Tenk
høyt.
Norges første faktaskole.

Innsikt.
Falske nyheter, desinformasjon, rykter og konspirasjonsteorier har eksistert siden tidenes
morgen. Spennet er stort: Fra vaksiner som forårsaker autisme, til Paul McCartneys død og
muslimer som kommer for å invadere Europa.
Selvsagt er ikke alt like farlig å tro på. Konsekvensene av å bli utsatt for informasjon som
ikke stemmer, avhenger også av mottakerens kritiske sans og kunnskap om metoder for å
sjekke opplysninger. Potensielt kan det gå veldig galt, noe vi har sett flere eksempler på.
Halvparten av dem over 60 år klarte ikke å avsløre en falsk nyhet da Medietilsynet testet
dem. Samtidig synes seks av ti unge at det er vanskelig å følge med i nyhetsbildet. Vi lever i
et av verdens mest egalitære samfunn, men polariseringen i den oﬀentlige debatten er
økende. Alle har mulighet til å uttrykke det de vil, når de vil, til et publikum som potensielt
sett kan være like stort som det er mennesker i verden.

Problem.
Vi er for dårlige til å skille mellom sant og usant. Falske nyheter, desinformasjon, rykter og
konspirasjonsteorier går ikke over. Det vil prege samfunnet i overskuelig fremtid, i former og
fasonger vi kanskje ikke kan se for oss i dag.

Løsning.
Demokratiet vårt bygger på kunnskap. Ved å få innsikt i og lærdom om grunnleggende
metoder, kan befolkningen på bedre og enklere vis møte fremtidens informasjonsstrøm og
ta velbegrunnede valg. Vi vil gjøre det lettere å skille mellom kilder, avsendere og innhold.
For å skape et bærekraftig samfunn må vi tilgjengeliggjøre kunnskap om kildekritikk og
medielandskapet for alle generasjoner.

Faktisk.

Hvordan?
Tenk Høyt. blir Norges første faktaskole.
Gjennom diskusjon, oppgaver og opplæring i verktøy og metode skal alle generasjoner
styrke kunnskapen sin. Tenk høyt. legger til rette for alt fra skoleklasser til seniorsentre.
For skoleklasser tar vi utgangspunkt i undervisningsopplegget vi akkurat nå holder på å
utvikle for norske elever. Her kan elevene løse oppgaver i klasserommet, før de får utfordret
egne svar og perspektiver hos oss. Etter et besøk i toppetasjen får man tildelt et diplom,
som en bekreftelse på opplegget man har vært gjennom.
Dette blir stedet der bedrifter sender ansatte på kurs og foredrag om kildekritikk. Tenk Høyt.
vil også være et fysisk sted der du kan følge med på dagsaktuelle temaer, hva som er sant
eller usant. På kvelden kan man invitere til debatter og diskusjon.

Hvem?
Tenk høyt. skal drives av Faktisk.
Med inngående kunnskap om medielandskap og -aktører, kildekritikk og pedagogikk har vi
en unik forutsetning for å fylle BG14B med opplevelser og læring for alle generasjoner, og
spesielt den oppvoksende - fremtiden vår.
Faktisk ble lansert i 2017, som Norges første, uavhengige redaksjon for faktasjekk. I dag
eies vi av VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Polaris Media og Amedia.
Høsten 2019 ansatte vi tre lærere som i skrivende stund utvikler Tenk., et prosjekt som skal
bidra til å øke kritisk medieforståelse og kildekritikk i skolen.

Hvorfor?
Oslo S og Biskop Gunnerus’ gate 14B både er og vil være Oslos knutepunkt. Toppetasjen
skal være tilgjengelig for alle som er i og kommer til hovedstaden.
Ved å plassere en skole for kildekritikk i Norges mest spektakulære toppetasje skapes et
symbol på viktigheten av kunnskap. Turister besøker fortsatt tusen år gamle monumenter
for debatt og oﬀentlig diskusjon. Målet med BG14B er nettopp dette, et moderne senter
man skal besøke helt til den dagen kildekritikk ikke lenger er nødvendig.

Faktisk.

