
TEMA: MEDIE- OCH INFORMATIONSKUNNIGHET  
– ELEVEN SOM PRODUCENT 
 

 
 
Kan man höja motivationen genom att föra in digitala redskap i undervisningen? 
 
För nyanlända elever är de digitala verktygen till stor hjälp när det gäller att lära sig ett nytt språk. På Mottagningsskolan Mosaik 
i Malmö använder bild och slöjdläraren Helena von Malortie filmskapande som en del av lärprocessen. Eleverna delar med sig 
av sin kunskap via videoklipp och lär sig via andra elever lika mycket som via läraren. 
 
– Att använda sig av den digitala tekniken är väldigt bra för att lära sig ett nytt språk, säger Helena von Malortie. 
 
Medverkar gör även: 
 

Carmen de Bruijckere Lärare på Runbackaskolan i Sollentuna, åk 1-6. En av grundare av Pelle vet, aktiv deltagare i 

Makerskolan samt läromedelförfattare. Lär ut Scratch båda till elever och lärare. Hon undervisar elever i programmering och 
makerkultur. Målet är att eleverna utvecklar kunskap som de använder för att förbättra tekniska produkter och komma på nya 
uppfinningar. Tanken ska vara “Jag kan skapa världen.” 
 

Josef Sahlin Svensklärare i åk 6 och skolbibliotekarie på Årstaskolan i Stockholm. Han har under många år på egen hand eller 

tillsammans med kollegor utvecklat arbetssätt och rika uppgifter som spridit sig i hela Sverige och även utomlands. Några 
exempel är romanprojekten Den magiska dörren, Monstret och Dagboken, poesiprojektet Livsviktig poesi, retorikprojektet 
talasomTED och nu senast källkritikprojektet Riktigtsant. Uppgifter som får ta tid, som har riktiga mottagare, ställer frågor och är 
rika på nya roller och förmågor. Skolarbete som är #viktigtpåriktigt! 
 

Karin Danielsson Öberg Forskare och universitetslektor i informatik vid Umeå Universitet, samt programansvarig för 

kandidatprogrammet Digital medieproduktion. Har ett stort intresse för att lära ut och samtal om design och användning av 
teknik. Har under flera år forskat om barns och ungdomars medverkan vid design av digitala läromedel och spel. 2010 
disputerade hon med avhandlingen ”Att främja medverkan: Utmaningar och möjligheter för barns och ungdomars delaktighet vid 
design av digitala edutainmentproduktioner”. Brinner för en mer inkluderande och eftertänksam designprocess. Känner ett 
privilegium att i sin undervisning möta nästa generation designers. 
 

Carl Heath Forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT (www.tii.se). Genom åren har Carl verkat i gränslandet 

mellan lärande, framtidsfrågor, IT och kultur i många olika sammanhang. Bland annat har Carl producerat och designat ett stort 
antal pedagogiska material, spel och interaktiva narrativer för en bredd av sammanhang för såväl skolan i Sverige som 
internationellt. Carl medverkar i ett antal utvecklingsprojekt inom svensk skola idag, bland annat i den nationella testbädden 
Makerskola – ett Vinnovaprojekt för att utveckla makerkultur och skapande med IT som material i skolan och i Swedish ICT 
Technology Enhanced Learning, forskningsinstitutens arbete som inriktar sig på utbildning och digitalisering. Mer om Carl finns 
på www.carlheath.se 
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