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Idag växer unga människor upp i en globaliserad värld och bearbetar information från en större 
mängd källor än någonsin tidigare. De behöver kritiska kunskaper för att kunna navigera i de 
potentiella fallgroparna när de konsumerar nyheter, särskilt när de använder onlinekällor och sociala 
medier. Mediekunskap är avgörande för att upprätthålla demokrati genom att veta vilka 
informationskällor att lita på och vilka medier som är pålitliga. 

Projektet Erasmus + KA2 vuxenutbildning “Inga Alternativa Fakta” hanterar denna utmaning i 
vuxenutbildningssammanhang genom ett innovativt utbilda-utbildaren-format som syftar till:  

 Förse vuxenutbildare (direkt målgrupp) med användbara färdigheter och handlingsinriktade 
metoder om hur de kan utveckla ungdomars digitala kompetens 

 Förbättring av ungdomars digitala kompetens 15-25 (slutliga förmånstagare), särskilt med låg 
utbildning och upplärning 

 På så sätt ökas mediekunskap, särskilt kritiskt tänkande, hos unga vuxna i en tid av ”Falska 
Nyheter”. 

I de flesta kompetensutvecklingsprocesser är handlingsorienterade och produktiva metoder de mest 
effektiva för att utveckla kritiskt tänkande. Därför kommer de slutliga förmånstagare, de unga vuxna, 
uppmuntras till att beskriva sina egna upplevelser med ”Falska Nyheter” på internet i små videor och 
andra multimediaformat och placera dem i en online-spelmiljö. Efter att ha analyserat sina 
erfarenheter, utvecklar ungdomarna själva inlärningsfrågesporter för att testa sina kamrater om 
deras kunskaper gällande falska nyheter och hur de kan upptäckas. 

Utbilda-utbildaren-erbjudandet för vuxenutbildare innehåller följande element: 

 Medvetenhet och grundläggande kunskaper om falska nyheter och om verktyg för att upptäcka 
dem (titta på webbplatser, analysmetoder osv.) 

 Insikt om hur falska nyheter kan spridas och manipuleras i sociala medier 
 Introduktion till spelbaserat lärande och frågesportbaserat lärande som metodik för 

kompetensutveckling och bemyndigande 
 Praktiska verktyg för medie- och frågesportproduktion i klassrummet 

 

När det gäller konkreta produkter kommer “Inga Alternativa Fakta” att utveckla 

 En Situationsanalysrapport om hur ungdomar upplever falska nyheter 
 Ett Utbilda-Utbildaren-Format för vuxenutbildare inklusive en Guide för Utbildare 
 En Toolbox för Vuxenutbildare 
 En Online-Spelmiljö 

“Inga Alternativa Fakta” kommer att genomföras med 18 vuxenutbildare, som kommer att 
pilotera metoden med ungdomar. Minst 250 ungdomar kommer att vara direkt involverade 
i projektet. 

De viktigaste resultaten kommer fortsatt att erbjudas online efter projektets slut och 
utformas på ett sätt som gör det enkelt för vuxenutbildare att tillämpa “Inga Alternativa 
Fakta” -utbildningar i olika vuxenutbildningssammanhang. 

Partnerskapet leds av Apricot Training Management, Storbritannien med erfarna 
vuxenutbildningsleverantörer från Tyskland, Österrike, Bulgarien, Sverige och Danmark som 
projektpartners. 
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