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Binogi workshop Medie- och informationskunnighet (MIK)

Den digitala vägen till lärande
kommun datum 



Sida 2  © Binogi 

Innehåll

Detta material kommer från en gratis workshop som Binogi håller i på efterfrågan. Första delen 
är mest visuell och har sidor där vi pratar kring det som bilderna visar. Andra delen har 
lektionsförslag. 

Del 1. 
● Mindmap/ brainstorm - Vad tänker du när du hör ordet MIK?
● Citat ur Skolans värdegrund och uppdrag
● Tre delar av Medie och informationskunnighet
● Fällor inom de tre Mik-områdena
● Filmer kopplade till de tre områdena

Del 2. 
● Lektionsförslag 
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Del 1. Workshop MIK
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Medie och 
informations- 

kunnighet

Vad tänker du när du hör MIK?
1.

2.

3. 

4. 
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Skolans värdegrund och uppdrag 

“Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att 
utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att 
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se 
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.”

“..att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, 
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ.”

(Lgr11, s. 3)

(Lgr11, s. 3)
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Hitta, analysera 
och kritiskt 

värdera 
information

Att skapa 
innehåll och 
publicera i 

olika medier

Mediernas roll i 
samhället

Statensmedierad, hämtad den 29 sept 2021

Tre delar av 
Medie och informationskunnighet  

https://www.statensmedierad.se/mik-sveriges-kunskapsbank/mik-sverige
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Hitta, analysera 
och kritiskt värdera 

information

Att skapa innehåll 
och publicera i 

olika medier

Propaganda
Fake news

Mediernas roll i 
samhället

Filterbubblor
Reklam 

Alla kan publicera men 
alla är inte publicister

Fällor inom de tre MIK områdena
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Propaganda
Fake news

Mediernas roll i 
samhället

Demokrati

Journalism

Massmedia

Censur

Partisk och opartisk media

Media och kommunikation

https://app.binogi.se/l/vad-aer-demokrati
https://app.binogi.se/l/mediers-ansvar-och-etik
https://app.binogi.se/l/massmedia
https://app.binogi.se/l/censur
https://app.binogi.se/l/partisk-och-opartisk-media
https://app.binogi.se/c/63827
https://app.binogi.se/c/63827
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Hitta och sök information

Källkritik

Digital Källkritik

Reklam 

Hitta analysera 
och kritiskt 

värdera 
information

Filterbubblor
Reklam 

https://app.binogi.se/l/informationssoekning
https://app.binogi.se/l/kaellkritik
https://app.binogi.se/l/digital-kaellkritik
https://app.binogi.se/l/reklam
https://app.binogi.se/l/kaellkritik
https://app.binogi.se/l/reklam
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Yttrandefriheten

Upphovsrätt

Fakta och åsikter

Positiva och negativa 
rättigheter

Nätmobbning

Att själv skapa 
innehåll och 
publicera i 

olika medier

Alla kan publicera 
men alla är inte 

publicister

https://app.binogi.se/l/tryck-och-yttrandefrihet-i-sverige
https://app.binogi.se/l/piratkopiering-och-upphovsraett
https://app.binogi.se/l/fakta-och-aasikter
https://app.binogi.se/l/positiva-och-negativa-raettigheter
https://app.binogi.se/l/positiva-och-negativa-raettigheter
https://app.binogi.se/l/naetmobbning
https://app.binogi.se/l/fakta-och-aasikter
https://app.binogi.se/l/tryck-och-yttrandefrihet-i-sverige
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Del 2. Lektionsförslag
Tips och frågeställningar 
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Lektionsförslag

Ämnesfilm: Nyhetsvärdering

1. Läs en dagstidning tillsammans och ta gemensamt fram de tre viktigaste nyheterna enligt 
klassen

2. Dela ut filmen som en uppgift till eleverna som tittar på filmen och svarar på quizen.
- Använd de 9 kriterier (eller några av dem) som filmen tar upp för att analysera varför 

er valda tidning har valt just de nyheterna som ni har hittat.

3. Fortsättning: Vilka andra kriterier finns det när en nyhetsredaktion värderar sina nyheter?

https://app.binogi.se/l/nyhetsvaerdering
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Lektionsförslag

Ämnesfilm: Digital källkritik

Moment A
1. Gör en tankekarta med dina elever angående vad de vet 

om digital källkritik.
2. Diskutera i klassen:

- Vad är en källa?
- Vad innebär det att vara kritisk?

3. Visa filmen på projektor.
4. Diskutera filmens innehåll.

Moment B
1. Uppmuntra elever att granska en hemsida som används för att samla fakta. (Wikipedia, en blogg)
2. I par diskutera hur webbsidan ser ut. 

- Finns det kontaktinformation? 
- Är sidan uppdaterad? Fungerar länkar? 
- Finns källhänvisning? 
- Kan de hitta liknande information från andra ställen som bekräftar innehållet?

https://app.binogi.se/l/digital-kaellkritik
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Film: Upphovsrätt och Piratkopiering

1. Titta på filmen enskilt och be eleverna svar på frågorna i Quizen.

2. Skapa ett par diskussionsfrågor som komplement  - t ex “Är det lika allvarligt att ladda ner en 

bok olagligt som att att ta en bok från affären”?

3. Låt eleverna diskutera i par.

4. Paren får sedan presentera sina tankar i helklass.

 Tips. För att göra det svårare, låt ena halvan av klassen anta ståndpunkten att man får ladda ner boken 

olagligt och den andra halvan att man inte får ladda ner boken olagligt. Detta för att få till en diskussion. 

Lektionsförslag

https://app.binogi.se/l/piratkopiering-och-upphovsraett


Sida 15  © Binogi 

Film: Yttrandefrihet, Demokrati, Censur, Fakta vs åsikter, Nyhetsredaktionen, Mediernas ansvar 
och etik, Upphovsrätt och Piratkopiering

Titta på filmerna och svara på quizen.
Frågeställningar: 

1. Får man säga vad som helst i sociala medier?
- Vad får och får du inte publicera? Exempel tex. Någon annans bilder?  Vart och när är 

det ok, vart och när är det inte ok?

2 .      Var  går gränsen mellan yttrandefrihet och förtal? Vad säger lagen? 
Förslag: Läs om och presentera de två fallen: Cissi Wallin “Me too” och Ebba Bush “Hus köp”. 
Diskutera de två fallen ur yttrandefrihet och förtals perspektiv.

Lektionsförslag

https://app.binogi.se/l/tryck-och-yttrandefrihet-i-sverige
https://app.binogi.se/l/vad-aer-demokrati
https://app.binogi.se/l/censur
https://app.binogi.se/l/fakta-och-aasikter?subject=70556
https://app.binogi.se/l/nyhetsredaktionen
https://app.binogi.se/l/mediers-ansvar-och-etik?subject=70556
https://app.binogi.se/l/mediers-ansvar-och-etik?subject=70556
https://app.binogi.se/l/piratkopiering-och-upphovsraett
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Lektionsförslag
Ämnesfilm: Nyhetsvärdering, Massmedia. Hitta och Sök information, Källkritik, Digital källkritik. 

1. Omvärldsbevakning: Tillsammans i storklass kartlägg/rita upp vilka källor (medier) ni får information om vad som 
händer i världen.

2. Sortera källorna i traditionella medier och sociala medier. 
- Vad är skillnaden mellan traditionella medier och sociala medier? 
- Vem är utgivaren? 
- Finns det en ansvarig utgivare? 
- Var kommer informationen ifrån? Primär- eller sekundärkälla?
- Varför presenterar medierna information som de gör? Vad lockar användare/läsare?

3. Presentera för alla, vad har eleverna för kriterier för att tro på information?
- Ställ frågan - Hur söker du för att veta om informationen är sann? 

Presentera olika sätt hur man söker information, bildsök tex, datumstämpel.
Prata i par: 

- Vilka kriterier har du för att tro att en nyhet/information är sann?
- Vilka kriterier har du för att se om en nyhet/information är falsk? 

https://app.binogi.se/l/nyhetsvaerdering
https://app.binogi.se/l/massmedia
https://app.binogi.se/l/informationssoekning
https://app.binogi.se/l/kaellkritik
https://app.binogi.se/l/digital-kaellkritik
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1. Visa exempel på dessa: 
● Deep fake videos tex. Trump och Putin som pratar. 
● Läraren kan testa och visa filter på sociala medier.

2. Diskussionsfrågor - Hur kan du lita på vad du ser när Deep fake och filter blir bättre och bättre? 

3. Intervjua föräldrar - Skriv en artikel
● Hur ser föräldrarna  på fejk news och en filtrerad verklighet?

4. Be eleverna jämföra sina feeds i Sociala medier med sina föräldrar och andra elever - 
● Ser ni samma saker? Eller har ni olika “filterbubblor”?
● Vad skiljer sig?
● Vad är lika?
● Varför tror du att du ser den informationen du ser? 

 Fördjupningsuppgifter
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TACK!

Tveka inte att höra av er 
om ni har frågor.

support@binogi.se

Camilla Andersson
Customer Success 
camilla.andersson@binogi.se

mailto:fredrik.hermansson@binogi.se

