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kritiskt förhållningssätt

digital kompetens

mediekompetens, söka ny kunskap

barns medievanor



DIGITAL KOMPETENS

➤ En av EU:s åtta 
nyckelkompetenser för livslångt 
lärande 

➤ Skolverkets definition: 
- att kunna använda och förstå 
digitala verktyg och medier  
 
- att ha ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt 
 
- kunna förstå digitaliseringens 
påverkan på samhället 
 
- att kunna lösa problem och 
omsätta idéer i handlingen



DIGITAL KOMPETENS

➤ Utveckla adekvat digital 
kompetens 

➤ Grundlägga ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt 

➤ Förmåga att kommunicera, 
söka ny kunskap och 
samarbeta är nödvändig i ett 
samhälle som präglas av stort 
informationsflöde och 
kontinuerlig förändring. 



PEDAGOGENS 
KOMPETENS 

OCH BETYDELSE
mediekunniga barn skapas av 

mediekunniga vuxna



BARNS 
MEDIEVANOR

Småungar och medier











SAMTAL OM 
MEDIEVANOR

Vad gör barnen på surf-/
lärplattan? Vad ser de på tv?



GEMENSAMMA REFERENSRAMAR
få samtalet att utvecklas



SAMTAL - SURFPLATTA/LÄRPLATTA

➤ Vad kan man göra på 
surfplattan/lärplattan? 

➤ Vad brukar du göra? 

➤ Brukar du vara tillsammans 
med någon när du använder 
den eller är du själv? Vilket 
tycker du bäst om? 

➤ Har du någon gång sett något 
som du tyckte var konstigt 
eller otäckt, precis som Tim? 
Vad gjorde du då?

Vem kan räkna alla stjärnorna,  

Tidholm



➤ Vad dyker upp i prinsessans tv-
ruta? 

➤ Skulle det här kunna hända på 
riktigt, tror du? Varför/Varför 
inte? 

➤ Vad brukar du se på tv? 

➤ Brukar du titta själv eller 
tillsammans med någon? 
Berätta.  

➤ Vilka program brukar du titta 
på? Vad tycker du bäst om? 
Finns det något som du inte 
tycker om att titta på? Berätta. 

SAMTAL - TV



FRÅGOR



SÖKA NY 
KUNSKAP

informationssökningsprocessen



INFORMATIONSSÖKNINGSPROCESSEN

➤ Förkunskaper/Förberedelser  
- Vad vet vi redan?  
- Vad är det vi vill ta reda på? 

➤ Vilka källor kan ge oss svar på det som 
vi undrar över? 

➤ Söka ny kunskap tillsammans 

➤ Jämföra innehållet i källorna 
- Vad är lika?  
- Finns det något som är olika? Vad 
gör vi då? 

➤ Utvärdera 
- Vad var det som gick bra? Var det 
något som gick mindre bra?Vad kan vi 
tänka på till nästa gång?



KÄLLOR OCH 
MEDIER

källa - källare



BIBLIOTEK
undersöka bibliotek 

tillsammans



SAMTAL - BIBLIOTEK

➤ Var ser du på bilden? Var är 
det någonstans, tror du? 

➤ Har du varit på ett bibliotek 
någon gång? Berätta.  

➤ Vad kan man göra där? 

➤ Vad kallas den som arbetar på 
ett bibliotek? Vad gör en 
bibliotekarie? 

➤ Vilka medier finns på ett 
bibliotek?



skönlitteratur, facklitteratur och faction



SAMTAL - LITTERATUR

➤ Hur kan författaren veta allt 
det som står i boken? 

➤ Vad är fakta och vad är 
fantasi? Hur kan vi ta reda på 
det? 

➤ Kan älgar ha solglasögon? Kan 
fåglar ha mössor? 

➤ Äldre - nyare litteratur  
 



SKAPA EGNA 
BÖCKER

barnen som producenter



SÖKA NY 
KUNSKAP

- att använda sina sinnen



Söka ny kunskap med hjälp av sinnen



”För de yngre barnen kan ett 
kritiskt förhållningssätt vara av 
vikt, såväl i vardagliga situationer 
som när de exponeras för reklam 
eller i situationer där de behöver 
förstå att någon vill dem illa. Att 
låta barn fundera på vem som 
påstår något och varför denna 
person säger det hen säger är i 
själva verket ett sätt att förbereda 
dem för sådant de behöver skydda 
sig mot resten av livet.” 

Elza Dunkels, 2019, s. 290



MUSEUM
källors trovärdighet



➤ Vad är ett museum? 

➤ Varför finns det museer, tror 
du? 

➤ Har du besökt ett museum 
någon gång? Berätta.  

➤ Om du fick skapa ett eget 
museum, vad hade du velat 
visa då?  
 

SAMTAL - MUSEUM



https://www.youtube.com/watch?v=vrq9jWPI-CE



RYKTEN
Hur uppstår ett rykte? 





BILDER

ett utsnitt att verkligheten



GREEN 
SCREEN

Green Screen by Do Ink



AVSLUTNING

➤ Digital kompetens - en 
demokratifråga 

➤ Digital kompetens i ett 
sammanhang 

➤ Var en trygg vuxen och visa 
intresse! 

➤ Digitala verktyg i sig är inte 
pedagogiska utan det är vad 
som händer i mötet mellan 
barn, pedagoger och digitala 
verktyg.



TACK!
info@mariaheimer.se 

https://mariaheimer.se/
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