet
- Hva annet kunne man brukt pengene på?
- Hvem får glede og nytte av dette?

Læreren stiller samme spørsmål en gang til.

https://e24.no/naeringsliv/i/ePPLB4/milliardaerkapploep-om-romturisme


Hva er det med 
opplegget som åpner for 
KT?
Opplegget får elevene til å se at det er flere 
perspektiver på saken

Opplegget gir elevene mulighet til å vurdere 
eget argument og ståsted etter hvert som nye 
perspektiver og sammenhenger blir diskutert

Konseptualisering



Kritisk tekstkompetanse

LK20, norsk:
Kritisk tilnærming til tekst
Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags 
påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne 
bruke og variere språklige og retoriske virkemidler 
hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster. De skal 
vise digital dømmekraft og opptre etisk og reflektert i 
kommunikasjon med andre.



Kritisk literacy
• Innebærer «å kunne møte tekster med motstand og kritikk, og å 

kunne gjenkjenne underliggende holdninger, motiver og 
ideologier» (Blikstad-Balas, 2016, s. 29).

• Å undersøke hvordan sosiale relasjoner, interesser og maktforhold 
henger sammen med språk (Janks 2010).

• Evnen til å gjenkjenne underliggende ideologi i en tekst, utfordre 
tekstens konstruksjoner av verdier og virkelighetsbilder og utforme 
alternativer til disse (Skovholt 2014). 

Hvem har 
laget denne 

teksten? 
Hvorfor?

Språk 
er makt

Er 
det 

sant?



Hvem har laget denne teksten?
Hvorfor? So ro godt barn

mor spinner blått 
garn.
By, by liten ting
snart kommer far 
din
Far han kjører 
plogen,
søster går i skogen
Søster gjeter sauene
langt nord i hauene
Bror går i uren
blåser i luren
Bukken går i lunden
med lauv og gras i 
munnen





Språk er makt







Hvem har tilgang til maktspråket?



Kritisk tenkning og skjønnlitteratur
• Å være i en estetisk opplevelsen ↔ kritisk tenkning?
• Tomrom: leseren fyller ut med sine tolkninger, skaper mening
• Flertydighet



Å ta ulike perspektiver
• Å bli kjent med personer og miljøer



Rollekort

lesesenteret.no



Er det sant?
• Hva troverdighet er, kan 

avhenge av sjanger.
• Hvem er fortellerstemmen? 

Hvem skriver dette? 
• Er det viktig hva som er sant? 

Toril Kove: Min bestemor strøk kongens skjorter













Jo Nesbø: 
Doktor Proktors 
tidsbadekar



Dyr du skulle ønske ikke fantes







Oppsummering

• 1. Opplev nyheter 
og barnelitteratur 
sammen!

• 2. Snakk om det! 
(perspektiver, makt, 
sammenhenger, 
troverdighet, 
holdninger, 
motiver)

• 3. Grip de små 
sjansene!


