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INNHOLD

• Voksen pedagogikk

• Kritisk teori

• Kritisk tenkning

• Kritisk handling/praksis

• Diverse tema, oppgaver og skjema 



VOKSENPEDAGOGIKK

Pedagogikk

• ‘Vi definerer her pedagogikk som læren om det å planlegge og legge til rette for 
læring, samt utvikling og forskning innenfor pedagogisk arbeid’ (Nordskog og 
Popperud (2012, s. 13)). 

Voksenpedagogikk 

• I voksenopplæringsloven defineres voksne som ‘voksne med praksis fra arbeids-
og samfunnsliv’. 

• ‘’Voksenpedagogikk defineres her som det praksisfeltet som omfatter det å legge 
til rette for læring hos voksne, samt utvikling og forskning innenfor dette feltet 
(Nordskog og Popperud (2012, s. 13)). 



Andragogikk - hovedtrekk

Andragogy – kunsten og vitenskapen om å hjelpe voksne å lære bygger på to 
attributter:

• En oppfatning av elevene som selvstyrte og autonome

• En oppfatning av læreren som tilrettelegger (facilitator) i stedet for en som 
presenterer sannheten (Pratt et al.,1998, s. 12 i (Knowles, Holton & Swanson 
1973/2015, s. 315)). 



Forts…

Begge oppfatningene passer inn i den sosio-historiske epoken etter 1970 med feks
‘deschooling theory’ (Illich), person-centred approach (Roger), conscientisation
(bevisstgjøring) (Freire) (Knowles, Holton & Swanson (2015).

• Deschooling society: Troen om at mennesket ikke lærer best ved utdanningsinstitusjoner, 
men at man lærer bedre i uformelle situasjoner og i eget tempo. 

• Person-centred approah: Humanistisk psykologi som mente at terapi burde bli varmere, 
mer meningsfylt, enklere og mer fokusert på det positive. Fokuset var på personen selv 
(Knowles, Holton & Swanson (2015, s. 15). 

• Conscientisation (bevisstgjøring): I frigjøringsteorien til Paulo Freire (1970) skulle 
mennesket lære for å frigjøre seg selv og for å skape progressiv sosial endring i 
samfunnet. Her var læreren politisk aktivist, tilrettelegger og kulturarbeider.



Andragogikk – et kort historisk overblikk
• Den tyske ungdomsskolelæreren Alexander Kapp brukte utrykket andragogikk for første 

gang i 1833. 

• Han forklarer ikke uttrykket andragogikk men snakker om nødvendigheten av livslang 
læring, egen refleksjon og ser på utdanning som en grunnleggende verdi i utviklingen av 
menneskets personlighet (Knowles, Holton & Swanson 1973/2015, s. 313). 

• I denne perioden blomstret voksenopplæringen i samfunnet, i kirkene, i 
arbeiderbevegelsen, både i Europa og Amerika. 

• På 1950-tallet kom det publikasjoner om andragogikk flere steder i Europa.

• Voksen opplæring var uorganisert og det fantes lite formell opplæring for 
voksenpedagoger. 



Malcolm Knowles –andragogikkens far

• Malcolm Knowles: Amerikas pioner i andragogikk.

• Han transformerte voksen pedagogikk på 1970 tallet.

• Dette fikk store konsekvenser for internasjonal voksenpedagogikk. 

• Tilnærming til læring skulle være selvstyrt, basert på erfaring og problemløsning (Knowles, Holton
og Swanson, 2015). 

• Malcolm Knowles publiserte sin første artikkel ‘Andragogy, Not Pedagogy’ i 1968 (Knowles, Holton
& Swanson 1973/2015, s. 314-315).  

• I 1970 skrev Knowles ‘Farewell to Pedagogy’ hvor han bla tok et oppgjør med den pedantiske 
læreren og oppfordret lærere til å være på den ‘gode siden’ (Webster’s Dictionary, 1982, s. 441).

• Voksen pedagoger ble anerkjent og det ble mulig å studere voksen pedagogikk på universitetet. 



Forts….

Knowles, Holton & Swanson (1998) beskriver seks hovedprinsipper om læring:

1) Deltakere trenger å vite: hvorfor, hva, hvordan

2) Deltakernes selvforståelse (autonom og selvstyrende)

3) Tidligere erfaring (en ressurs) 

4) Villighet til å lære (livsrelatert)

5) Orientering til læring (fokus på problemer og problemløsning)

6) Motivasjon til læring (egenverdi og personlig utbytte) 



Et kritisk blikk på andragogikken

• Konseptet er for generelt. Feks at det å bli voksen er å bli selvstyrt. 

• For mye fokus på ‘jeg’. ‘Vi’ er en del av samfunnet, kirken og familien. 

• Knowles blir kritisert for å stemple pedagogikken som en pedantisk rektors 
praksis istedenfor en akademisk disiplin (Webster’s Dictionary, 1982). 

• Knowles fiendtlighet mot pedagogikken hindret godt samarbeid mellom 
pedagoger og voksen pedagoger. 400 år med pedagogikk kunne ikke benyttes i 
andragogikken… (Knowles, Holton & Swanson 1973/2015, s. 316). 

• Selve diskusjonen rundt andragogikk har spilt en liten rolle i Europa. Vi bruker
andre begrep som adult education, continuing education, further education or 
adult pedagogy. 



Voksenpedagogikk i dag

I boken ”Voksenpedagogikk” beskriver Geir Hallan (2003 s. 105) forhold 
rundt den voksnes læring som dekker mye av det Knowles (2005) er inne på. 

Voksenpedagogikk handler ikke om kronologisk alder, men mer om en 
opplevelse av ”voksenhet”, som ikke nødvendigvis er direkte koblet til 
deltakernes kronologiske alder (Winther-Jensen, 1999). 

Hallan (2003) sier:

• Voksne er mest motivert for læring som har en sammenheng med deres 
livssituasjon. 



Forts….

• Voksne lærer lettere dersom de kan være aktive og påvirke sin egen 
læreprosess. 

• Voksne lærer lettere når teori og praksis er kombinert i læreprosessen.

• Voksne har innsikt og erfaringer som læringen må ta utgangspunkt i og 
bygge på. 

• Voksne er mer interessert i å lære for å løse problemer eller oppgaver, enn 
bare å lære et fag. 



Forts….
• Resultatet av læringen må synliggjøre og gi svar på hvordan utfordringer i 

den enkeltes livssituasjon kan løses. 

• Opplæringen må føles virkelighetsnær for  deltakerne. 

• Opplæringen må ikke bryte den enkeltes integritet, og må derfor balansere 
på grensen mellom å utfordre det sikre og utvikle det usikre (Moxnes, 
1989). 

• Opplæringen bør derfor foregå i varme og livsbekreftende læringsmiljøer 
med sosial toleranse (Wahlgren, 1993). 

• Opplæringen bør bygge på deltakernes erfaringer. 



Erfaringslære

Kolb (1984 i Thorpe 1993, s. 155) definer læring som:

‘…the process whereby knowledge is created through the transformation of 
experience’.

I boken ‘The meaning of  adult education’ skrev Eduard C. Lindeman (1926) 
følgende om erfaringslære: 

‘Adult education is a process through which learners become aware of significant 
experience. Recognition of significance leads to evaluation. Meanings accompany 
experience when we know what is happening and what importance the event 
includes for our personalities’ (s. 169).  



Refleksjon

Jarvis (1987, s. 87) sier at 

• Refleksjon er en prosess av dyp tenkning.

• Man tenker over en erfaring og tenker fremover i tid.

• Refleksjon er når vi vurderer en erfaring og vurderer hva vi kan gjøre 
annerledes i fremtiden. 



Forts…

• Dewey (1916 i Boot og Reynolds 1983) kaller forholdet mellom tenkning og erfaring ‘the
method of intelligent learning’.

• Ingen erfaring kan ha mening uten elementer av tenkning. 

• Erfaring og refleksjon former grunnlaget for videreutvikling i voksnes tenkning (Boot og 
Reynolds, 1983). 

• Freire (1974, s. 36) politiserte konseptet refleksjon.  Freires bruk av ‘praxis’ refererte til 
en refleksjon og handlings prosess, som mål var å transformere samfunnet. 

• Både refleksjon og kritisk tenkning er sentrale komponenter i erfaringslære. 



Hva påvirker voksenopplæring i dag?
Læring skjer sjelden i total isolasjon fra omverdenen, men læringen er relatert til, 
og påvirket, av omverdenen (Jarvis, 1987, s. 11). 

Merriam & Bierema (2014, s. 2) antyder følgende:

1) Globalisering

• Globalisering viser til prosessen der verden blir stadig mer knyttet sammen 
økonomisk og politisk som følge av en enorm økning innen handel, kulturell 
utveksling og økende samhandling innen politiske, økonomiske og teknologiske 
tiltak (Merriam & Bierema, 2014). 

• Googler du globalization får du mer enn 40 millioner treff (Merriam & Bierema, 
2014). 



Forts….

2) Kunnskapssamfunnet

• Kunnskapssamfunnet er knyttet til den globaliserte markedsøkonomien  og har erstattet industri 
samfunnet. 

• Selskaper flytter der det finnes billig arbeidskraft og den kunnskap de trenger for å videreutvikle 
selskapet. Arbeidere flytter der de kan bruke sin kunnskap og ekspertise (Merriam & Bierema
(2014, s. 3).

• Likevel finnes det fattige krigsherjede land som ikke har muligheten til å delta i 
kunnskapssamfunnet. 

• Kvinner utgjør ca 70 % av verdens 1.3 milliarder fattige, mer enn halvparten av kvinner over 15 år 
er analfabeter, og 75 % av flyktninger og internt fordrevne er kvinner (Merriam, Courtenay, & 
Cervero, 2006, s. 92). 



Forts…

3) Teknologi

• Teknologien er med på å forme hva vi lærer og hvordan vi lærer det
(Parker, 2013, s. 54).

• For eksempel ‘flipped classroom’ 

• Skolen blir en plass for problem-løsning i stedet for undervisning
(Brookfield, 2017; Keengwe, 2014;Novak, 2011; Simkins and Maier, 
2010). 



Forts…
4) Demografiske endringer
• Hvis man ser på statistikk gjennom et perspektiv hvor verden består av et 

fellesskap på 100 personer, og man holder proporsjonene de samme som i 
vår verden på 7 milliarder mennesker, så ville 61 personer vært fra Asia, 14 
fra Nord og Sør Amerika, 13 fra Afrika, 12 fra Europa og 1 fra Australia 
(Oceania) (Merriam & Bierema, 2014, s. 8). 

• Videre, 16,3/100 over 15 år ville ha lese og skrive ferdigheter, 7 ville ha 
videregående utdanning og 1 ville ha høyskoleutdanning. 12/100 ville ha PC 
hjemme (Merriam & Bierema, 2014, s. 8). 

• Kvinner utgjør 2/3 av verdens 774 millioner analfabeter (UNESCO, 2009, i 
(Merriam & Bierema, 2014, s. 9). 



Forts…

• Eldrebølgen vokser globalt og om mindre enn 10 år er det estimert at 
verden vil bestå av flere eldre enn barn (Withnall, 2012, 2. 650). 

• I 2010 var 11% av verdens befolkning eldre mennesker. Det er 
forventet at dette antallet vil øke til 22% i 2050 (World Economic
Forum, 2012 i Merriam &Bierema, 2014, s. 8). 

• I tillegg, øker antall mennesker som flytter på tvers av landegrenser 
pga jobb, krig og fattigdom (Alfred 2004). 



KRITISK TENKNING I LÆRINGSPLAKATEN

Læringsplakaten er en del av læreplanen og inneholder 11 grunnleggende 
forpliktelser for skolen (Læreplanverket for Kunnskapsløftet):

• 1. Gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine 
evner og talent individuelt og i samarbeid med andre

• 2. Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og 
nysgjerrighet

• 3. Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne 
læringsstrategier og evne til kritisk tenkning

• 4. Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling 
og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til 
demokratiforståelse og demokratisk deltakelse

• 5. Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/   
lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig 
arbeid



Forts….

• 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
• 7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse
• 8. Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som   

forbilder for barn og unge
• 9. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer   

helse, trivsel og læring
• 10. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes 

medansvar i skolen
• 11. Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en 

meningsfylt måte
• https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ufd/prm/2005/008

1/ddd/pdfv/256458-kunnskap_bokmaal_low.pdf

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ufd/prm/2005/0081/ddd/pdfv/256458-kunnskap_bokmaal_low.pdf


Kritisk tenkning i voksenopplæringen

I følge Brookfield (2012) er det tre aspekter til kritisk tenkning:

• Kritisk teori (grunnleggende kritisk filosofi for kritisk tenkning)

• Kritisk tenkning (refleksjon over hva vi tror og ikke tror)

• Kritisk handling (evnen til å gjøre gjennomtenkte tiltak når du har 
kritisk vurdert dine tanker, atferd og muligheter)



KRITISK TEORI
Flere eksperter på kritisk tenkning foreslår at man starter med kritisk teori i 
klasserommet (Brookfield, 2014; Merriam & Bierema, 2014).

HVA ER KRITISK TEORI (critical theory) 

• Det er en kritikk av sosiale forhold. 

• Kritisk teori har hatt innflytelse på kritiske perspektiver som postmodernisme, 
feminist pedagogikk, kritisk rase teori, multi-kulturalisme etc

• Det er en filosofi som handler om hvordan hegemoni eller dominante grupper 
skaper ‘sannheter’ som blir akseptert som naturlige og riktige. 

• En slik sannhet er noe vi tror handler om ‘vårt beste’, men over tid kan denne 
sannheten skade oss. Feks ‘The American Dream’ – ideen om at alle kan bli rike 
hvis de bare jobber hardt nok. I virkeligheten har noen bedre muligheter enn 
andre pga sosial klasse, rase, utdanning og kjønn (Meriam & Beierema, 2014, s. 
214).



Forts…

• Kritisk teori kan hjelpe deltakerne å utvikle en kritisk holdning til 
verden som stiller spørsmål ved sosiale forhold og ‘sannheter’ 
(Merriam & Bierema, 2014, s. 214).

• Kritisk teori skifter analysefokuset fra individet til systemet

• Lærerne hjelper deltakerne å relatere til kritisk teori, først individuelt, 
for så å koble sin egen erfaring med andres erfaring og så mer 
generelt til samfunnet som helhet.  



HVORDAN INTRODUSERE KRITISK TEORI I 
KLASSEROMMET 
Merriam & Bierema (2014, s. 228) fokuserer på tre punkter for å 
fremme deltakernes forståelse av kritisk teori:

1) Forståelse av maktforhold 

• I KLASSEN:

• Definer makt og hvordan makt blir overført, brukt, misbrukt og 
forandret under sosiale forhold. Mennesker får makt pga klasse, rase, 
kjønn, posisjon etc. Kritisk teori fokuserer på hvordan undertrykkende 
sosiale systemer beskytter dominerende grupper. 

OPPGAVE:

• Deltakerne lager et tankekart hvor de kartlegger maktforholdene i sitt 
liv og deler dette i en liten gruppe. Husk: Læreren modellerer først. 





2) Annerkjennelse av ideologisk manipulasjon og hegemoni 

I KLASSEN

• Identifiser ideologier/ tankesett som dominerer i klassen (individuelt 
eller kollektivt). 

• Merriam og Bierema (2014, s. 229) argumenterer for at pedagogisk 
integritet er avhengig av at både lærere og deltakere stiller spørsmål 
ved egne fordommer. 



OPPGAVE

Deltakerne kan starte med å analysere noen vanlige sosiale ideologiske 
oppfatninger: 

• ‘det er naturlig med forskjeller mellom rike og fattige’

• ‘fattige mennesker er late’ 

• ‘folk av farge og kvinner i viktige posisjoner kom dit pga fusk og ikke pga bragd’

• ‘kvinner er underlegne menn’ 

• ‘det er naturlig at kvinner jobber deltid og er mye hjemme med barna’

• ‘alle politikere er like’

• ‘politikere er ikke som andre mennesker’ 

Del opp i små grupper. Spør evt deltakerne om å lage en liste med sosiale 
oppfatninger sammen der de identifiserer noen av sine egne oppfatninger. 

• La deltakerne (i grupper) diskutere hvilket hegemoni det er som dominerer disse 
oppfatningene som ‘sant’ og ‘det er slik det skal være’. 



3) Demokrati i praksis / feks et demokratisk klasserom 
• I KLASSEN 
• Dette er målet for kritisk teori. Målet er å fri de undertrykkede og 

transformere samfunnet til det bedre for alle. 
• Å skape et demokratisk klasserom er den første plassen hvor 

deltakerne har myndighet og kan delta i beslutningsprosesser. 

OPPGAVE 
• Mål: Å skape et klasserom der alle har muligheten til å bli hørt og sett 

og til å bli tatt på alvor. 
• Del opp i små grupper (maks 3 pers). Deltakerne skal diskutere hvilken 

oppførsel som plager dem i klassen og foreslå hvordan dette kan bli 
bedre. Gruppene presenterer funnene i plenum. Læreren er veileder i 
prosessen med å konfrontere udemokratisk oppførsel.  

•



Hvordan kan du best tilrettelegge for kritisk 
teori i klasserommet? (5 minutter summing 
med personen ved siden av deg)





KRITISK TENKNING

Brookfield (2012) starter med å si hva kritisk tenkning ikke er:

• Man trenger ikke høyere utdanning

• Man  trenger ikke en stor forståelse av filosofi

• Det er ikke det samme som problem løsning eller kreativitet

• Det er ikke det samme som å kritisere personer eller ting

• Det er heller ikke assosiert med alder eller IQ (Brookfield, 2012). 



Barn og kritisk tenkning

• ‘The heartbeat of critical thinking is the longing to know – to  understand 
how life works.  Children are organically predisposed to be critical thinkers. 
Across the boundaries of race, class, gender, and circumstance, children 
come into the world of wonder and language consumed with a desire for 
knowledge. Sometimes they are so eager for knowledge that they become 
relentless interrogators – demanding to know the who, what, when, where, 
and why of life. Searching for answers,  they learn almost instinctively how 
to think’ (Hooks, 2010, s. 7-8). 



Kjennetegn på kritisk tenkning
Ennis (1989) sier at mennesker som kan tenke kritisk har evnen til å:
• Anta en posisjon og forandre den basert på begrunnelse
• Være saklig
• Søke informasjon fra sikre kilder
• Ha et åpent sinn
• Se det store bildet
• Holde fokus på problemet
• Søke etter grunnen
• Vurdere komplekse problemer 
• Søke etter forskjellige muligheter
• Være sensitiv til andres følelser og kunnskap



Definisjoner av kritisk tenkning: 

‘the ability to assess your assumptions, beliefs, and actions – is imperative to 
survival; failure to engage in it makes you a target of those who may wish to 
harm or manipulate you’ (Merriam & Bierema, 2014, s. 222 og Brookfield, 
2012b). 

‘…seeing both sides of an issue, being open to new evidence that disconfirms
young ideas…demanding that claims be backed by evidence…solving
problems…’ (Willingham i Hooks, 2010, s. 8). 



Kritisk tenkning skjer når vi: 

• 1) Prøver å finne ‘sannheter’ (hvilke sannheter regulerer mitt liv)

• 2) Sjekker ‘sannheter’ (er sannhetene riktige?)

• 3) Ser ting fra forskjellige synspunkt (prøv å se deg selv slik andre ser 
deg)

• 4) Handler etter at vi har tenkt gjennom og analysert sannhetene 
(kritisk handling)

• En sannhet er det som er igjen etter at vi har gjort vårt beste med å 
motbevise det (Karl Popper, 2002/1959). 



HVORDAN TILRETTELEGGE FOR KRITISK 
TENKNING I KLASSEROMMET
• Kritisk tenkning er en sosial læringsprosess (Brookfield, 2014, s. 55). 

• Ca 80% av deltakerne til Brookfield svarer på refleksjonsskjemaene at 
de synes det er i små grupper at de lærer mest. 

• De sier andre deltakere hjelper å gjøre dem oppmerksomme på 
‘sannhetene’ deres.

• Veldig få mennesker klarer dette selv. Vi prøver å se kritisk på oss selv 
gjennom vårt eget filter!

• Vi lærer lite kritisk tenkning av å sitte i gruppe med noen som deler 
verdier og sannheter med oss. 



Forts…

• Tilretteleggeren bør lage oppgaver som omhandler et dilemma eller lager 
overraskende spørsmål.

• Læreren kan være redd for å søke ut sannheter fordi man er redd for hvor 
det vil føre diskusjonen.

• Refleksjoner på personlige erfaringer danner et utgangspunkt i kritisk 
pedagogikk (Valentin, 2007:178)

• Reflektere over personlige erfaringer (tidligere erfaringer, nåværende 
erfaringer og læringen i seg selv) 

• Fremme kritisk refleksjon (blant deltakere og lærere) 

• Ikke bare erstatte en dominerende ideologi med en ny ideologi (Fox, 2002).





Forts….

• Vi skaper ikke kritisk tenkning ved å overbevise deltakere til å 
adoptere vår egen ideologi (Merriam & Bierema, 2014, s. 230).

• ‘Banking education’ skaper ikke kritisk tenkning (Lauzon, 2007).

• Målet er å skape selvrealiserte mennesker (Bell Hooks, 2010).

• Dette krever mye av læreren. Modeller kritisk tenkning. Vær personlig 
(men profesjonell). Dette skaper trygghet. Gi eksempler. 

• Det krever et trygt klassemiljø.



Praktiske øvelser som fremmer refleksjon 

• Refleksjon kan skje gjennom å føre en dagbok (skrive ned tanker om 
hendelsen, hvordan du opplevde ting).

• Studentene kan få en oppgave hvor de skal skrive en paragraf om:

1) ‘Mitt modigste øyeblikk skjedde da….’ 

2) ‘En antagelse jeg ikke er enig i er….’

3) ‘Et spørsmål jeg ønsker å stille er….’

4) Deltakerne deler så det de skrev med de andre i klassen. Dette kan 
brukes for å få i gang en diskusjon i små grupper eller i plenum i 
klassen (Hooks, 2010, s. 20). 

• For personlig? For utrygt? For tidlig?



Forts….
• Lag et scenario om et tema dere jobber med og la deltakerne sette seg inn i rollen til 

hovedpersonen. La deltakerne identifisere ‘sannhetene’ til hovedpersonen.

• Gi deltakerne roller og la dem diskutere og argumentere for ‘sannhetene’. 

• Deltakerne lager spørsmål til et tema eller læreren stiller direkte spørsmål

• Bruk bilder som skaper debatt 

• Bruk overskrifter eller avisartikler 

• Vis YouTube videoer som demonstrerer kritisk tenkning om et tema (feks kildekritikk/digital 
media)

• https://www.youtube.com/watch?v=eFJQFsJzDDY&app=desktop

• https://www.youtube.com/watch?v=b7SlSOWnEDA&app=desktop

• Bruk iPad/smart phone til å finne forskjellige definisjoner av et begrep (feks demokrati). 

• Reflekter over aktuelle saker / problemer (i media)

• Les fortellinger (feks ‘Barsakh’ av Simon Stranger (om rikdom, fattigdom, spiseforstyrrelser og 
(båt-) flyktninger)

• Bruk ‘Case studies’ som et utgangspunkt for debatt om antagelser og ideer

https://www.youtube.com/watch?v=eFJQFsJzDDY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=b7SlSOWnEDA&app=desktop


Refleksjonsskjema for deltaker

Dette spørreskjemaet brukes som en evaluering av 
utviklingen hos deltakerne og som et hoppebrett for 
neste time. 



Refleksjonsskjema for lærer



5 punkter som fremmer kritisk tenkning

I boken ‘Teaching for Critical Thinking’ oppsummerer Brookfields
(2012) studenter fem punkter som best fremmer kritisk tenking:

• Sosiale læringsprosesser

• Lærerne modellerer kritisk tenkning

• Når et tema kobles til spesifikke hendelser (erfaringer, nyheter, 
casestudies)

• Når man må håndtere en uventet hendelse

• Kritisk tenkning i klasserommet skjer ved trinnvis opptrapping (steg 
for steg) 



Trinnvis opptrapping til kritisk tenkning

• Identifisere ‘sannhetene’ og ‘antagelsene’ som danner grunnlaget for 
våre tanker og handlinger.

• Granske ‘sannhetene’ og deres nøyaktighet og gyldighet i forhold til 
vår egen erfaring av virkeligheten.

• Rekonstituere disse antagelsene for å gjøre dem mer inkluderende og 
integrerende (Brookfield, 1991, s. 177). 



De gode spørsmålene  

Gode spørsmål er kritisk for å fremme refleksjon og kritisk tenkning.
• Overflatespørsmål: hvem, hva, hvor, når, hvor mange.
• Supplere med: hvordan, hvorfor, hva førte det til, hva er alternativet, hva er 

sammenhengen, hvilken virkning ser vi, hva er årsaken, hva betyr det for 
deg, hva om forutsetningene endres, hva kan det forklare (Jensen og 
Leirvik, 2015, p. 33). 

• Videre: Hva mener du med…. Hvordan kom du til den konklusjonen? Finnes 
det andre konklusjoner som er mer i tråd med informasjonen som finnes? 
Hvilke kilder bruker du? Hva er konsekvensene hvis du tar feil? Hvorfor er 
dette et viktig tema? Hva er en alternativ forklaring for dette?

• Eller: Hvem skrev artikkelen, hva er personens økonomiske, politiske og 
sosiale interesser, hvem jobber personen for, hvilke verdier har personen, 
hvilken ideologi har personen



Å skape et læringsmiljø som er egnet for kritisk 
tenkning
• ‘Engaged pedagogy’ (Hooks, 2010, s. 19) er når deltakerne er engasjerte, 

ærlige og åpne. 

• Deltakerne lærer best når det er et aktivt forhold mellom deltaker og lærer, 
og også mellom deltakerne dem selv (Hooks 2010 og Merriam Bierema
2014).

• Når alle i klasserommet forstår at de sammen har ansvaret for å skape et 
læringsmiljø blir læringen mest meningsfull (Hooks 2010). 

• Her finnes ikke feil. Alle er med og deler det som trengs til et hvert 
tidspunkt. 

• Læreren modellerer kritisk tenkning (snakk deg gjennom din kritiske 
tankeprosess). 



Et læringsfellesskap

• Deltakerne lærer gjennom undervisningen

• Deltakerne lærere av hverandre

• Lærerne lærer av hverandre

• Lærerne lærer av deltakerne. Her etterspør lærerne elevenes læringserfaringer 
gjennom læringsdialogen og tar hensyn til disse i videre planlegging og 
tilrettelegging (Jensen og Leirvik, 2015). 

• ‘The more the student becomes the teacher and the more the teacher becomes
the learner, then the more successful are the outcomes’ (Hattie, 2009, s. 19).

• Lederne støtter og legger til rette for læring for alle

• Det er akseptert å gjøre feil

• Feil nyttes til læring 

• Deltakerne må vite at læreren vil dem vel. 



Øve på dialog

• Deltakerne kan være redde for å uttrykke deres egne ideer og 
holdninger. Her trenger man å øve på å lytte og føre en dialog 
(Brookfield & Preskill, 2005). 

• Å lære å ha en samtale med noen som du er uenig med.

• Identifiser de meste sentrale problemstillingene for pensum. Bruk 
hver økt til å drøfte en aktuell problemstilling med deltakerne. 

• Deltakerne får en god forståelse av pensum, blir gode til å drøfte og 
kan muligens forandre sin egen tenkning. 



Praktiske øvelser 

‘Circle of voices’: 

• Lag en gruppe

• Stillhet i ett minutt

• Hver deltaker får snakke om noe de er opptatt av i ett minutt hver 
uten å bli avbrutt

• Når alle er ferdige åpner læreren opp for neste fase 

• Gruppen starter en dialog basert på noe som ble sagt i åpningsrunden



Forts…

• ‘Sirkel’

• Deltakere og veileder sitter på stoler i en sirkel

• Sirkelen skaper en likestilt og tett atmosfære med nærhet mellom 
deltakerne og kursholdere.

• Formen signaliserer at alle hører til i det samme fellesskapet.

• Man kan også spille rolig musikk i bakgrunnen for å markere øktene 
med selvstendig arbeid (Level Samliv, 2016, ‘Level Mangfold’)



Forts….

• ‘Enig/Uenig’

• Lytt til utsagnet

• Enig? Sitt på plassen din.
Uenig? Bytt plass med noen andre

• Lag grupper

• Hver gruppe skal ha både enige og 
uenige personer for å skape en god 
diskusjon

• Begrunn/diskuter din mening med 
personen ved siden av deg

Utsagn fra media:

• Norges velferdsstat står i fare

• Det norske samfunn blir kaldere

• Tilliten i samfunnet står i fare

• Alle har rett til å beholde sin egen 
kultur

• Robotene tar over



Forts…
• ‘Verdens kafe’

• Skap kafestemning

• Lag småbord med plass til 4-6 personer

• Dekk bordet med papir duk eller bruk bare et flippover-ark, og legg 
fram gode tusjer el. fargestifter. 

• Si at nå kan de leke at de er på kafé 

• Velg tema/spørsmål ut fra det som er saken akkurat nå

• Det viktige er å finne en god formulering som ”bærer godt” i 
forsamlingen, spørsmål som betyr noe



Forts….
• Det er viktig at temaet rommer mye variasjon og ulikhet, men alle 

bord/deltakere skal få det samme spørsmålet/ utfordringen
• Når gruppen har holdt på en stund (minimum 30 minutter?), skal de 

velge én av deltakerne som vert. 
• Verten bør være en som har et forhold til det som er tegnet/skrevet 

på duken. 
• Verten blir sittende. 
• De andre reiser seg og velger seg et annet kafébord. 
• Når nye grupper er dannet, forteller verten litt om hva de snakket om 

ved bordet i forrige gruppe, og hva som ligger i illustrasjoner/ 
symboler/ord på duken. 

• Samtalen fortsetter om samme tema. De nye bringer inn sine/andre 
perspektiver og gruppen fortsetter å tegne på duken.

• For mer, se Morten Levin og Roger Klev (2002) bok ‘Forandring som 
praksis. Læring og utvikling i organisasjoner’. 
http://verktøykassa.no/doc/Verdenskafe.pdf

http://verktøykassa.no/doc/Verdenskafe.pdf


Øve på å lytte 

• Tidligere president Nelson Mandela sa at han lærte to spesielt viktige 
ting fra sin far:

1) Å lytte til andre 

2) Å praktisere å være den siste til å snakke 



Praktiske øvelser

• ‘Circle of voices’ (en alternativ versjon)

• Lag en gruppe

• Stillhet i ett minutt

• Hver deltaker får snakke om noe de er opptatt av i ett minutt hver 
uten å bli avbrutt

• Når alle er ferdige åpner læreren opp for neste fase 

• Hver deltaker skal gjenfortelle hva personen før dem sa



Når skal man introdusere kritisk tenkning?

Det finnes to skoler:

• 1) Før man kan begynne å tenke kritisk trenger man å ha en viss 
bakgrunn om emnet (Brookfield, 2012, s. 77-78).

• 2) Det er alltid mulig å inkorporere kritisk tenkning til en viss grad 
(Brookfield, 2012).

• Paulo Freire (2005) utviklet en prosess hvor brasilianske bønder lærte 
å lese og skrive samtidig som de lærte om maktforhold i samfunnet 
og ble bevisst på sin egen undertrykkelse (Brookfield, 2012, s. 78). 

• Vi underviser i norsk som andrespråk.

• Det er forskjellig fra Freires situasjon, men likevel ikke en umulig 
oppgave. 



Hvordan tilrettelegger du for refleksjon og 
kritisk tenkning i klasserommet? (20 minutter 
gruppearbeid)

•Basert på din egen erfaring, hva virker og hva
virker ikke?

•Hva kan du gjøre annerledes?

Spørsmål:



HVORDAN TILRETTELEGGE FOR KRITISK 
HANDLING / PRAKSIS
Merriam & Bierema (2014) foreslår:

• Erfaringslæring i klasserommet 

• John Dewey’s (1916) ‘Learning by Doing’ 

• Refleksjon over egne erfaringer

• Følge demokratiske prinsipper i klassen

• Adressere dynamikken i klassen som illustrerer undertrykkelse eller 
dominant ideologi

• Dialog (øve på dialog med en person man er uenig med)



Fra kritisk tenkning til handling 

Lindeman (1926):

‘We do not ‘think through’ problems;  we act through. Thinking carries us only
so far, then action must follow or we become lost in the wilderness of
verbalism’ (s. 192). 



https://www.youtube.com/watch?v=bP8moNSVkCs

https://www.youtube.com/watch?v=bP8moNSVkCs


TEORI OG PRAKSIS

• Statsborgerprøven (på norsk) er et av kravene til norsk 
statsborgerskap. 

• Det er vårt ansvar å tilrettelegge slik at deltakerne kan bestå 
Samfunnskunnskapsprøven på sitt morsmål eller norsk.

• Likevel, hva er vitsen med teori hvis man ikke kan knytte den til 
praksis?

• Hva er vitsen med å pugge kunnskap om Norge og demokratiet mm 
hvis den ikke skal påvirke deltakernes egen tenkning?



50 timer samfunnskunnskap 

• Emne 1. Ny innvandrer i Norge

• Emne 2. Historie, geografi og levesett

• Emne 3. Barn og familie

• Emne 4. Helse

• Emne 5. Utdanning og kompetanse

• Emne 6. Arbeidsliv

• Emne 7. Demokrati og velferdssamfunn





NORSKE VERDIER



Hva er norske verdier?

Hva er ikke norske verdier?



DEMOKRATI





• https://www.google.no/search?q=photos+that+changed+the+world&dcr=0&tbm=isch&imgil=WEQ7GscjnvE7jM%253A%253BEzY65OLsjx9F
IM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.lifebuzz.com%25252Finfluential%25252F&source=iu&pf=m&fir=WEQ7GscjnvE7jM%253A%2
52CEzY65OLsjx9FIM%252C_&usg=__Hqm9YtvJ_p1Put7EoYJNccy9_gg%3D&biw=1366&bih=651&ved=0ahUKEwif8szY5MzWAhWCB5oKHdD
wDuAQyjcIRA&ei=ZH3PWZ-wEIKP6ATQ4buADg#imgrc=WEQ7GscjnvE7jM:





Refleksjonsskjema om demokrati 
• Hva betyr demokrati?
• Hva betyr demokrati i Norge?
• Hvordan ville demokrati sett ut i ditt hjemland?
• Hva ville regjeringen gjort annerledes?
• Hva ville du gjort annerledes?
• Hva må du kanskje gjøre annerledes i Norge?
• Hvordan behandlet regjeringen i ditt hjemland deg?
• Hvordan skal regjeringen i Norge behandle deg?
• Hva forventes av regjeringen i et demokrati?
• Hva forventes av deg i et demokrati?



Fra klassen….
Hvordan ville demokrati sett ut  i ditt hjemland?

• ‘Ytringsfrihet’

• ‘Folket bestemmer’

• ‘Gode valg’

• ‘Gratis helsetjenester og gratis skole’

• ‘Damene kan jobbe’

• ‘Gode regler’

• ‘Trygghet’

• ‘Staten må høre på folk’

• ‘Jeg har ingen erfaring med demokrati. Jeg må lære. Jeg må bo i et demokrati’. 

• ‘Lærer, vi leser om demokrati og hva det betyr i Norge. Jeg hører hva dere sier, men det gir meg 
ingen mening fordi jeg har ingen erfaring med demokrati. Jeg forstår ikke hvordan det fungerer i 
praksis. Vi kommer fra et land hvor media, regjeringen og politiet nærmest alltid lyver.’ 



YTRINGSFRIHET







Refleksjonsskjema for ytringsfrihet

• Hva betyr ytringsfrihet?

• Hva betyr ytringsfrihet i Norge?

• Hvordan ville ytringsfrihet sett ut i ditt hjemland?

• Hva ville regjeringen gjort annerledes?

• Hva ville du gjort annerledes?

• Hva må du kanskje gjøre annerledes i Norge?

• Hvordan behandlet regjeringen i ditt hjemland deg?

• Hvordan skal regjeringen i Norge behandle deg?

• Hva forventes av regjeringen i et land med ytringsfrihet?

• Hva forventes av deg i et land med ytringsfrihet?

• Hvor går grensen for frihet og hat?



Fra klassen….

• ‘Du kan si hva du vil.’

• ‘Du kan ikke si stygge ting om presidenten.’

• ‘Du kan si ting om presidenten hvis du har bevis’.  

• ‘Du kan si politiske ting.’

• ‘I mitt hjemland kan jeg ikke si noe. Staten bestemmer alt.’

• ‘Du kan si hva du vil men det må ikke være hat’.  

• ‘Du kan si hva du vil så lenge du ikke skader noen’. 



LIKESTILLING 









Fra klassen….

• MANDAG MORGEN: Norsk time på Lyngdal voksenopplæring 

• TEMA: Husarbeid 

• Lærer: ‘Kan noen forklare hva husarbeid betyr?’ 

• Deltaker: ‘….jobben til deg lærer, og kona mi. Det dere må gjøre i 
huset…vaske huset, vaske klær, lage mat, støvsuge…’. 

• Er dette et riktig tidspunkt å ta en debatt om likestilling?

• Hvordan skal du i så fall behandle dette svaret?



Bruk øyeblikket!

• Nødvendig å ha en plan for timen – men vær fleksibel

• Viktig å ta spørsmålene / debattene når de dukker opp

• Det er makt i øyeblikket

• Følelser og tanker er allerede i sving

• Ikke vent til den dagen det er ‘et tema’ på ukeplanen



Refleksjonsskjema for likestilling

• Hva betyr likestilling?

• Hva betyr likestilling i Norge?

• Hvordan ville likestilling sett ut i ditt hjemland?

• Hva ville regjeringen gjort annerledes?

• Hva ville du gjort annerledes?

• Hva må du kanskje gjøre annerledes i Norge?

• Hvordan behandlet regjeringen i ditt hjemland deg?

• Hvorfor behandlet de deg slik?

• Hvordan skal regjeringen i Norge behandle deg?

• Hva forventes av regjeringen i et land med likestilling?

• Hva forventes av deg i et land med likestilling?



Fra klassen….

• ‘I mitt hjemland må mannen gjøre alt og dama bare sitte hjemme i 
huset og passer barna.’

• ‘Dama kan si jeg vil ha…jeg vil ha…bil, hus, hytte…Damene sitter bare i 
huset og passer barna og snakker i telefonen. Mannen jobber til han 
dør’. 

• ‘I mitt hjemland må damene gjøre alt i huset.’

• ‘Vi jenter og damer er dørmatter i mitt hjemland. Vi har ingen 
rettigheter… Jeg savner ikke hjemlandet mitt’. 



VELFERDSSTATEN 



Refleksjonsskjema for velferdsstaten 

• Hva betyr en velferdsstat?

• Hva betyr velferdsstat i Norge?

• Hvordan ville en velferdsstat sett ut i ditt hjemland?

• Hva ville regjeringen gjort annerledes?

• Hva ville du gjort annerledes?

• Hva må du kanskje gjøre annerledes i Norge?

• Hvordan behandlet regjeringen i ditt hjemland deg når du var syk eller gravid?

• Hvorfor behandlet de deg slik?

• Hvordan skal regjeringen i Norge behandle deg?

• Hva forventes av regjeringen i et land med velferdsstat?

• Hva forventes av deg i et land med velferdsstat?



Fra media….

•Den norske modellen er bygd på tillit 

•Velferdsstaten står i fare

• Tilliten i samfunnet står i fare

Diskusjon



MANGFOLD 



http://www.skrivesenteret.no/uploads/ansatte/Cha_bh_3863.jpg

http://www.skrivesenteret.no/uploads/ansatte/Cha_bh_3863.jpg


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

• https://youtu.be/PcHwlOWTKuw

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




En ny lov er innført i Østerrike som gjør det ulovlig å dekke til ansiktet sitt.  Burka-forbudet, som loven kalles på folkemunne, 
gjelder ikke bare for religiøse plagg. 
Det er heller ikke lovlig å bruke munnbind utenfor sykehusene, masker offentlig, eller skibriller utenfor skianleggene. 
http://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/%C3%B8sterrike-har-innf%C3%B8rt-ny-%C2%ABburka-lov%C2%BB/ar-
AAsLYP6?li=AAb27D5&ocid=spartanntp_edu

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/%C3%B8sterrike-har-innf%C3%B8rt-ny-%C2%ABburka-lov%C2%BB/ar-AAsLYP6?li=AAb27D5&ocid=spartanntp_edu




Diskusjon

Fra media:

Alle har rett til å beholde sin egen kultur. 



Fra klassen….

• ‘Alle har rett til å ha sin kultur, men ikke alt er bra. Det må vi stoppe. Vi må 
lære fra Norge. Damer og menn har rettigheter. Likestilling. ’

• ‘Jeg kan ta det beste fra min kultur og det beste fra en ny kultur. Alle 
kulturer har noen feil. Jeg vil mikse og ta det beste’.

• ‘Foreldre må lære barna kurdisk språk og matkultur. Hvis ikke, vil de 
glemme hvem de er.’

• ‘Mine barn må lære å ta vare på gamle. Det er en del av vår kultur. Ja, det 
er viktig.’

• ‘I min kultur skal gamle og unge bo sammen. Jeg tror ikke det er bra å bo 
sammen med foreldrene etter at man er gift. Vi kan heller bo i huset ved 
siden av. Vi må passe på foreldrene våre, men jeg vil ikke krangle. Nå som 
jeg bor i Norge trenger jeg ikke å se alle i familien min. Jeg trenger ikke å 
snakke med dem på telefonen heller.’



Refleksjonsskjema for mangfold

• Hva betyr mangfold?
• Hva betyr mangfold i Norge?
• Hvordan ville mangfold sett ut i ditt hjemland?
• Hva ville regjeringen gjort annerledes?
• Hva ville du gjort annerledes?
• Hva må du kanskje gjøre annerledes i Norge?
• Hvordan behandlet regjeringen i ditt hjemland deg?
• Hvordan skal regjeringen i Norge behandle deg?
• Hva forventes av regjeringen i et land med mangfold?
• Hva forventes av deg i et land med mangfold?



Fortell personen ved siden av deg om

• Mitt modigste øyeblikk …. (3 minutter summing)



Svar fra deltakerne

• Da jeg måtte rømme fra hjemlandet

• Da jeg reiste til Norge

• Da jeg reiste over havet

• En gang slåss jeg med en annen servitør da jeg jobbet på en 
restaurant i Tyrkia

• Da jeg giftet meg…OG jeg er fremdeles gift.

• Da jeg fikk barn

• Da jeg gjorde en alvorlig feil på jobben og klarte å fikse problemet 

• Da jeg jobbet ulovlig i Europa, ble tatt og måtte løpe fra politiet



Fortell personen ved siden av deg om

• En antagelse du ikke er enig i….(3 minutter summing)



Svar fra klassen….

• Jeg synes ikke barn skal gå i barnehagen når de er 2-3 år.

• Jeg synes ikke det er riktig at mamma skal være hjemme med små barn. 
Hun må også få lov til å jobbe. 

• Jeg synes ikke at mann eller kone skal snakke med høy stemme til 
hverandre.

• Jeg synes ikke barn skal bestemme så mye som det de gjør i Norge. Barn er 
ikke voksne. Barn må være høflige. 

• Barn skal ikke bestemme for mye. Mine barn sier ikke ‘dumme’.  

• Jeg synes ikke eldre skal bo på gamlehjem.

• Svar fra annen deltaker: Jeg trodde gamlehjem var dårlig. Jeg hørte dårlige 
ting. Da jeg var på besøk forandret jeg mening. 




