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KRITISK TENKNING OG DIGITAL DØMMEKRAFT

• Kritisk tenkning

• Kildekritikk

• Etisk bevissthet

• Digital dømmekraft

• Sosiale medier

• Personvern 



KRITISK TENKNING OG DIGITAL DØMMEKRAFT
Velg en person som skal presentere svaret i plenum. 
10 minutter for å svare på oppgaven. 

De to oppgavene under er hentet fra den nye læringsressursen 
www.lp2021.samfunnskunnskap.no , kunne du selv svare på disse?

«I mange sammenhenger er kritisk tenkning og etisk bevissthet både en 
forutsetning for, og en del av, å lære.»

Diskuter følgende påstand. Er du enig eller uenig? Begrunn hvorfor. 

«For at ny kunnskap og innsikt skal utvikles, må man stille spørsmål 
ved, og diskutere det etablerte.»

Diskuter følgende påstand. Er du enig eller uenig? Begrunn hvorfor. 

http://www.lp2021.samfunnskunnskap.no/


KRITISK TENKNING

• Ved å stille (kritiske) spørsmål og diskutere det etablerte kan ny 
kunnskap utvikles

• Ydmykhet: være åpen for at egen kunnskap og erfaring kan 
være ufullstendig.

• Informasjonssamfunn: umulig å ha all informasjon i hodet. 
Viktig å vite hvor og hvordan man søker informasjon: internett, 
trykte aviser, bøker.

• Hvem som helst kan legge ut informasjon på nett. Forskjellige 
personer har forskjellige hensikter. Derfor må vi være 
kildekritiske 



KILDEKRITIKK

• Vurdere det man leser:
• Hvem har skrevet teksten?

• Hva er hensikten til den som skriver?

• Hva vil vedkommende oppnå?

• Er faktaopplysningene i teksten korrekte?

• Kommer alle viktige fakta fram, eller er vesentlige fakta utelatt?

• For lærer | mellomtrinn | kildekritikk (dubestemmer.no):

«Leksikondefinisjonen er formulert slik: "Kildekritikk er en metode 
som benyttes både for å vurdere avsenderen av informasjon 
og troverdigheten til informasjonen.»

https://www.dubestemmer.no/larer/barn/kildekritikk/


KILDEKRITIKK

For lærer | mellomtrinn | kildekritikk (dubestemmer.no):

«For å gjøre en kildekritisk vurdering er det fire faktorer som ofte nevnes:

• T – Troverdighet: Er kilden til å stole på?

• O – Objektivitet: Er kilden nøytral?

• N – Nøyaktighet: Finner du spor etter juks eller slurv?

• E – Egnethet: Finner du svarene du trenger?

Lese mer om kildekritikk i Store norske leksikon»

https://www.dubestemmer.no/larer/barn/kildekritikk/
https://snl.no/kildekritikk


ETISK BEVISSTHET

• Etikk definisjon 
etikk – Store norske leksikon (snl.no)
«Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi... Etikkens formål 
er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når 
vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. 
Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, 
er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig.»

etikk - Det Norske Akademis ordbok (naob.no)
«Lære(n) om de moralske normer for de menneskelige handlinger og 
vurderingen av dem ; morallære ; moralfilosofi»

• Profesjonsetikk (leger, advokater, tolker, mm…)

https://snl.no/etikk
http://snl.no/moral
https://naob.no/ordbok/etikk


ETISK BEVISSTHET
• Balansere og veie forskjellige hensyn mot hverandre:

• Kan bedre ta avgjørelser og 
• Kan vurdere valgene man tar
• Blir bedre til å gjøre det som er riktig for samfunnet, menneskene 

rundt deg og deg selv
• Nødvendig for å være et reflektert og ansvarlig menneske

• Opplæringen skal utvikle deltakeres evne til å foreta etiske 
vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske 
problemstillinger

• Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for 
og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger, og det 
bidrar til at elevene utvikler god dømmekraft.



KRITISK TENKNING OG DIGITAL DØMMEKRAFT
Velg en person som skal presentere svaret i plenum. 
10 minutter for å svare på oppgaven. 

De to oppgavene under er hentet fra den nye læringsressursen 
www.lp2021.samfunnskunnskap.no:

• I mange sammenhenger er kritisk tenkning og etisk bevissthet både en 
forutsetning for, og en del av, å lære

• For at ny kunnskap og innsikt skal utvikles, må man stille spørsmål ved, 
og diskutere det etablerte

a) Har du deltakere med forskjellige utdanningsbakgrunn fra hjemlandet? 

b) Kunne alle deltakere jobbe direkte med disse oppgavene? 

c) Hvordan tenker du at du kunne forklare og tilpasse oppgavene til deltakere 
med ingen eller lite skolegang? Gi eksempler!

http://www.lp2021.samfunnskunnskap.no/




KRITISK TENKNING OG DIGITAL DØMMEKRAFT
Velg en person som skal presentere svaret i plenum. 
10 minutter for å svare på oppgaven. 

Se på følgende innlegg hentet fra Aftenposten.no:

«Våre fysiske identitet skal smelte sammen med algoritmene i den 
kunstige virkeligheten»

a) Hva tenker du når du leser dette sitatet? Hva sier dette om vår 
digital dømmekraft?

b) Se nøye på innlegget: kan du utøve kildekritikk her? 



SOSIALE MEDIER OG DIGITAL DØMMEKRAFT

På internett:
• Vi handler

• Logge oss inn hos offentlige etater (NAV, skatteetaten, skole, mm…)

• Nettbank

• Pålogging med:
• BankID
• Passord
• Fingeravtrykk
• Ansiktsgjenkjenning



SOSIALE MEDIER OG DIGITAL DØMMEKRAFT
• Sosiale medier: Facebook, Twitter, Instagram, osv.

• Deling av: meninger, bilder, filmer

• Kontakt med familie, venner og kjente.

• Mange digitale «spor» blir lagret

• Hva kan skje om sporene fanges opp av noen med dårlige 
hensikter? Hva om noen får passordet ditt? Hva om noen 
stjeler identiteten din? Hva om private bilder av deg blir delt 
offentlig?



SOSIALE MEDIER OG DIGITAL DØMMEKRAFT
• Være bevisst på:

• Hva vi deler
• Hvem får opplysninger om deg
• Hva disse opplysningene brukes til?
• Private bilder kan bli stjålet og misbrukt

• Være forsiktig med hva vi deler om andre  



SOSIALE MEDIER OG DIGITAL DØMMEKRAFT
For lærer | ungdom | digitale spor (dubestemmer.no)

• «De digitale sporene dine er verdifulle for andre.

• Data om historikken din på nett er med på å gi deg sømløse og 
friksjonsfrie brukeropplevelser. Men sporing kan også brukes på lite 
personvernvennlige måter. Sporingsdata kan dessuten misbrukes. Her er 
noen eksempler på relevante problemstillinger:

• Algoritmestyrt tilpassing av markedsføring, basert på preferansene dine, 
gir deg annonser som treffer litt for godt.»

https://www.dubestemmer.no/larer/ungdom/digitale-spor/


SOSIALE MEDIER OG DIGITAL DØMMEKRAFT
For lærer | ungdom | digitale spor (dubestemmer.no)

• «Anonymiserte data om aktiviteten din er ikke nødvendigvis så anonym 
når mange datakilder settes sammen.

• Brukerpreferanser kan misbrukes av de som er ute etter å manipulere 
meningene dine, for eksempel under et valg.»

• algoritme – Store norske leksikon (snl.no)

«Algoritme er i matematikk og databehandling en fullstendig og nøyaktig 
beskrivelse av fremgangsmåten for løsning av en beregningsoppgave eller 
annen oppgave…For eksempel er regelen for divisjon av flersifrede tall en 
algoritme…Algoritmen angir de enkelte skrittene i oppgaveløsningen og 
rekkefølgen av dem…»

https://www.dubestemmer.no/larer/ungdom/digitale-spor/
https://snl.no/algoritme
https://snl.no/matematikk
https://snl.no/databehandling
https://snl.no/divisjon_-_matematikk


SOSIALE MEDIER OG DIGITAL DØMMEKRAFT
algoritme – Store norske leksikon (snl.no):

• «Algoritmer brukes mye for å styre resultater av nettsøk ved hjelp 
av Google og andre søkemotorer samt visninger i Facebook og 
andre sosiale medier. Hensikten er å få fram de mest relevante 
søkeresultatene og visningene. Hva som er relevant for hver enkelt av oss, 
defineres gjerne ut fra vår tidligere søkehistorikk eller våre tidligere 
innlegg i de sosiale mediene. I sosiale medier avgjøres relevans også av 
innlegg og kommentarer fra de vennene vi har mest kontakt med i disse 
mediene.»

https://snl.no/algoritme
https://snl.no/Google
https://snl.no/s%C3%B8kemotor
https://snl.no/Facebook
https://snl.no/sosiale_medier


PERSONOPPLYSNINGER
For lærer | ungdom | personvern (dubestemmer.no):

• «Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkelt person.

• Navn, alder, adresse og telefonnummer er personopplysninger hvis de kan 
knyttes kun til deg. Bilder der du kan kjenne igjen personer er derfor også 
en personopplysning, selv om det ikke står et navn ved bildet. 
Fødselsnummeret ditt er også en personopplysning.

• Når du surfer på nett, blir enheten du bruker (datamaskinen eller 
telefonen) tildelt en unik identifikator - en såkalt IP-adresse. Ut fra IP-
adressen kan hver enkelt bruker identifiseres. Dermed regnes også IP-
adresser som personopplysninger.»

https://www.dubestemmer.no/larer/ungdom/personvern/


PERSONVERN

• Retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne 
personopplysninger

• Alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Rett på en privat 
sfære som man selv kontrollerer, hvor man kan handle fritt 
uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker

• Forankret i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen 
(EMK).



SOSIALE MEDIER OG YTTRINGSFRIHET

• På sosiale medier skriver man sine meninger, diskuterer, 
argumenterer 

• Ytringsfrihet begrenses av personvernet og lovparagrafer: kan 
ikke skrive rasistiske eller diskriminerende utsagn 

• Likevel skjer det

• Anonymitet gjør det lettere å ikke følge disse reglene

• Kjennetegn på digital dømmekraft: formulerer kommentarer på 
internett som man like gjerne kunne sagt til noen ansikt til ansikt.



KILDER
Kritisk tenkning og digital dømmekraft (samfunnskunnskap.no)

For lærer | mellomtrinn | kildekritikk (dubestemmer.no)

kildekritikk i Store norske leksikon

etikk – Store norske leksikon (snl.no)

etikk - Det Norske Akademis ordbok (naob.no)

Facebooks metaverse vil gjøre oss enda mer sårbare (aftenposten.no)

algoritme – Store norske leksikon (snl.no)

https://lp2021.samfunnskunnskap.no/nb/kritisk-tenkning-og-digital-dommekraft.html
https://www.dubestemmer.no/larer/barn/kildekritikk/
https://snl.no/kildekritikk
https://snl.no/etikk
https://naob.no/ordbok/etikk
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/mrz2E0/facebooks-metaverse-vil-gjoere-oss-enda-mer-saarbare
https://snl.no/algoritme

