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Kroppsøvingsprøve for 16-åringer
London har lyktes med å bli valgt som arena til å arrangere de olympiske sommerlekene
i 2012.
1 Forklar ved hjelp av et eksempel hvordan du kan bevise at dette kan bli en fordel for
London.
2 Forklar ved hjelp av et eksempel, hvordan du kan bevise at dette kan bli en ulempe
for London.

Figur 13 Et utvalg fra tenkeferdigheter som blir testet i eksamener
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Tenkeferdigheter vi bør undervise i
Mange eksperter mener at god tenkning handler om å utvikle holdninger, for eksempel
være nysgjerrig, tenke strategisk, ha et åpent sinn og evaluere.
Andre har fokus på tenkeferdigheter som det å finne relevant informasjon, sammenligne, lage synteser og skape forståelse. Benjamin Bloom foretrekker «tenkning på høyere
nivå», mens Matthew Lipman fremmer kritisk, kreativ og omsorgsfull tenkning.
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Etter å ha studert mange av disse tilnærmingene synes det for meg som om all god tenkning har til felles at den er

Fleksibel, innsiktsfull og effektiv.
Figur 14 E.D.U.C.E.R.E.
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For flere ideer, se kapittel 3.

For flere ideer, se kapittel 3.
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For flere ideer, se kapittel 4.
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For flere ideer, se Edward de Bono:
www.edwdebono.com
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For flere ideer, se avsnittet om spørsmål, side
78.

For flere ideer, se avsnittet om kritisk tenkning,
side 101.
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For flere ideer, se kapittel 2, side 31.

Argumenter mot å undervise i
tenkeferdigheter
Ingen kapitler om tenkning er komplette uten at det også er med noen argumenter mot
det å undervise i tenkeferdigheter, og her er noen:
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1 Det er ikke tid til å undervise i tenkeferdigheter
Lærerne jeg har møtt i de ti landene jeg har jobbet, har klaget over at de ikke har tid til å
undervise i tenkeferdigheter. Dette begrunner de med det omfattende faglige pensumet
og at myndighetene er besatt av elevenes eksamensresultater. Personlig synes jeg ikke
det er tid til ikke å undervise i tenkeferdigheter, spesielt ut fra hvordan eksamensoppgavene tester tenkeferdigheter (se side 92). Imidlertid har jeg forståelse for det presset
lærerne opplever, og kan sympatisere med argumentet.
2 Ferdigheter i tenkning læres uansett, uten behov for ekstra undervisning
Et argument jeg ofte hører, er at de fleste voksne er i stand til å tenke ganske bra – til tross
for at de ikke ble undervist i tenkeferdigheter da de gikk på skolen. Selv om dette utvilsomt er sant, er det også slik at enhver evne som for eksempel å kjøre bil, skrive, lytte eller
tenke også kan bedres med ytterligere veiledning og instruksjon. Dette reiser selvfølgelig
et spørsmål om hvilke ferdigheter som bør prioriteres.
3 Lesing og skriving må mestres før elevene undervises i tenkeferdigheter
Det er et argument at lesing og skriving alltid bør komme før undervisning i tenkeferdigheter. Jeg er enig. Imidlertid vil tenkeferdigheter styrke barnets kompetanse i lesing og
skriving og bør utvikles sammen med lese- og tallforståelsen.
4 Noen former for tenkning kan virke forstyrrende
Edward de Bono foreleste på et kurs om tenkning som jeg deltok på. Han startet sin forelesning med å si at «treergjengen» (det vil si filosofene Aristoteles, Sokrates og Platon) var
ansvarlig for det vestlige samfunnets sterke vektlegging av logikk og fornuft. Jeg antar at
han sa dette for å provosere, men også for å føre oss inn i det første trinnet i kreativ tenkning. For å utvikle kreativiteten kan det nødvendig å utsette logikk og resonnering, slik at
man kan vurdere kreative ideer og det som synes å være «ulogisk» først. Så det er kanskje
et poeng å ikke overvurdere de logiske aspektene ved tenkning i alle sammenhenger.
5 Tenkeferdigheter kan ikke generaliseres fordi de er kontekstspesifikke
Det er stor forskjell mellom det å be elevene om å sammenligne to målscoringer i en idrett
og det å sammenligne to matematiske ligninger eller tre vitenskapelige prosesser, selv
om elevene trenger å kunne sammenligne og kontrastere i alle fag. Derfor burde undervisningen ikke dreie seg om generell kompetanse som tenkeferdigheter, men heller ha
fokus på elevenes kunnskapstilegnelse.
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Noen flere sitater å tenke over
t VOEFSWJTFCBSOJIWBTPNFSEFSFUUFTWBSFOF FSMFUUFSFIWJTEFJLLFTUJMMFSTQSTmål ved undervisningen:
Tro er lettere enn tenkning, derfor er det mange flere troende enn tenkere. (Fra
filmen Rasisme i Reel Life)
t &OHPEIVLPNNFMTFFSWJLUJHFSFFOOFOTQSSFOEFJOOTUJMMJOH
Noen mennesker blir ikke tenkere, bare fordi hukommelsen deres er for god. (F.
/JFU[TDIF o 
t 'PMLLBOWSFGPSOZEVUFO¶UFOLFBWBOTFSU
Få mennesker tenker mer enn to eller tre ganger i året. Jeg har fått et internasjonalt
rykte bare ved å tenke en gang i uka. (FPSHF#FSOBSE4IBX o

Figur 12
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Kognitiv konflikt
Undervisning i tenkning krever tenkende lærere og tenkende elever.
Et hovedproblem er hvor ofte lærere og elever er i stand til å komme gjennom timer uten
å måtte tenke og reflektere i det hele tatt. En effektiv måte å motvirke dette på er å skape
en kognitiv konflikt.
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En kognitiv konflikt innebærer å skape et dilemma. Dette
bringer tenkeren ut av fatning og får ham eller henne til å tenke
og reflektere mer over sine antakelser.
7J LBO UB FU FLTFNQFM )WJT CBSO CMJS TQVSU PN 3PCJO )PPE WBS FO jHPE NBOOx  FS EFU
mest sannsynlig at de svarer «ja». La oss kalle dette tanke nummer én: «Robin Hood var
en god mann.» Men hvis barna så blir spurt om det ville være greit om noen i klassen stjal
fra et supermarked og ga det til de fattige, svarer de som regel «nei». Dette fører da til
tanke nummer to: «Det er galt å stjele.» Denne kognitive konflikten mellom å tenke både
at Robin Hood var en god mann, og samtidig at tyveri er galt, skaper en spenning som
får barna til å tenke og reflektere mer.
Nå skal barna prøve å svare på spørsmålet: «Hva er en venn?» Er deres umiddelbare
reaksjon at de tenker at en venn er noen de stoler på (tanke 1)? Men når læreren foreslår
at mange av oss forbinder vennskap med tillit, for eksempel når folk jobber i hjelpetjenestene, regnes de ikke som våre venner. Dette er tanke 2, og denne meningsmotsetningen
skaper en kognitiv konflikt.

Om kognitiv konflikt
Den viktigste grunnen til å sette opp en kognitiv konflikt er at den oppfordrer elever og
lærere til å tenke på et dypere nivå. Når elevene vet eller tror at de har funnet løsningen
på et problem, tenker de som oftest ikke så mye mer på det. Men hvis de opplever en
kognitiv konflikt, legger denne spenningen til rette for mer refleksjon.
Tenk deg siste gang du hadde et dilemma. Hva gjorde du da? Søkte du flere løsninger
eller alternative svar, prøvde du å identifisere det reelle problemet, ba du om råd, vurderte
du forskjellige tilnærminger, eller fikk du panikk og ignorerte problemet? Selvfølgelig er
begge måtene å løse problemer på vanlige. Hvilke måter du løser problemer på, vil være
avhengig av mange faktorer (se kapitlet om selvaktelse, som begynner på side107). Det
samme gjelder for elevene. Men hvis vi skal hjelpe elevene gjennom panikkfasen når de
står overfor en konflikt, bør de bli mer utholdende, målrettede og energiske. Dette har to
IFOTJLUFS7FE¶UFOLFNFSPHKPCCFIBSEFSFGPS¶MSFG¶SEFCFESFGPSTU¶FMTF%FTTVten – jo bedre de blir til å tenke, desto mer er de villige til å bruke krefter på å tenke på et
dypere nivå i framtiden.
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Kjennetegn på en kognitiv konflikt
a) Elevene må først akseptere de ulike oppfatningene som skaper den kognitive
konflikten. Dette er avgjørende, for om elevene umiddelbart avviser den ene
NVMJHIFUFO  LBO JLLF FO LPHOJUJW LPOnJLU PQQTU¶  IB UP NPUTUSJEFOEF UBOLFS
samtidig vil skape impulser til å tenke på et dypere nivå og bli mer tydelig.
Det er derfor jeg i beskrivelsen av vaklere på side 74 nevner at utfordringer
ikke handler om å vise at elever tar feil. Isteden dreier det seg om å oppmuntre
dem til å tenke utover det enkle svaret eller den første responsen.

b) Det er mange måter å legge til rette for kognitive konflikter på, blant annet disse:
t #SVLBWEJBMPH EFUCFHZOOFSLBOTLKFNFEFUTQSTN¶MPNCFUZEOJOHFOFMMFS
definisjonen av et begrep (se side 70)
t 4BNNFOMJHOJOHBWCFHSFQFSNFEBOESFCFHSFQFS JOLMVEFSUCSVLBWTZOPOZmer og antonymer (se side 80)
t 3FnFLTKPOLOZUUFUUJMGPSTLKFMMJHCSVLBWCFHSFQFUJVMJLFTBNNFOIFOHFS TSlig dagsaktuelle eksempler
t #SVLBWPQQGMHFOEFTQSTN¶MTPNUZFSCFUZEOJOHFOBWFUCFHSFQ CSVLTmåter og hvordan det er forstått (se undervisningsforslagene i kapittel 8)
t ,PMMJEFSFSCFHSFQFUNFEFUBOOFUoOPFOHBOHFSUJMGFMEJHWBMHU

c) Det endelige målet er at elevene setter opp kognitive konflikter for seg selv.
I undervisningsforslagene i kapittel 8 vil du se at læreren bruker forskjellige metoder for å skape kognitiv konflikt til å utfordre elevene. Imidlertid bør det være
en progresjon fra det at læreren utfordrer elevene til at elevene utfordrer hverandre, og til slutt at hver elev utfordrer seg selv. Og det er i denne siste fasen av
utfordring – når elever utfordrer seg selv – at vi ser grunnlaget for reflekterende
tenkning.

Kognitiv konflikt utvikler etisk tenkning
En annen grunn til å fokusere på kognitive konflikter er den etiske dimensjonen. Elever lever med kognitive konflikter mesteparten av livet, og likevel ignorerer de dem som oftest.
Nedenfor følger noen eksempler på vanlige kognitive konflikter:

Kapittel 5: Tenkning

Side 99

Vanlig oppfatning
t
t
t
t

)WJTKFHCMJSNPCCFU CSKFHTJEFUUJMMSFSFO
%FUFSHBMU¶TUKFMF
%FUFSHBMU¶MZWF
/BSLPUJLBFSVMPWMJH

Motstridende oppfatning
t
t
t
t

.JOGBSTJFSBUIWJTKFHCMJSNPCCFU EBTLBMKFHTM¶UJMCBLFEPCCFMUT¶IBSEU
3PCJO)PPEWBSFOHPENBOO
*LLFGPSUFMMTBOOIFUFOIWJTEFOWJMT¶SFOPFO
4JHBSFUUFSPHBMLPIPMJOOFIPMEFSOBSLPUJLB

Disse eksemplene på kognitive konflikter er vanlige, så hvorfor tenker ikke elevene våre
så mye over dem? Det virker for meg som om svaret ligger i at vi ikke oppmuntrer til å
UFOLFPWFSEFLPHOJUJWFLPOnJLUFOF7JTJFSPGUFUJMEFVOHFBUEFJLLFTLBMCFLZNSFTFHPN
den andre delen av et argument, med setninger som:
t j+FHWFUBUEJOGBSTJFSBUEVTLBMTM¶UJMCBLF NFOEVFSQ¶TLPMFOO¶%FSGPSN¶EV
fortelle det til læreren.» (Slutning: Overse motstridende mening)
t j3PCJO)PPEWBSBOOFSMFEFT)BOFSFOGBOUBTJmHVS%FUFSBMMUJEHBMU¶TUKFMFx 4MVUning: Ignorer motargumentet)
Det kan virke fornuftig å svare slik i de fleste situasjoner. Faren ved å be unge om å ignorere motargumentene er at vi ikke oppmuntrer dem til å tenke selv. Hva vil for eksempel
forskjellen være mellom:
t /¶SFOMSFSTJFSj,OVTNPUTUBOEFSOF'¶EFNUJM¶OTLFBUEFBMESJWBSLPNNFUIJUGPS
å spille fotball!» (Ignorer den åpenbare motsetningen mellom dette og hva læreren har
sagt før, om at mobbing er galt.)
t &OOBSLPMBOHFSTJFSj(MFNEFUEVMSUFQ¶TLPMFO/BSLPUJLBFSGBLUJTLCSBGPSEFH%FU
å være ruset vil gi deg opplevelser som du aldri ville fått uten.»

Siden det er svært liten forskjell mellom hva disse to sier:
«Ignorer den ene siden av argumentet» – hvordan da stoppe
barna i å utvikle overfladisk tenkning som: «Jeg fikk beskjed
om å gjøre det» (som var forklaringen til så mange under
Nürnberg-prosessen etter andre verdenskrig)?
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Løsningen på dette problemet ligger i å lære hvordan man skal håndtere en kognitiv konflikt ved å resonnere på fornuftige måter og oppmuntre unge mennesker til å kjenne igjen
FOQPUFOTJFMMLPOnJLUJEFSFTUFOLOJOHPHFMMFSIBOEMJOHFS7JLBOGPSFLTFNQFMTQSSFZOgre barn om dyr kan snakke eller ikke (tenk på de motstridende meldingene fra erfaring,
GPSUFMMJOHFSPHWJUFOTLBQ 7JLBOCFFMESFFMFWFSWVSEFSFIWBNPCCJOHFS JTUFEFOGPS¶CF
dem vurdere om mobbing er galt.
Her er et eksempel:

Vanlig oppfatning: Mobbing handler om å få noen til å føle seg dårlig.
Motstridende oppfatning: Det vil få noen til å føle seg dårlig hvis jeg forteller
dem at deres katt er død, men dette er vanligvis ikke forstått som mobbing?
NB! Det finnes mange flere eksempler i undervisningsforslagene i kapittel 8.

Veiledning i kritisk, kreativ, omsorgsfull
og samarbeidende tenkning
Tenkning har mange former – fra nyskapende tenkning til logisk tenkning, fra refleksjon
til impulsivitet og fra selvstendighet til samarbeid, bare for å nevne noen få. Her kommer
en kort introduksjon til kritisk, kreativ, omsorgsfull og samarbeidende tenkning fordi disse
formene for tenkning vil styrke og bli styrket av undervisningsforslagene i denne boka.

Kritisk tenkning
(SVOOMBHFUGPSLSJUJTLUFOLOJOHFSBSHVNFOUBTKPO'PSEFnFTUFMFHGPMLIBSBSHVNFOUBTKPO
noe å gjøre med å argumentere eller å være uenige, å ha en konflikt eller debatt.
Men i kritisk tenkning vil et argument være

ŔFOPQQGBUOJOH FMMFSFOQ¡TUBOE 
ŔTU´UUFUBWFOCFHSVOOFMTF FMMFSFUQSFNJTT 
ŔNFOU¡W¢SFPWFSCFWJTFOEF
Den beste guiden til kritisk tenkning kommer fra Roy van den Brink-Budgen. Hans webside, www.ifthen.co.uk, har lenker til publikasjoner og hans nye nettbaserte kurs.
Den enkleste og mest effektive måten å begynne med kritisk tenkning på er å oppmuntre
elevene til å begrunne alt de sier. Hvis de sier at «å stjele er galt», så bør vi be dem begrunne dette og understøtte påstanden med en begrunnelse eller en premiss. Det kan for
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eksempel være «fordi det gjør at folk føler seg dårlig» (selv om deres første reaksjon ofte
er «bare fordi» eller sirkulær argumentasjon «fordi det er galt å stjele»).

Vi kan ta et eksempel:
«Jeg synes Manchester United er det beste fotballaget i verden.»
Dette er bare en påstand.
ELEV A: «Ja, Manchester United er det beste laget.»
ELEV B: «Nei, det er det ikke, det er Barcelona.»
Dette er utveksling av synspunkter.
«Manchester United er det beste laget i verden fordi de har vunnet flere seriemesterskap
enn noe annet lag.»
Dette er et argument fordi det blir gitt en begrunnelse som støtter påstanden.
«Butikken stenger kl. 17.00 fordi det står på døra.»
Selv om dette har form av et argument (konklusjon støttet av en grunn), er det ikke et
argument fordi det ikke har til hensikt å overbevise.
Når elevene har begynt å få som vane å gi begrunnelser, kan vi be dem vurdere begrunnelsene som støtter deres påstander, og hvor gode disse begrunnelsene er:

Argument: Biler bør forbys fordi de slipper ut farlige klimagasser.
Utfordring: Bør alt som slipper ut CO2, bli forbudt? For eksempel kjæledyr, husdyr
og mennesker?
Merk at utfordringen stiller spørsmål ved gyldigheten av begrunnelsen istedenfor å
være enig eller uenig.

«Kritisk» kommer fra det greske ordet «kritikos», som betyr «i
stand til å bedømme». Men både det engelske og det norske
ordet har alltid hatt en overtone av å gjøre vurderinger for å
finne feil. (www.etymonline.com)
En god tommelfingerregel for å oppdage om elevene tenker
kritisk, er å undersøke om de foretar egne vurderinger basert på
bevis og argumenter de har tilgjengelig, eller om de rett og slett
kommer med påstander som de har fått fra andre.
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Kreativ tenkning
Tatt i betraktning at Edward de Bono har skrevet om lag 80 bøker om kreativ tenkning, kan
jeg på ingen måte dekke fagområdet. Det er fordi det er et så bredt og omfattende felt,
men her er noen sentrale punkter og tips:

Vent med å tenke logisk
Et av de beste utgangspunktene for kreativ tenkning er å vente med logikk og fornuft,
nettopp for å hente fram nye ideer, for deretter søke etter verdien i alle eller i deler av dem.
7JLBOUBFUFLTFNQFM

Scenario: Tenk at man bygger en ny skole uten klasserom (dette virker ulogisk og
derfor dumt, men for å tenke nytt trenger vi å gå utover det typiske, for eksempel at
romstørrelser ikke er fastsatt for alltid).

Muligheter: Rommene kan endres, og med bevegelige vegger kan elevene lage
klasserom på nye måter hvert år. Man kan bruke utearealer mer og endre timeplaner
slik at de passer til formålet.

Verdi: Utvidet bruk av trådløs teknologi, økt synlighet av undervisning og læring,
elevene lærer å forhandle mer, økt motivasjon til å bruke fellesskapets fasiliteter som
bibliotek.

Utfordring av normer
Noen effektive teknikker for å oppmuntre til originale tanker, eller lateral tenkning, som
Bono kaller det, inkluderer følgende:

Tilfeldig input: 7FMH FU PSE UJMGFMEJH GFLT FU USF  PH CSVL BTQFLUFOF WFE EFUUF
objektet til temaet du vurderer (f.eks. undervisning).

Vente med eller utfordre: Antakelser (f.eks. undervisning gjøres av lærere),
grenser (f.eks. det eneste stedet undervisning foregår, er i skolen) eller nødvendighet
(f.eks. lærere trengs i skolen).
På denne måten utforsker du kvaliteter som ikke vanligvis er åpenbare, for å se om det
er ny verdi å finne.
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Samarbeidende tenkning
Her er noen aktiviteter som er nyttige for å utvikle samarbeidende tenkning, og disse hjelper elevene i forberedelsene til å bli deltakere i et utforskende fellesskap.

Stå opp: Sitt i en sirkel. En person reiser seg og sier «en» og blir stående. Den neste
personen reiser seg og sier «to» og blir stående. Dette fortsetter til alle står. Utfordringen er at rekkefølgen folk reiser seg i, bør være tilfeldig, og hvis to eller flere personer
forsøker å reise seg på samme tid, må alle sette seg ned, og spillet starter på nytt.

Gjenta: Spør en håndfull elever om å presentere et argument (se kritisk tenkning på
side 101) innenfor et bestemt tema, og så skal andre gjenta dette med samme ord.
Dette kan gjøres to og to sammen eller foran hele klassen.

Omforme: Spør tre eller fire elever om å bli enige om et argument, og be de andre elevene om å omforme det som er sagt. Kom tilbake til den første gruppen for å
sjekke meningen.

Bygge opp: Når elevene har utviklet sine evner i å omforme, ber du dem finne flere
argumenter som støtter opp under argumentene.

Utfordre: Til slutt ber du elevene om å utfordre hverandres påstander ved å prøve
ut konklusjonene, stille spørsmål ved dem eller finne motargumenter.

Tenk venstre og tenk høyre. Tenk høyt og tenk lavt. Hvis du prøver,
kan du tenke de utroligste ting! (Theodor «dr. Seuss» Geisel, 1904–91)

Omsorgsfull tenkning
Jeg har funnet ut at den viktigste hindringen for
kommunikasjon er folks tendens til å vurdere.
Heldigvis har jeg også oppdaget at hvis folk kan lære å lytte
med forståelse, kan de redusere sin vurdering og forbedre sin
kommunikasjon med andre. (Carl R. Rogers, årstall)
Omsorgsfull tenkning omfatter å tenke på andre og forsøke å forstå dem bedre.
Følgende aktiviteter kan hjelpe elevene til å «lytte med forståelse».
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Avklare og respondere på argumenter
Elevene jobber i grupper på tre og tre.
1 Elev A beskriver sine tanker og argumenter om et bestemt tema (3 minutter).
2 Elevene B og C stiller oppklarende spørsmål (2 minutter).
3 Elevene B og deretter C diskuterer hva de tror elev A mener, og hva deres reaksjon
er. Elev A bør bare lytte (3 minutter).
4 Elev A skal nå svare enten ved å avklare eller gi mer informasjon eller flere argumenter (2 minutter).
5 Elevene B og C idémyldrer sin feedback på argumentet til elev A ved å identifisere de
sterke sidene ved argumentet og forutse hvordan andre kunne reagere hvis de hørte det.

Still spørsmål i klassediskusjoner for å hjelpe elever til å lytte
bedre
1 Elev A kommer med et argument eller en mening.
2 Lærer spør de andre elevene: «Er det noen som tror de vet hva elev A prøver å si?»
Og deretter ber han alle som sier «ja», om å forklare sin forståelse av argumentet.
3 Elev A inviteres deretter til å svare på dette og gir ytterligere detaljer eller annen forklaring om nødvendig. Fokuset er dermed på å forstå (og bry seg om) hva andre
har sagt, snarere enn på enighet eller uenighet for tidlig.

10 prinsipper for tenkning
1

Det er to hovedtyper av tenkning: rutine og refleksjon
Rutinetenkning er det vi gjør nesten ubevisst når vi svarer på oppgaver som er
lette for oss. Refleksjon, derimot, inkluderer å tenke på konsekvensene av våre
handlinger og bestemme seg for den betydningen faktorer som påvirker våre
avgjørelser, får for hva vi skal tenke eller gjøre.

2

Tenkeferdigheter utgjør bare en tredjedel av Blooms taksonomi
Benjamin Bloom har innsett betydningen av holdninger og psykomotorisk respons og utvikling av tenkeferdigheter på et høyere og lavere nivå. Dette tilsier
at ethvert forsøk på å utvikle god tenkning bør inkludere et fokus på holdninger
og ferdigheter.

3

Tenkeferdigheter testes i eksamener
De første par spørsmål i de fleste eksamensoppgaver krever enkle faktasvar.
Men de har også oppgaver som krever tenkeferdigheter som resonnement, forklaring, sammenligning og forståelse. Dette forutsetter evne til refleksjon og
vurdering, og disse gir størst uttelling på karakterene.
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4

På tross av dette er mange elever i stand til å fullføre oppgaver uten
å tenke på et dypere nivå
Selv om noen elever er i stand til å lykkes på skolen fordi de har lært å huske og
gjenta, trenger de likevel å få utfordringer i læring fordi de også trenger å utvikle
sine holdninger, ferdigheter og kunnskap.

5

«Kritisk tenkning» kommer fra det greske ordet «kritikos», som
betyr» i stand til å bedømme»
En god måte man kan bruke for å finne ut om elevene er engasjert i kritisk tenkning, er å se om de gjør sine egne vurderinger basert på bevis og argumenter
istedenfor å gjenta oppfatninger de har fått fra andre.

6

Argumentasjon er grunnlaget for kritisk tenkning
I kritisk tenkning er et argument a) ment å overbevise, b) det har en konklusjon,
og c) det er støttet av minst en begrunnelse. Uten alle disse tre aspektene kan
en uttalelse ikke anses som et argument. Det er mange fordommer eller forskjellige meninger som er basert på uutforskede antakelser.

7

Kognitiv konflikt provoserer elevene til å tenke mer
Kognitiv konflikt handler om å lage en meningskonflikt i elevens tanker. Konflikten får dem til å tenke mer og dypere. Det kan hjelpe elevene til å utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskap.

8

Kognitiv konflikt utvikler elevenes moralske og etiske forståelse
7J VUWJLMFS FMFWFOFT SFTPOOFNFOU WFE ¶ PQQNVOUSF EFN UJM ¶ UFOLF JHKFOOPN
egen kognitiv konflikt. Dette utvikler vanen med å gjøre det rette fordi du mener
det er det rette, istedenfor bare å gjøre det du blir fortalt.

9

Kreativ tenkning er ofte avhengig av å vente med logikk og fornuft
En av de beste måtene å stimulere til kreativ tenkning på er å vente med å bruke
logikk og fornuft, skape nye ideer og deretter evaluere dem. Dette gir en langt
friere og mer omfattende utforskning av nye og innovative ideer.



10 Samarbeidende tenkning og omsorgsfull tenkning er nødvendig i et

balansert «tenkepensum»
Selvstendighet er et avgjørende resultat av opplæring, men det er også samarbeid, særlig tatt i betraktning det sosiale nettverkets betydning i dagens samfunn. Tilnærminger som oppfordrer til utvikling av samarbeid og omsorgsfull
tenkning, som det utforskende fellesskapet, blir dermed helt avgjørende.
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