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Innhold i denne sesjonen  

•  Hvordan kan digital dømmekraft bidra 
til godt læringsmiljø?  

 
– Hva er digital dømmekraft?  
– Hvorfor har det en plass i skolen?  
– Hvordan kan du jobbe med digital 

dømmekraft på din skole?  
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Hva skjedde med Maria?  

h*p://www.dubestemmer.no/content/hva-skjedde-med-maria	
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Hva er digital dømmekraft? 
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Digital dømmekraft 
innebærer å kunne bruke 
digitale verktøy, medier og 
ressurser på en forsvarlig 
måte, og å ha et bevisst 
forhold til personvern og 
etisk bruk av Internett.  
 
(Udir 2013: Rammeverk for 
grunnleggende ferdigheter)  

Digital dømmekraft  

h*p://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/	
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Personvern 

- Personopplysninger  
- GPS-sporing  
- Stedslokasjon 
- Samtykke 
- Informasjon og innsyn 
- Passord  
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-  Personverninnstillinger  
-  Regler for bildebruk  
-  Potensielt publikum  
-  Passord 
-  Hacking av profiler  
-  Eksponering 

Sosial på nett 
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Digitale spor  
- Filterboble 
- Besøkshistorikk  
- Personrettet reklame  
- Cookies  
- ID-tyveri  

- Tredjepartsinteressenter 
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Uønskede hendelser  
- Digital mobbing  
- Krenkelser  
- Hatprat  
- Nettvoldtekt  
- Creepshots  
- Utpressing  
- Falske datingprofiler  
- Hvordan få hjelp 
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Nico og Thea  

h*p://www.dubestemmer.no/content/nico-og-thea	
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Hvorfor digital dømmekraft? 
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Digitale ferdigheter  

Digitale ferdigheter er én av fem 
grunnleggende ferdigheter i det norske 
læreplanverket.  
•  Digital dømmekraft er ett element av 

digitale ferdigheter.  
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Samfunnsfag etter 7.årstrinn  

Utforskeren 
•  finne og trekke ut samfunnsfaglig 

informasjon ved søk i digitale kilder, 
vurdere funnene og følge regler for 
nettvett og nettetikk  

•   bruke digitale verktøy til å presentere 
samfunnsfaglig arbeid og følge regler 
for personvern og opphavsrett 
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”Alle elever har rett til et godt fysisk 
og psykososialt miljø som fremmer 
helse, trivsel og læring.”  
 
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§9a-1 

Opplæringsloven kapittel 9A 
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Hvordan utvikle digital dømmekraft? 

www.iktsenteret.no h*p://www.dubestemmer.no/content/hva-er-digital-dommekraI	

Hvordan utvikle digital dømmekraft? 
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www.iktsenteret.no h*p://www.dubestemmer.no/voksne/laerere-og-andre	
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Hvordan kan digital dømmekraft 
bidra til godt læringsmiljø?  

•  Elevene kjenne egne og andres 
rettigheter  

•  Elevene kjenne til mulige 
konsekvenser for seg selv og andre  

•  Voksne vise engasjement og interesse 
for barns opplevelser  

•  Skape trygge og gode relasjoner  
•  Bevissthet og refleksjon over egne valg  
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Karoline Tømte  
karoline.tomte@iktsenteret.no  
@KarolineTomte  
 
Dubestemmer.no  
Facebook.com/dubestemmer/  
Iktsenteret.no 


