
TEMA: MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET  
– DIGITAL DIDAKTIK 
 

 
 
Tycker du som lärare att det är svårt att hitta tid för att sätta sig in i MIK? 
 
På lärarhögskolan i Borås har Tobias Ruthenberg, universitetsadjunkt i digital pedagogik utvecklat en modern distanskurs i 
ämnet. Föreläsaren kan online visa material och såväl deltagare som föreläsare kan ladda upp och ladda ned material efter 
behov. Det här ger ett brett utbyte av erfarenheter, utan att läraren behöver resa land och rike runt. 
 
– Allting ligger på webben och vi träffas också alltid online, berättar Tobias Ruthenberg. 
 
Medverkar gör även: 
 

Daniel Barker Gymnasielärare i matematik och fysik på Norra Real i Stockholm och läromedelsutvecklare på Natur & Kultur. 

Gav 2013 ut boken Flipped Classroom och fick året efter Kungliga Vetenskapsakademiens lärarpris för sitt utforskande av 
digitaliserings möjligheter i undervisningen. Driver utvecklingsprojekt och föreläser om hur digitala verktyg och resurser passar 
in i och förstärker en undervisning som vilar på vetenskaplig grund. 
 

Håkan Fleischer Fil dr och universitetslektor i pedagogik på Linnéuniversitetet. Har skrivit boken Studieteknik – så lyckas du 

med dina studier. Har också skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik tillsammans med Helena 
Kvarnsell. Kommer ut med ny bok om klassrumsretorik för lärare under 2016. Drivs av att göra skola till spännande möten 
mellan människor och utmanande idévärldar. 
 

Marica Grudeborn Lärare i SO-ämnena samt MIK-pedagog på Munkegärdeskolan i Kungälv. Har erfarenhet även som 

bildlärare och som gamer. Föreläser emellanåt och har en Youtubekanal som handlar om MIK. Det är en mänsklig rättighet att 
kunna delta i samhället och att veta hur man gör sin röst hörd. Vill man hjälpa någon får man börja där de är och de flesta 
eleverna är digitala, därför försöker jag hålla mig uppdaterad med det som händer på nätet. Varierar undervisningen och ger 
möjlighet för eleverna att variera sina redovisningar så att det ska passa så många som möjligt så ofta som möjligt. 
 

Rasmus Vanggaard Knudsen Chef för ”Kontor for Prøver, Eksamen og Test” på ”Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling” i Danmark. Där har man ansvar för den digitala utvecklingen av prov och test i den danska grundskolan och 
gymnasiet. Arbetet är extra spännande just för att det digitala innehållet i undervisningen utvecklar sig så snabbt. Jag arbetar 
varje dag med utgångspunkt från att alla barn ska bli så duktiga som de kan. 
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