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Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

"Med god tur blev detta 
ett efterlängtad vaccin 
mot falska nyheter." 

Trumpen förlust trots målkalas! 
N i k l as  r a p o

Valet i USA blev ju spännande som väntat. 
Och än är det inte över, det ser ju den sittan-
de presidenten till. Även om valet i sig och 

allt kring det är oroväckande och delvis skrämmande 
så får jag ju för egen del tacka för showen och för att 
ha fått så mycket draghjälp till att motivera eleverna 
i mina ämnen. Väldigt många elever verkade nämli-
gen i någon mån vara intresserade och insatta i vad 
som pågick på andra sidan Atlanten. Det blev därför 
enkelt att ta avstamp i händelserna i alla årskurser. I 
sjuan har vi pratat om den sittande amerikanska pre-
sidentens retorik och funderat på hur Napoleon ville 
bli ihågkommen. I åttan har vi varit in på extrema rö-
relser och varför folk följer dem och i nian har vi följt 
med valet som den samtida händelse den är men fo-
kuserat bland annat på fake news och andra beklag-
liga nutida fenomen. Jag har nog inte tidigare använt 
mig av samma tema i alla årskurser för att nå både 
de allmänna och de ämnesspecifika läroplansmålen. 
Det var en otrolig framgång av en otrolig lärare. Ett 
verkligt målkalas! Tyvärr försökte ändå några elever 
snuva mig på mina extremt goda resultat.

Under en lektion i samhällslära frågade en nia 
mig vad jag anser om att fler personer hade röstat i 
Wisconsin än vad delstaten hade registrerade rösta-
re. Några andra tände till och frågade samma angå-
ende registrerade röstare som bevisligen var döda. 
Jag undrade nyfiket var de hade läst detta och de fick 
direkt stöd av sina klasskamrater. Flera hade stött på 
samma nyheter! Några elever i klassen vred sig lite 
besvärat och såg osäkra ut, men höll tysta om vad jag 
tolkade som ett visst tvivel till klasskamraternas ny-
hetsreferat. Vår lektion skulle just avbrytas för lunch 
– troligen enda gången som denna coronanödvän-
dighet kommit till nytta – och jag bad eleverna kolla 
upp nyheterna ordentligt innan de återvänder till 
lektionen. Under lunchen hörde jag eleverna aktivt 
diskutera och en halv timme senare kom de tillbaka 
med faktagranskade uppgifter. 

Det fina med valet i USA var att väldigt många 
elever verkligen var intresserade av att följa med för-
hållandevis komplex rapportering och att de gärna 

själva också tog reda på saker som de inte förstod.  
Diskussionen under samhällsläralektionen gjorde 
mig ändå aningen nedslagen. Hur kunde motiverade 
och kunniga elever som i alla fall i teorin kan sin käll-
kritik misslyckas i att på egenhand problematisera 
så kallade fakta även om alla varningslampor skulle 
ha behövt lysa enligt vilken ”källkritik på nätet”-lat-
hund som helst? 

Å andra sidan var det ju strålande att diskussio-
nen kom upp genom ett exempel som eleverna själva 
kom med. Jag är helt övertygad om att de som svalde 
nyheterna med hull och hår i framtiden kommer att 
vara mera vaksamma. Med god tur blev allt detta ett 
efterlängtat vaccin mot falska nyheter. Men de behö-
ver säkert flera doser ännu för bästa verkan. ▪
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Opus on uusi lukion historian oppimateriaalisarja. Siinä yhdistyvät 
ajankohtainen ja ajantasainen historiatieto sekä uusin käsitys 
historian oppimisesta ja opetuksesta. Opus avaa historiallisen 
tiedon luonnetta ja kehittää opiskelijan historiallista ajattelua. 
Opettajalle Opus on innostava ja luotettava työväline, jonka  
avulla on helppo lähteä toteuttamaan opetussuunnitelman 
mukaista opetusta. 
• Sarjan sisällöistä vastaavat kokeneet historianopettajat ja  

historiantutkijat. 
• Oppimateriaalit ovat saatavilla sekä painettuina kirjoina  

että digitaalisina aineistoina.  
• Opettajan käyttäjäetuna on monipuolinen opettajan aineisto. 

”Historiasta ei ole olemassa yhtä totuutta.  
Tietomme menneisyydestä on aina jonkun tulkintaa.”

Tutustu  
Opus-sarjan oppimateriaaleihin:
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Opus historialliseen ajatteluun 


