
«LÆREBOKANALYSE»

«I Fagfornyelsen snakkes mye om kritisk tenkning og 
dybdelæring, men hva handler dette om i en kristen skole? 
Hvordan kan vi få en enda mer reflektert og informert tanke i 
møte med faktapåstander og perspektiver i bredden av 
læremidler? Hva kan dette innebære i alt fra 
historieundervisning til naturvitenskap?» 

Bjørn Are Davidsen er utdannet sivilingeniør med studiepoeng også i fag som 
pedagogikk, sosialantropologi og vitenskapshistorie og har skrevet en rekke bøker 
om tro og tanke. Han arbeider for tiden som redaktør for Fagsjekk.no og som 
rådgiver i tankesmien Skaperkraft.



Hva er status?

⚫ En undersøkelse før valget i 2021



Er du enig eller uenig i følgende påstand: 
«Kirken mente i middelalderen at jorden var flat»?
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Lærebokanalyse 
- og kritisk tenkning

⚫ Hva er lærebokanalyse?

⚫ Hva er kritisk tenkning?



Fort abstrakt og ambisiøst

⚫ «Hvordan brukes multimodalitet til å presentere høytider og 

sentrale ritualer innenfor buddhismen i fire læreverk i KRLE-

faget på mellomtrinnet og hvilke sammenhenger finnes det 

mellom læreverkenes sammensatte tekster om buddhismen 

og deres pedagogiske tilretteleggelse for kognitiv og 

kulturell forståelse hos elever på mellomtrinnet?»



Utfordringer i lærebokanalyse

⚫ Kvantitative metoder fokuserer på antall og rekkevidde: «Tall»

⚫ Kvalitative metoder ønsker å gå i dybden i materialet: «Tekst» 



Utfordringer i lærebokanalyse

⚫ Kvantitative metoder fokuserer på antall og rekkevidde: «Tall»

⚫ Kvalitative metoder ønsker å gå i dybden i materialet: «Tekst»

⚫ Selv i kvalitativ forskning, tenkes ofte kvantitativt  

⚫ Et begrep forekommer «ofte», noe i materialet er «dominerende» 

⚫ Selv i kvantitativ forsker man på språk og meningskonstruksjon

⚫ Må gjøre valg
⚫ Etablere kategorier og telle antall forekomster av hver for å få resultater

⚫ Kvalitativt : Hvordan kategorisere dataene

⚫ Kvantitativt : Opptelling og systematisering 

⚫ Hvordan få noe fornuftig ut av store mengder data? 

⚫ Ofte kan alt virke viktig…

⚫ Tekster kan tolkes og forstås på flere måter…

⚫ Trenger tydelige avgrensninger 

⚫ Styrke : Får et resultat

⚫ Svakheter : Kan overse viktige forhold…



⚫ «Kritisk tenkning innebærer en aktiv og vurderende 
tilnærming til kunnskap, oppfatninger og handlinger. Det 
handler også om å problematisere samfunnsforhold og 
stille spørsmål til vedtatte sannheter. I norsk skole skal 
imidlertid lærere fremme visse verdier. Elevene skal være 
kritiske, men kanskje ikke til alt»

Kritisk tenkning



Kritisk tenkning

⚫ «Denne boken beskriver ved hjelp av teori og eksempler en 
undervisningsform der elevene konsekvent utfordres 
kunnskapsmessig og intellektuelt ved hjelp av konkrete 
spørsmål fra læreren. Dette er en undervisningsform der 
elevene aktivt oppfordres og utfordres til å stille spørsmål 
til lærestoffet, til seg selv og til hverandre»



Oppsummert fra læreplanen:

KRITISK TENKNING 

⚫ «Bidrar til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler 
vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet»
⚫ Bruke fornuften undersøkende og systematisk, metoden tilpasses og påvirker det vi ser

⚫ «Hvis ny innsikt skal vokse fram, må etablerte ideer granskes og 
kritiseres med teorier, metoder, argumenter, erfaringer og bevis»
⚫ Vurdere kilder til kunnskap, hvordan den utvikles, og åpen for selvkritikk og å ta feil

⚫ Forutsetter kunnskap, gir rom for usikkerhet og uforutsigbarhet
⚫ Respekt for etablert viten og utforskende og kreativ tenkning for å utvikle ny kunnskap

ETISK REFLEKSJON

⚫ Veie ulike hensyn nødvendig for å være reflektert og ansvarlig
⚫ Utvikle evnen til etiske vurderinger og gjøre fortrolige med etiske problemstillinger

Begge deler forutsetning for og del av det å lære
• Bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft

• Praktisk yrkesutøvelse og kunstnerisk arbeid krever også refleksjon og vurderinger



Kritisk blikk…?

⚫ Briller

⚫ Bekreftelsesfeller

⚫ Blindfelt



Hva finner vi i læremidlene?



Hva finner vi ikke…?



Hva stiller du spørsmål til?

Hva gjør du? Hva gjør elevene?
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Eidsvoll 17. mai 1714»
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Eidsvoll 17. mai 1814»
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⚫ Hva ER kritisk tenkning i læremidler 
i samfunnsfag og naturfag?

⚫ Hva spør man om?

⚫ Hva er man kritisk til?

Du etterprøver

• Noe du er enig i? • Noe du er uenig i?

• Det som støtter ditt 
livssyn/politiske ståsted

• Det som strider mot ditt 
livssyn/politiske ståsted

• Der du selv har studert • Der du selv er blank

• Noe fra en avsender som du 
har sympati med

• Noe fra en avsender som du 
ikke har sympati med

• Noe du tror er rett • Noe du tror er feil



EKSEMPEL PÅ ANALYSE

Lærebok for grunnskolen





«Vitenskap var en viktig forutsetning 
for den industrielle revolusjon»

⚫ Fra 1400-tallet vitenskap som undersøkte naturen som system med 
«lover som tyngdekraften»

⚫ Ga «nye måter å utnytte naturen» - «produsere varer og dyrke jorda»

⚫ Hva betyr «lover som tyngdekraften» for vareproduksjon og jordbruk?

⚫ Når kom slike lover?

⚫ Hvilke vitenskapelige oppdagelser var en forutsetning?



⚫ Motsatt: Ny teknologi gjorde ny vitenskap mulig
⚫ Boktrykkerkunsten – kunnskapsspredning

⚫ Teleskopet - nye muligheter i astronomien

⚫ Nøyaktige klokker - kunne regne på bevegelser

⚫ Håndverkere og ingeniører

⚫ Først i andre halvdel av 1800-tallet for alvor motsatt 
⚫ Fra oppdagelser til bedre industri, jordbruk og vareproduksjon. 

⚫ Konklusjon: Refleks 7 tar feil

⚫ Klassisk misforståelse at teknologi og vitenskap er sammenfallende. 

• Lenge «common sense» at slik, men i dag vanskelig å 

se moderne vitenskap som nødvendig betingelse
• «Vanskelig å se noen spesiell sammenheng i det hele tatt 

i den tidlige perioden av den industrielle revolusjon, 

som i starten handlet om tekstil- og metallindustri, 

verken fra nye oppdagelser om kosmos eller annet»

https://www.britannica.com/science/history-of-science/Science-and-the-Industrial-
Revolution

https://www.britannica.com/science/history-of-science/Science-and-the-Industrial-Revolution


Foreløpig dom: «Ikke så verst»

⚫ Anstrenger seg for å ikke fremme for harde påstander 
(«noen mener»)

⚫ Stiller åpne spørsmål

⚫ Fleste påstander generelle nok til vanskelig å 
arrestere på noe mer spesifikt

⚫ Fort flisespikkeri 



Eksempler

• Var trettiårskrigen religionskrig?

Likevel noen eksempler
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• Viser forskning nedgang i antall døde i krig?
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• Religiøse faktorer omtalt negativt noen 
steder, hvorfor ikke positivt ved 
opphevelsen av slaveriet?

Likevel noen eksempler



Eksempler

• Var trettiårskrigen religionskrig?

• Er det i hovedsak fred? 
• Viser forskning nedgang i antall døde i krig?
• Prioritere absolutte eller relative tall?
• Gir det elevene et realistisk menneskesyn?

• Religiøse faktorer omtalt negativt noen 
steder, hvorfor ikke positivt ved 
opphevelsen av slaveriet?

• Vel mye ukritisk om «kjønnsidentitet» 
og kjønn «tildelt ved fødselen»

• «Alle mennesker har rett til å uttrykke 
kjønnet sitt akkurat slik de selv ønsker» 
neppe en faktisk rettighet, uklart innhold

• «I dag er vi mer bevisst på at alle 
mennesker har rett til å elske den de vil» -
handler altså om «bevissthet», snarere enn 
antropologi, moralfilosofi og andre ting. 

Likevel noen eksempler



Noen som kjenner seg igjen?

Tendens i læremidler?

• Førkristne kulturer relativt positivt (kvinnesyn, slaver, brutalitet?)
• Grekere og romere rasjonelle og lærde
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• Kristne usynlige i dag



⚫ Hvilket inntrykk skapes av kristne?

⚫ Vil vitenskapsinteresserte bli kristne?

⚫ Følges opplæringsloven?



En mer informert tanke?

⚫ Kritisk tenkning og dybdelæring i en kristen skole? 
⚫ Nysgjerrige og stiller spørsmål

⚫ Undersøkende

⚫ Etablerte ideer granskes og kritiseres

⚫ Vurdere kilder til kunnskap

⚫ FORUTSETTER KUNNSKAP

⚫ Reflekterte og informerte
⚫ Også om «vedtatte sannheter»

⚫ Spesielt mange om kristen tro, tanke og historie…


