


Stärkt digital kompetens i skolans 
styrdokument 

Sammanfattningsvis avser ändringarna: 

-att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika 
ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och 
matematikämnena. 

-att stärka elevernas källkritiska förmåga 

-att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i 
handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik 

-att arbeta med digitala texter, medier och verktyg 

-att använda och förstå digitala system och tjänster 

-att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på 
individ och samhälle 

Regeringsbeslut 2017 03 09 

 



Stärkt digital kompetens i 
skolans styrdokument 

 

”Lärare ska ha kunskap och mandat att avgöra 
när och hur digitala verktyg ska användas för 
att stärka lärandet, och när de inte ska 
användas.”  

 
    Utbildningsminister Gustav Fridolin 

 



Stora förhoppningar 

 Det digitaliserade lärandet kräver ett helt nytt tankesätt 

 

 När eleverna vet att det finns ett så kraftfullt verktyg som datorer så 
accepterar de inget annat. Det är som ett rop efter en tid som inte längre 
finns 

Tomas Kroksmark 2011 

Origo nr 4 

 



Olika nivåer på entusiasm 

Kairos Future 2012 

 

KÖPARE? 

BRUKARE? 







Ideologi i IKT 

Mer är alltid bättre! 

Lösningen alltid i tekniken! 
 

Lärarnas fel, när det inte fungerar! 



En till en? 

Falkenberg, försämrat meritvärde efter en till en 

Lärarnas fel? 

Tallvid 2010 



Problem: In Google We Trust 

Pan et al 2007 



In Google We Trust 

 



In Google We Trust 



 



Experter och noviser läser olika 
 



Literacitet 

Cynthia Shanahan, Timothy Shanahan & Cynthia Misischia 2011 

tolka tendens  tydliggöra urval  undvika tolkning 

i sitt sammanhang  nyare fynd bättre   inte sammanhang  

jämföra utsagor material/metoder?  
jfr förkunskap 
ej missförstånd 
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Ungdomars medieanvändning 

 

 

 

 



Senaste nyheten i vanliga flödet 

 

Att avgöra trovärdighet  

1. GRANSKA AVSÄNDAREN 

2. GRANSKA ANVÄNDNINGEN AV BEVIS 

3. JÄMFÖR MED ANDRA KÄLLOR PÅ NÄTET 

 

Vetenskaplig metod 

http://www.nyhetsvarderaren.se/statistik-2017


 



 

Politik/Ekonomi/Samhällsinformation 

Livsstil/Kost/Hälsa/Medicin 



 
Mindre trovärdig typ av information 

Politik/Ekonomi/Samhällsinformation Livsstil/Kost/Hälsa/Medicin 



 













 
Social media Del av flöde Trovärdighet

Facebook 58% 6,4

Instagram 22% 6,8

Snapchat 10% 6

Twitter 9% 7,4



 



 



1. De tydligaste prediktorerna för god prestation för 
ungdomar är: 
  
 i) att de anser sig ha fått källkritik i skolan och  
 ii) skattar tillgång till trovärdig information högt.  
 
2. De tydligaste prediktorerna för sämre prestation är: 
  
 i) hög skattad egen källkritisk förmåga  
 ii) ser sig som bra på att hitta information på nätet 
 iiI) anser att information på nätet är trovärdig 

Nygren & Guath, 2018 



Nya utmaningar 



Nya utmaningar 



Nya utmaningar 
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Didaktiska möjligheter 
identifiera manipulativa strategier 



Testa själv! 

    

 

 

   badnewsgame.se 





Att avgöra trovärdighet  
 

1. GRANSKA AVSÄNDAREN  (se även          i Nyhetsvärderaren) 

Avsändare = den domän som publicerar informationen (t.ex. dagstidning.com). Vad 
står det på Wikipedia och andra källor på Google om domänens trovärdighet? Vill den 
som står bakom domänen sakligt informera eller manipulera läsaren att t.ex. klicka, 
tycka, känna eller köpa något? 
 

2. GRANSKA ANVÄNDNINGEN AV BEVIS 
Är det en logisk argumentation baserad på fakta, neutralitet och vetenskaplighet  inte 
på känslor eller åsikter? Är det direkt rapportering från händelsen eller 
vidarerapportering av en nyhet från en annan avsändare?  

3. JÄMFÖR MED ANDRA KÄLLOR PÅ NÄTET (se även   )  i Nyhetsvärderaren) 

Kan ni hitta samma nyhet på andra nyhetssidor som oberoende bekräftar eller 
motsäger uppgifterna?  
 
 

(se även          i Nyhetsvärderaren) 
 

Didaktiska möjligheter 
träna vetenskaplig metoder 



Didaktiska möjligheter 
självtest med feedbacksystem 

 




