
MIK i skolan
Medie- och informationskunnighet 
i skolan - En heldagskonferens

Skolan blir allt mer digital och den rörliga bilden blir allt viktigare som 
kommunikationsmedel, kunskap och värdebärare. Vilka svårigheter men 
framförallt möjligheter bidrar digitaliseringen till i klassrummet? Hur kan vi 
på bästa sätt använda mediernas uttryck och integrera dem i utbildningen?

Välkommen till en fullspäckad dag med inspirerande Föreläsningar och 
handfasta tips!



Program
Förmiddag
VÄLKOMSTFIKA 
Kl. 9.00 | Foajén

HELENA DAL 
Kl 9.30-10.00 | Huvudrollen

Introduktion

Helena Dal från Statens Medieråd 
ger en introduktion till MIK-begrep-
pet och blickar framåt, vilka utma-
ningar står vi inför? Statens medi-
eråd är en expertmyndighet med 
uppdrag att verka för att stärka barn 
och unga som medvetna mediean-
vändare och skydda dem från skad-
lig mediepåverkan.

FREDRIK HEINTZ
Kl 10.00-10.45 | Huvudrollen

Digitalisering och Datalogiskt 
tänkande

Digitalisering revolutionerar allt. Det 
ställer nya krav på oss. Vi behöver 
kunna lösa allt komplexare problem 
tillsammans med datorer, vi behöver 

träna upp vårt datalogiska tänkande. 
För att ge alla samma möjligheter 
behöver detta tränas upp i skolan. 
Det här föredraget förklarar vad da-
talogiskt tänkande är och motiverar 
varför det är så viktigt för alla.

Fredrik Heintz är universitetslektor 
och docent vid Linköpings universi-
tet, Institutionen för datorvetenskap 
(IDA).

ELZA DUNKELS 
Kl 10.45-11.30 | Huvudrollen

Digital kompetens – vad kan vi lära 
oss av ungas lärande?

Det pågår ett lärande vid datorn 
som vuxna inte alltid känner igen 
och som skolan inte alltid erkänner 
som just lärande. Elza Dunkels men-
ar att digital kompetens inte i första 
hand handlar om teknisk kompetens, 
utan snarare om attityd och förhåll-
ningssätt. Vi bör tänka annorlunda 
kring denna digitala klyfta och inse 
att det inte är så att unga nödvän-
digtvis kan mer än vuxna, utan att 
man kan olika saker. Tänker vi så blir 
det lättare att lära av varandra. Da-
tor- och internetanvändning bör inte 
ses som ett enda kunskapsområde, 
utan är i själva verket ett kluster av 
olika kunskapsområden.

Elza Dunkels är docent i pedagogik 
och arbetar som lärarutbildare och 
forskare vid Umeå universitet.

Foto: Fredrik Carlsson

MARTIN FERNSTRÖM 
Kl 11.30-12.00 | Huvudrollen

Medie - och informationskunnighet 
i undervisningen

Martin och hans kollegor arbetar ef-
ter principen att allt skolarbete ska 
få ta tid, kontexterna måste få växa 
och en riktig publik ska kunna ta del 
av en slutprodukt som resultat av 
elevernas arbete; Websända shower, 
E-böcker på ett bibliotek, gratis lä-
romedel i matematik eller sommar-
program. Allt av elever - för elever. 
Martin Fernström är förstelärare på 
Årstaskolan i Stockholm och flerfal-
digt prisbelönad (t.ex. Guldäpplet 
2010 och Scandinavian Learning 
Awards 2013) för sitt praktiska ut-
vecklingsarbete kring pedagogik 
och IKT-användning i undervisning.

LUNCH 
Kl 12-13 | Valfri plats



Program
Eftermiddag - Valbara föreläsningar 
Välj ett alternativ för Pass 1 och ett alternativ för Pass 2. 

PASS 1 - kl 13.00-13.45

MARTIN FERNSTRÖM 
Pass 1 - kl 13.00-13.45 | Huvudrollen 

I den här föreläsningen berättar 
Martin Fernström mer om arbetet 
bakom #talasomTED, ett av de oli-
ka projekten som Årstaskolan har 
hyllats för. Martin Fernström är för-
stelärare på Årstaskolan i Stockholm 
och flerfaldigt prisbelönad för sitt 
praktiska utvecklingsarbete kring 
pedagogik och IKT-användning i un-
dervisning.

LISELOTT DREJSTAM & 
KATARINA HJÄRPE 
Pass 1 - kl 13.00-13.45 | Birollen

Liselott Drejstam är fokusbibliote-
karie på Hjulsbroskolans bibliotek. 
Hon tipsar om hur det är möjligt 
att praktiskt arbeta med källkritik 
genom grundskolans alla år (fokus 
på F-6) för att eleverna ska anta ett 
källkritiskt förhållningssätt samt sätt 
att bedöma och utvärdera elevernas 
utveckling. 

Katarina Hjärpe är fokusbiblio-
tekarie vid Rosendalsskolan och 
berättar om filmspråkets uttryck 
och uppbyggnad, samt hur det 
inom skolans verksamhet kan till-
lämpas på filmanalys/textsamtal, 

källkritik och eget filmskapande.

EVA SÖDERBERG 
Pass 1 - kl 13.00-13.45 | Statisten

Eva Söderberg är utbildad slöjd- 
lärare som arbetar i Vallhamra skola 
i Partille. I den här föreläsningen be-
rättar hon om sitt arbete med olika 
digitala verktyg för att minska stres-
sen i salen, öka elevernas självstän-
dighet, möjliggöra formativt arbete 
på individnivå samt utveckla elev-
ernas slöjdspråk med hjälp av QR- 
koder. Evas arbetssätt i slöjden är 
inspirerande för alla skolans ämnen.

PASS 2 - kl 14.00-14.45

HELENA DAL 
Pass 2 kl. 14.00-14.45 | Huvudrollen

I detta seminarium får du en pre-
sentation av MIK-rummet – och den 
digitala utbildningen ”MIK för mig”. 
Utbildningen behandlar hur medie-
landskapet påverkar våra relationer, 
vinklade budskap och vår demokra-
ti. Det är en utmärkt och konkret re-
surs för lärare, elever och föräldrar 
som vill fördjupa sig i några olika om-
råden som mediers roll i samhället, 
finna analysera och kritiskt värdera 
information och kommunicera och 
skapa innehåll. Den är framtagen för 
lärare på högstadiet och gymnasiet, 

men fungerar även utmärkt att ar-
beta med tillsammans med skolbib-
liotekarien och arbetslaget. Statens 
Medieråd (mik.statensmedierad.se) 
har tagit fram sajten MIK-rummet i 
samarbete med UR.

Foto: Bo Helmersson

CECILIA JOHANSSON 
Pass 2 kl. 14.00-14.45 | Birollen

Cecilia Johansson på Helenelunds-
skolan i Sollentuna har arbetat med 
webbpublicering i undervisningen 
sedan 2010 då hon också vann guld 
i Webbstjärnan. Cecilias mål är att 
länka samman mediets möjligheter 
med djupa ämneskunskaper och 
elevers lärande och motivation. Kort 
sagt att producera modern under-
visning anpassad till dagens medie-
landskap. I föreläsningen tar hon 
upp inspirerande exempel både från 
sin praktik och från sin forskning. I li-
centiatavhandlingen Högstadieung-
domar skriver historia på bloggen 
- undervisning literacy och histori-
emedvetande i ett nytt medieland-
skap studerar hon hur elever själva 
kan producera historia genom inter-
aktion med det förflutna, klasskam-
rater och digitala medier. 



Program
Eftermiddag - Avslutning
JACK WERNER  
- Lär dig V.I.R.A.L.G.R.A.N.S.K.A 
Kl 15.00 | Huvudrollen

Hösten 2013 mördades en svensk kvinna på en parke-
ringsplats i Jönköping av sin avundsjuke expojkvän. Men 
eftersom pojkvännen var invandrare fick inte tidningarna 
skriva om mordet. Eller?

Förr i tiden var journalisterna de enda som kunde publ-
icera sig. Stod något i tidningen så var det sant. I dag 
har det förändrats. På sociala medier har alla makten att 
publicera sig. Men vi är fortfarande vana vid tanken på 
att allt vi läser är sant. Resultatet är att missförstånd, 
rykten och ibland rena lögner sprids vilt. Varför är det 
här ett problem, och vad kan du göra för att bli bättre 
på att granska uppgifter på sociala medier innan du de-
lar vidare dem? I den här föreläsningen får du veta mer 
om källkritik på sociala medier – och sanningen om den 
mördade kvinnan i Jönköping.

Jack Werner är frilansjournalist och en av tre grundare 
av Viralgranskaren, Metros prisade satsning på att käll-
kritiskt granska storys på sociala medier.

Konferensen riktar sig till skolledning, lärare och politiker och arrangeras av 
det regionala resurscentrumet Film i Öst. Moderator för dagen är Martina 
Lundström, utbildningsledare IKT i Linköping.

ANMÄLAN 
Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs då det finns ett begränsat antal 
platser, följ länken: http://simplesignup.se/private_event/69814/d76b29b212

Anmälan är bindande och vid oanmäld utebliven närvaro faktureras 400 kr. 

VAR 
Biografen Cnema

NÄR 
4 februari kl. 9.00 - 16.00

FRÅGOR 
elin.bennett@filmiost.se 
+46704835528

Foto: Karl Gabor

http://simplesignup.se/private_event/69814/d76b29b212

