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MIK - Medie- och Informationskunnighet
Dozjd – kampen för det fria ordet
Dozjd är den största oberoende tv-kanalen i Ryssland och följs av 10 miljoner 
människor. Den vågar rapportera om ämnen och händelser som den regimvänliga 
pressen inte gör. 2017, 13 år, 50 min

Yttrandefrihet - undersöks av Platengymnasiet
Vad innebär yttrandefriheten för demokratin och samhället? En gymnasieklass 
på Platengymnasiet i Motala gör en film för att svara på lärarens fråga.  
2017, från 11 år, 17 min

Mitt perspektiv: Näthat 
Filmerna belyser vikten av att ständigt jobba normkritiskt kring skolan, 
samhället och på nätet, samt syftar till att förändra de normer som skapar 
diskriminering och utsatthet och exkludering. 2018, från 13 år, 13 min

#vembryrsig - Grupptryck, Näthat
Ett gäng har samlats med sina mobiltelefoner. Någon skriver en ful kommentar 
till en av tjejerna. Åskådarperspektivet är ett genomgående tema i filmerna och 
tittaren tränas i att gå ifrån en passiv åskådare till en aktiv åskådare.  
2018, från 9 år. 4 x 15 min

Är det sant?
Syftet med serien är att eleverna ska förstå hur media fungerar, att uppmana 
till källkritiskt tänkande och att ge dem en förståelse för sin egen roll som 
publicister på bloggar och i sociala medier. 2012, från 10 år, 6 x 14 min.

Hur vet du det?  
Jenny Josefsson fick sparken från sitt jobb på tv eftersom hon aldrig kollade några 
källor. Nu ska hon istället starta en vlogg om hundar! Till sin hjälp har Jenny sin 
hund Kjell och några barn som kallar sig Källkritikerna. 2016, från 6 år, 5 x 7 min

#hashtag
En dramaserie i åtta delar som är inspirerad av instagramupploppen i Göteborg 
2012. Det är en historia om vänskap, kärlek, avundsjuka och om hur fruktans-
värt fel det kan bli när man skriver först och tänker sen. 2016, från 12 år, 8 x 15 min  

#Will
William använder sig mer än gärna av sociala medier och sänder då ofta live. 
En helg får han ensam låna skolans aula för att spela in en dansvideo men både 
märkliga och skrämmande händelser börjar inträffa. 2016, från 13 år, 28 min
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Lärlabbet : Källkritisk förmåga
Eric Haraldsson är bibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö. Han är lika ofta 
tillsammans med lärarna i klassrummen som han är i biblioteket. Målet är att ge 
eleverna redskap att bli kritiska mediekonsumenter. 2017, från 19 år, 28 min

Killing us softly
Föreläsaren Jean Kilbourne visar hundratals reklambilder. Hon vill få unga att ta 
reklam på allvar, och att tänka kritiskt om sin relation till sexism, ätstörningar, 
könsrelaterat våld och politik. 2014, från 14 år, 45 min.

Massmedier
Vi lär oss om massmediers framväxt genom tiderna. Vad har massmedier 
för funktion? Varför är källkritik viktigt? Vad bör man tänka på i dagens 
mediesamhälle? 2015, från 13 år, 14 min

Vi förklarar digitala begrepp
UR förklarar digitala begrepp. Tjugo korta filmer som förhoppningsvis stärker 
den digitala kompetensen. Det handlar om allt från hur internet fungerar till 
vad en algoritm är. 2018, från 10 år, 19 x 1 min

Fejk
Vi vill visa att fake news inte är något nytt utan att människan alltid fått hantera 
falska historier, medvetet ljug och konspirationsteorier.  
2017, från 16 år, 7 x 53 min (Strömmande ljud)  

Världen online
Programledarna Idun och Samson tar reda på barn och ungas perspektiv och 
syn på internet. Passar alla som vill veta mer om unga och MIK.  
2018, från 10 år, 7 x 28 min

Propaganda - och vikten av källkritik
Varje dag bombarderas vi av information och miljontals intryck. Vårt informa-
tionsflöde växer och det blir allt svårare att urskilja sanning från fiktion - fakta 
från propaganda. Hur skiljer man på sant och falskt och vad händer när vi blir 
mindre källkritiska på sociala medier? 2017, från 13 år, 11 min.

Den stora lögnen - om makt, ras och vit oro 
Filmen Den stora lögnen granskar det amerikanska politiska systemet; hur dess 
ledare i årtionden använt sig av och spätt på den vita kulturella oron samt gjort 
den svarta befolkningen till syndabockar. Allt för att vinna politiskt stöd.  
2017, från 14 år, 53 min

www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen, läromedel, erbjuder områdets skolor ett stort utbud av film för förskola 
och skola, samordning av läromedelsinköp och en årlig Läromedelsmässa. Vi arbetar även med 
skolutveckling, bl.a. inom MIK, digitalt lärande, lärmiljöer, programmering och kollegialt 
lärande. Läs mer på: www.goteborgsregionen.se/laromedel
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