
Vår ANALYSE 
Vi identifiserer argumenter  
og ser på bruk av ord som 

spiller på følelser. 

Vår TOLKNING 
Vi prøver å forstå saken, 
situasjonen og det som 

blir sagt. 

Våre VURDERINGER 
Vi vurderer hvor solide  

argumentene og  
faktaopplysningene er. 

Vi KONKLUDERER 
Vi avgjør om synspunktene  

er de eneste som passer med 
alle faktaopplysningene.

KRITISK TENKNING 

Hvilke faktaopplysninger blir brukt 
som støtte for synspunktene? 

Hvordan brukes ord og fakta for å 
spille på våre følelser og verdier? 

Hvilken konklusjon i saken ser ut til 
å være mest logisk, og hvorfor? 

Hva mer trengs av tall og  
andre faktaopplysninger for å  

kunne konkludere i saken? 

Vi holder øye med vår egen kritiske tenkning! 

• Greier vi å unngå at vår kritiske tenkning blir påvirket av et bestemt svar vi håper på?
• Har vi holdt oss til fakta?
• Har vi gjort vårt beste for å vurdere alle sider av saken, også de sidene vi ikke liker  
 eller er uenige i?

Hva er hovedpoengene 
som legges frem? 

Hvilke spørsmål eller 
tema handler saken om?     

Hvilke grunner finnes for å stole 
på, eller ikke stole på, kildene? 

Hvilke tall og andre faktaopplysninger 
ser ut til å være usikre?  
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Hvilken konklusjon i  
saken ser ut til å være  

mest logisk, og hvorfor? 

Vår TOLKNING 
Vi prøver å forstå saken, 
situasjonen og det som 

blir sagt.

Våre VURDERINGER 
Vi vurderer hvor  

solide argumentene og  
faktaopplysningene er.  

Vi KONKLUDERER 
Vi avgjør om synspunktene  

er de eneste som passer med 
alle faktaopplysningene. 

KRITISK TENKNING 

Hvor godt henger  
faktaopplysningene og  
synspunktene sammen?

Hvilke spørsmål 
eller tema handler 

saken om? 

Hva kan bli konsekvenser  
av ulike konklusjoner?

Hva mer trengs av tall og  
andre faktaopplysninger for å 

kunne konkludere i saken? 

I hvilken grad er  
teksten informerende 
eller argumenterende?  

Hva er hoved- 
poengene som 
legges frem? 

Vår ANALYSE 
Vi identifiserer argumenter 
og ser på bruk av ord som 

spiller på følelser. 

Hvordan brukes ord og 
fakta for å spille på våre 

følelser og verdier?

Hvilke faktaopplysninger  
blir brukt som støtte for  

synspunktene? 

Hvilke tall og  
andre faktaopp- 
lysninger ser ut  

til å være usikre?  

Hvilke grunner finnes 
for å stole på, eller ikke 

stole på, kildene? 
Hvilke andre kilder 
mener det samme? 

Vi holder øye med vår egen kritiske tenkning! 

• Greier vi å unngå at vår kritiske tenkning blir påvirket av et bestemt svar vi håper på?
• Har vi holdt oss til fakta?
• Har vi gjort vårt beste for å vurdere alle sider av saken, også de sidene vi ikke liker  
 eller er uenige i?

Hvilke eksempler kan 
brukes for å forklare  
ting som er uklart?

Hvilke synspunkt kan  
utelukkes basert på  

tilgjengelig informasjon?

Bygger argumentene 
på noe som er tatt 

for gitt? Hva? 

I hvilken grad  
bygger argumentene 
på ensidige valg av 

fakta?
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