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Digitaliseringen av samhället ställer krav på människor att anta nya utmaningar och möjligheter. På 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet skall skolan och lärarutbildningen leda samhället i en tid där 
unga människor får information om aktuella händelser i nya mer försåtliga digitala former1. Förmågan att 
avgöra vilka aktörer som står bakom denna information, bedöma dess trovärdighet och själv kunna formu-
lera argument och överväga andras ståndpunkter är därför särskilt viktiga för ungdomar i dagens sam-
hälle. Detta ställer i sin tur stora krav på vad vi kallar digital medborgarlitteracitet 2, förmågan att kritiskt 
och konstruktivt hantera multimodal information om samhällsfrågor.

Kritiska kunskaper och kompetenser
En föreställning har varit att de som växer upp i det högteknologiska informationssamhället per automa-
tik skulle utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för att orientera sig i den här 
världen. Idag ifrågasätts detta. Förmåga att kritiskt hantera information är inte intuitiv och inte något som 
faller sig naturligt. Istället är det tankemönster och vanor som måste läras och tränas i kombination med 
ämneskunskaper3. Detta är en central del av utbildningens medborgerliga uppdrag och i fostran av det 
som ofta kallas medie- och informationskunnighet eller digital kompetens 4.

I skolan är dock dessa kunskapsmål svåra att uppnå, eftersom det i stor utsträckning saknas kun-
skap om hur undervisning ska utformas för att faktiskt stödja ett sådant lärande. En särskild utmaning 
är att kritiskt tänkande är tätt länkat till bildning och ämneskunskaper5. Det är lättare att söka, välja ut 
och bearbeta information om man besitter kunskap inom området man utforskar. Sådan domänspecifik 
kunskap har till exempel visat sig hjälpa ämnesexperter inom psykologi att avgöra trovärdighet för infor-
mation i digitala miljöer på ett bättre sätt än de med mindre kunskap i ämnet6. Pågående svensk forsk-
ning undersöker också hur elevers kritiska tänkande i historia, matematik, fysik och svenska är kopplat till 
deras ämneskunskaper7. Studien visar skillnader mellan olika typer av kritiskt tänkande i kursplaner och 
nationella prov. Att granska och värdera information i svenska verkar vara krävande på ett annat sätt än 
att granska och värdera i historia. Viktigast för en god kritisk förmåga verkar vara goda ämneskunskaper.

Nyheter som länkar i demokratin
Internationell forskning har visat att nya medier och modern journalistik på olika sätt kan underlätta att 
överdrifter och lögner sprids. Detta medför nya krav på både läsarna och samhället 8. Forskningen har 
också visat att det kan vara svårt för människor att ompröva sina övertygelser oavsett utbildningsnivå, 
särskilt när informationen är kopplad till värderingar som vi och ”vår” grupp håller kära – ett fenomen som 
givit upphov till det omdiskuterade begreppet faktaresistens 9. Ett relaterat faktum är att det även visat sig 
svårt för unga att tänka om kring politiskt laddade historiska berättelser10. En särskild aspekt av digitala 
medier är att de har underlättat för individer att enbart utsätta sig för åsikter som stämmer överens med 
den egna världsbilden i digitala så kallade ekokammare11. Denna likriktning förstärks av att sökmotorer, 
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sociala medier och nyhetsflöden anpassas per automatik för att bättre passa våra ”behov” och därmed 
skapar så kallade filterbubblor12. Problem med ekokammare har bekräftats i empirisk forskning med hjälp 
av öppna data från Facebookanvändare13. Resultaten visar hur desinformation och vetenskaplig informa-
tion sprids i segregerade nätverk där ”users mostly tend to select and share content according to a specific 
narrative and to ignore the rest”14. danah boyd (2014) skriver att ungdomar verkar bete sig på liknande 
sätt15.

Samtidigt kan det konstateras att public service och etablerade medier kan bygga broar mellan 
 människor. Inte minst svenska studier visar hur nyhetsvanor är tätt sammanlänkade med samhälls-
engagemang16. Ingående svenska studier av tonåringars nyhetsflöden visar att de främst läser nyheter 
direkt på nyhetssidor från etablerade medier såsom Aftonbladet, Expressen, SVT och Dagens Nyheter17. 
I denna studie där svenska elever själva vetenskapligt granskat sina nyhetsflöden fann de att cirka 9 % av 
nyheterna inte var trovärdiga. Som minst trovärdiga räknades nyheter om kultur och nöje samt nyheter 
om livsstil, kost, hälsa och medicin18. Nyheter från etablerade medier – särskilt public service – bedömdes 
som trovärdiga. En del andra nyhetssajter, som mest ville locka till klick, upplevde eleverna däremot som 
mindre pålitliga. De flesta nyheterna i sociala medier kom via Facebook (58 %), följt av Instagram (22 %), 
Snapchat (10 %) och Twitter (9 %). När det gäller trovärdigheten hos nyheterna som sprids via sociala 
medier fick Twitters nyheter högst betyg (7,4 på en skala från 1 till 10), följt av Instagram (6,8), Facebook 
(6,4) och Snapchat (6).

Digital medborgarlitteracitet i undervisningen
Nämnda studie synliggör hur nyhetsflödet ser ut i ungas digitala medier, men inte hur bra de är på att 
hantera mer och mindre trovärdiga nyheter. I en pågående studie19 undersöks nu för första gången i Sve-
rige relationen mellan självskattning och faktisk förmåga att kritiskt granska nyheter. Preliminära resultat 
tyder på att det finns svårigheter bland unga och vuxna att skilja på avsändare i vanliga dagstidningar (vad 
som är annons eller nyhet), jämföra en rasistisk nyhet med en saklig rapportering, och svårigheter när det 
gäller att skilja på vetenskapliga bevis och pseudovetenskap. Visserligen kan unga ha mer vana av nya 
medier och program, men det är ändå lätt att gå vilse utan goda ämneskunskaper. 

Klassisk bildning och undervisning i digital källkritik verkar krävas för att eleverna ska kunna utnyttja 
de resurser som nätet erbjuder20. Fler datorer i undervisningen är inte en snabb och enkel lösning på 
skolans problem21. För att kunna utnyttja nätets resurser på ett konstruktivt sätt är det viktigt att läraren 
styr undervisningen, ger eleverna underlag, översikt och struktur inför lärande av ny svår kunskap. Att låta 
eleverna arbeta fritt riskerar att vara kontraproduktivt när de ska utvärdera olika källor och bilda sig en 
sammanhållen uppfattning22.

Forskning för kritiska och konstruktiva undervisningspraktiker
När nyheter delas, kommenteras och transformeras måste alla medieanvändare på nätet själva granska 
informationen. Pågående studier kommer att ge oss en uppdaterad förståelse för vad som krävs för att 
vara en kritisk medieanvändare och hur undervisningen kan stödja unga människors informationshante-
ring i digitala världar. Bristen på evidensbaserad forskning är tydlig och det är centralt att knyta under-
visningens praktik till experimentella data23. Utmaningen är psykologisk och didaktisk och samarbete 
över nations- och institutionsgränser krävs för att dra nytta av olika kompetenser och möjligheter att 
genomföra såväl experimentella som kvasi-experimentella. Evidensbaserat undervisningsmaterial för att 
främja kritisk hantering av nya medier är nu under utprovning i Sverige i ett samarbete mellan Uppsala och 
Cambridge24.
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För samhället i stort är det viktigt att ha medborgare som driver och utvecklar samhället i en positiv 
och vetenskapligt grundad riktning där rykten och propaganda inte förväxlas med kunskap. Att fostra 
ett konstruktivt källkritiskt tänkande är en utmaning och en balansgång. Även vetenskapsförnekare och 
anhängare av alternativa fakta kan ju sägas vara extremt källkritiska i sitt kategoriska avfärdande av eta-
blerade medier och vetenskapssamhället. Att på detta vis, utifrån en egen ståndpunkt, förkasta allt som 
vinklat är naturligtvis inte konstruktivt.

För de som arbetar i skolan behövs ett bättre underlag för hur vi på ett ansvarsfullt sätt bör hantera 
digitala medier. Genom satsningar på praktiknära forskning kan vi gå bortom överdrivna förväntningar 
och farhågor, mot en mer kritisk och konstruktiv användning av digitala verktyg och medier i undervis-
ningen.
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