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Kildekritikk og 
mediemangfold 

Med kildekritikk og 
medieetikk som verktøy 

i en digital hverdag! 

Hvordan kan presseetiske 
avveininger og dilemmaer være 
relevante og nyttige for ungdom 

som «lever livet» på sosiale 
medier? Og hva kan pressens Vær 
Varsom-plakat lære ungdom om 

hva som er greit og ugreit å 
publisere selv? 

Her får elevene prøve seg som 
Ungdommens PFU, og skal si ja 

eller nei til hva de synes det er 
greit å publisere - både i redigerte 

medier og i sosiale medier. 

En undervisningspakke med 
eksempler og en lærerveileder vil 
bli tilbudt videregående skoler. 

“Hvor har du det fra?” – 
Kampanjen for journalistikken 
har som mål å bidra til at unge 

blir gode og kritiske medie-
brukere. Bak står: 

Norsk Journalistlag, 
Norsk Redaktørforening, 

Norsk Presseforbund, 
Landslaget for lokalaviser, 

Mediebedriftenes 
Landsforening, Fagpressen, 

NRK og TV2. Aktivitetspakker for 
videregående skole 
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Et samarbeid med ndla.no 
Fra høsten 2014 

Prosjektleder Arnt Sommerlund 

E-post: post@journalistikken.no 
Mobil: 900 88 300 
Prosjektnettsted: 

www.journalistikken.no 
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Støttespillere 

Kildekritikk i en digital hverdag 
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”Hvor har du det fra?” Utsagnet stammer fra 
skolegården eller hvilken som helst plass der 
ungdom møtes. 

Utsagnet ”hvor har du det fra” er den 
umiddelbare responsen på rykter, fortellinger om 
noe oppsiktsvekkende, om noe nytt. Utsagnet er 
nysjerrig, men samtidig passe skeptisk. Hvor har du 
hørt det? Hvem sa det? Hvem skrev det? Hvor leste 
du det? Kan du stole på dem? 

 

Kildekritikk som verktøy 

Kildekritikk er viktig verktøy for å kunne 
navigere i en stadig mer mangfoldig og samtidig 
fragmentert mediehverdag. Internett har åpnet for 
at ”alle” kan publisere, men likevel er det kanskje 
blitt enda vanskeligere å skille mellom sant og 

TV2 Skole 

Hver uke produserer TV 2 Skole 
nyhetssendinger for barnetrinn, 
ungdomstrinn, videregående skole og 
voksenopplæringen.  Sendingene er 
tilpasset kompetansemålene i 
læreplanen. TV 2 Skole leverer ulike 
typer undervisningsopplegg som 
SMART Board-aktiviteter, 
arbeidsark, digitale quizer og filmer 
til videoredigering. 
Lærerveiledninger følger med 
innslagene. TV 2 Skole tilbyr også 
digitale læremidler for enkelte av 
fellesfagene.  

Les mer: www.tv2skole.no 

NRK Skole 

NRK Skole er et digitalt klipparkiv, 
som består av lyd og bilder fra NRKs 
radio- og fjernsynsarkiver. Innholdet 
er tilrettelagt for elever og lærere i 
grunnskolen og den videregående 
opplæringen, og er knyttet opp mot 
kompetansemålene i 
læreplandatabasen Grep. 
Foreløpig tilbyr NRK klipp fra 
fagene naturfag, norsk, samfunnsfag 
og religion. Etter hvert vil også de 
andre fagene i skolen bli lagt til. 

Les mer: www.nrk.no/skole 
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usant, mellom fakta og feil, hvem som har gode 
hensikter og hvem som er ”kjøpt og betalt”. 

 

I samarbeid med NDLA 

Kildekritikk er et sentralt element i flere 
læreplaner og kompetansemål i videregående skole. 
Et samlet Medie-Norge står bak målsetningen om å 
bidra til at unge i alderen 15-19 år blir bedre og mer 
kritiske mediebrukere. 

”Hvor har du det fra?” – Kampanjen for 
journalistikken samarbeider med Nasjonal digital 
læringsarena (NDLA), med bidrag fra NRK Skole 
og TV2 Skole om å tilby aktivitetspakker innen 
kildekritikk, ytringsfrihet og presseetikk – alt knyttet 
til både redigerte og sosiale medier. 

Se også: www.ndla.no 


