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Stärka elevers och personals förmåga inom Medie- och 

informationskunnighet/digital kompetens 

 

Politiskt uppdrag - Krav på digital läsförståelse och MIK 

 

“Skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas digitala 

kompetens.”  

 

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad 

digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är 

också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 

olika alternativ. 

 

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. Utbildningen ska 

därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.  

(Lgr11) 

 

 

 

 

 

 



Definitioner och begrepp 

Medie- och informationskunnighet (förkortning MIK) är ett samlingsbegrepp som fångar in en mängd kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt som gör oss till medvetna medieanvändare. Det är kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, kritiskt värdera 

och skapa information i olika medier och sammanhang. 

MIK handlar om att 

● förstå mediers roll i samhället 

● kunna finna, analysera och kritiskt värdera information 

● själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier 

 

Digital kompetens innebär att vara förtrogen med digitala tjänster och att utifrån sina förutsättningar kunna använda olika verktyg. Det 

handlar också om att kunna hantera den förändring som digitaliseringen innebär i alla delar av livet utan alltför stor svårighet.  

 

“Digital kompetens tillhör numera de grundläggande kompetenserna som alla individer måste ha för att kunna delta på lika villkor.” 

(Digitaliseringsrådet) 

 

Digital kompetens, enligt digitaliseringskommissionen innefattar:  

● kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt  

● färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster  

● förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker  

● motivation att delta i utvecklingen.  

 

 

 

 



Uppdrag/mål Åtgärder Aktivitet/utvecklingsområde Ansvarig 

Kunskapsresurs för 

skolledare, personal och 

elever. 

Samtal och samplanering med 

rektorer, MIK-grupp, EHT samt 

skoldatateksansvarig gällande 

fortbildningsinsatser och projekt. 

 

Vara en part i skolans MIK-grupp. 

 

Omvärldsbevaka MIK-fältet/fältet 

och digital kompetens. 

 

Pedagog och medpedagog i 

klassrummet. 

 

 

Skolledare 

● Genomförande av fortbildning inom 

MIK/digital kompetens för personal under 

läsåret. 

● Anordna uppstartsdagar i augusti - MIK-jam 

● MIK-tillfälle i kalendariet för personalen. 

● Planera för temavecka kring nätvett. 
Elever 

● Pedagog och medpedagog kring 

informationskunnighet, yttrandefrihets- och 

informationsfrihetskunnighet och 

mediekunnighet. 

Personal 

● Bygga upp lektionsunderlag utifrån 

Alléskolans MIK-ekologi för åk 5 och 8 på Drive. 

● Underhålla/se över lektionsunderlag i 
Alléskolans MIK-ekologi för åk 4 och 7 på Drive. 

● Stödja arbetet kring skapande skola “Bilders 

makt” 

● Skapa röda trådar kring info.sökning, digitala 

verktyg och modeller för inlärning från åk 4 till 

åk 9. 

● Inköp av böcker kring MIK/digital 

kompetens. 

● “MIK-tipset” i Allénytt en gång/månad. 

Biblioteket 

● MIK-konferensen, Region Östergötland. 

● Inventera arbetsområden i klassrummen 

och stämma av med faktahyllan. 

Rektor (Sara) 

MIK-ansvarig 

(Anna) 



Tröskelsänkare Jobba med attityden - “att våga”, 

både att testa teknik och att 

testa/tänka nytt inom 

MIK-området. 

 

Skapa erfarenhet och testa 

undervsingesidéer/ 

undervisningsmaterial i liten 

grupp innan det testas i stor skala. 

 

Väcka intresse för tekniska 

utbildningar och yrken. 

 

Samplanering med MIK-gruppen. 

● “Tekniken i praktiken” för åk 8 tillsammans 

med SYV, Teknikcollege och lokalt näringsliv. 

● Tema Gruvan i åk 5 med Brukskultur. 

● Testa tekniken med särskolans alla stadier 

samt förberedelseklass. 

● Anordna rastaktiviteter med teknikfokus. 

 

MIK-ansvarig 

(Anna) 

Samling av teknisk 

utrustning. 

 

 

 

 

Tillgängliggöra teknik för utlån till 

undervisning, FG och fritidshem. 

● Tekniken: uppdatering och service. 

● Nya pedagogiska grepp för användning av 

tekniken i digiteket + lathundar. 

● Samling av forskning, lektionsmaterial, 

handböcker etc. 

● Hålla koll på bidrag för inköp. 

● Digiteket som en del av veckoplaneringen. 

Digiteksansvarig 

(Lina) 

Kvalitetssäkring - nå 

alla elever. 

Utveckling av Alléskolans 

MIK-ekologi med MIK-gruppen. 

 

Undervisningssamarbete/ 

medpedagog kring MIK med fokus 

på SV/SO/NO. 

 

Bollplank för personal. 

 

● Pilotklasser i åk 5 och 8 för utveckling av 

Alléskolans MIK-ekologi. 

● Upprätthålla arbetet med MIK-ekologin i åk 4 

och 7. 

● Bibliotekskunnighet för åk 4, 5, 7, 8, 

särskolans högre åldrar och förberedelseklass. 

● Besöka a-lag 6 och 9 en gång/termin för samtal 

kring ev. samarbeten. 
● Fasta tider i biblioteket/digiteket för särskolan. 

MIK-ansvarig 

(Anna) 

Karin 



Samarbete med särskolan och 

lärare för förberedelseklass och 

SvA. 

 

Samtal med EHT gällande nätvett. 

 

● Tema Gruvan åk 5 (med Karin) 

● Källkritik inför NP tillsammans med 

Brukskultur i åk 9. 

● Faktainsamling och källvärdering i åk 8. 

● NE junior i åk 4. 

● Samtalsgoogling i åk 5. 

● Teknikmässa i åk 8. 

● Söka i bibliotekskatalogen i åk 8. 

● Arrangera temavecka kring nätvett i alla 

klasser med fokus på åk 4, 5, 7 och 8. 

● Nätvettsprojekt med särskolan åk 4-6 och 7-9. 

● Läsa faktatexter samt skapa film med 

förberedelseklassen kring ett författarskap. 

● Reading power - Att läsa faktatexter i åk 6 

(Karin) 

● Lyssnargrupp åk 6, digitala verktyg kring 

läsning (Karin, språkval) 

Likvärdighet 

Åtvidabergs 

kommun 

Samarbete med 

skolbiblioteksgruppen 

 

 

 

● Utveckling/uppdatering av MIK-matris 

samt pedagogik kring denna. 

● Förankra MIK-ekologin i lägre och högre åldrar 

för att få en röd tråd genom stadierna. 

● Fokus på nätvett under 20/21. 

MIK-ansvarig 

(Anna) 

Kommunalt och 

regionalt samarbete 

Samarbete med 

- Regionbiblioteket 

Östergötland 

- Brukskultur 

- Teknikcollege 

● Brukskultur - grepp om källkritik åk 9 (SO) 

● Brukskultur - Gruvan i åk 5 

● Brukskultur - Stadsvandring för ny personal 

● Delta i fortbildningar ledda av Regionbiblioteket 

Östergötland 

● Tekniken i praktiken vt.-20. 

● Sprida våra erfarenheter av att anordna 

MIK-jam. 

MIK-ansvarig 

(Anna) 



Utvärdering Reflekterande samtal med 

skolledning och lärare. 

● Reflekterande samtal med skolledningen kring 

verksamhetsplanen. 

● Reflekterande samtal i arbetslag 4, 5, 7 och 8 

under vt - 20 

● Analys av nationella provens resultat av 

källkritik i SO åk 9. 

Rektor, 

MIK-ansvarig 

(Anna) 

 

Aktiviteter i årskurserna 

 

Årskurs Aktivitet När? Kontakt 

Åk 4 Bibliotekskunnighet (Anna) 

- Begrepp 

- Vilken hylla är för dig? 

- Vart står böckerna i rummet? 

- Låna själv i publika datorn 

- Studiebesök på kommunbiblioteket 

NE.se Junior - två lektioner á 45 min. i klassrummet 

Nätvett - temavecka 

Fasta lånetider 

 

 

 

 

 

v. 4-5 

v. 10 

 

 

 

 

 

 

 

Åk 5 

Piloter för 

MIK-ekologin 

Bibliotekskunnighet (Karin) 

- Vad kan du göra i biblioteket? 

- Förutspå och göra medvetna val 

- Genremedvetenhet 

- Faktahyllan som informationsresurs 

Projekt Gruvan med Brukskultur 

Nätvett - temavecka 

Samtalsgoogling - två lektion á 45 min. i klassrummet 

Fasta lånetider 

 

 

 

 

v. 20 

v. 10 

v. 2-3 

 

Åk 6 Bibliotekskunnighet (Karin) 

Läsa, skriva, lyssna med hjälp av alternativa verktyg (Karin, språkval) 

Fasta lånetider 

 

 



Att läsa faktatexter - reading power (Karin) 

Nätvett - temavecka 

 

v. 10 

Åk 7 Bibliotekskunnighet, halvklass vid tre tillfällen (Anna) 

- hemsidan som resurs 

- söka/hitta/låna (bibliotekskatalogen, förutspå, låna i publika datorn) 

- e-bok/ljudbok/talbok 

- söka i bibliotekskatalogen med ämnesord (juni) 

- studiebesök på kommunbiblioteket (december) 

Nätvett - temavecka 

v. 35-36 

 

 

 

v. 22 

v. 50-51 

v. 10 

 

Åk 8 

Piloter för 

MIK-ekologin 

Bibliotekskunnighet (Anna) 

- skolans databaser 

- söka i bibliotekskatalogen med ämnesord 

Faktauppsats 

- faktainsamling 

- källvärdering 

Tekniken i praktiken med SYV 

Skapande skola - Bilders makt (bild/SO) 

Nätvett, temavecka 

 

v. 42-43 

v. 21 

 

v. 42-43 

v. 42-43 

v. 13 

 

v. 10 

 

Åk 9 Källkritik inför NP tillsammans med Brukskultur v. 34  

Sär 1-3 Fasta lånetider varannan vecka.  

Högläsning med digitala bilder. 

Green screen-projekt. 

Studiebesök 

  

Sär 4-9 (A) Fasta lånetider i block. 

Högläsning med digitala bilder. 

Filmprojekt med iMovie. 

Studiebesök 

  



Sär 4-9 (B) Fasta lånetider i block. 

Bibliotekskunnighet 

- Biblioteket som plats 

- Hur hittar du i biblioteket? 

- Söka/hitta/låna 

- Medvetet val/förutspå 

- Studiebesök på kommunbiblioteket 

Högläsning och boksamtal. 

Nätvettsprojekt under två veckor (inkl. instruktionsfilm) 

Studiebesök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. 37-38 

 

Fb-klass Bibliotekskunnighet 

- Biblioteket som plats 

- Hur hittar du i biblioteket? 

- Söka/hitta/låna 

- Medvetet val/förutspå 

- Studiebesök på kommunbiblioteket 

Att läsa faktaböcker. 

Filmprojekt utifrån författarporträtt 

v. 47 

 

 

 

 

 

 

v. 15-17 

 

 


