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Tips på resurser  
För dig som vill jobba med MIK, digitalt skapande och digitalt berättande för barn och unga.  

 

Resurser för medie- och informationskunnighet (MIK) 

Mikoteket: http://mikoteket.se – En lärplattform som utbildar i digital kompetens. Den kan användas 

både för intern fortbildning och för allmänheten.    

Filmriket: http://filmriket.com – en plattform för filmkunnighet med förslag på lektioner och sätt att 

arbeta med filmverksamhet. 

Minibladet: http://minibladet.se/ – en nyhetstidning för och av barn, med reporterskolan där barn 

lär sig göra en egen tidning.  

Teknikjakten: https://www.minabibliotek.se/merforfler – Umeå stadsbiblioteks verktyg för att arbeta 

med digital delaktighet på ett engagerande sätt. Den finns i flera olika former för både barn och 

vuxna.  

 

Digitalt berättande och digitalt skapande 

Twine: http://twinery.org/ – plattform för att göra egna interaktiva textbaserade berättelser. 

Book creator: app för att göra egna berättelser med bilder och ljud.  

Story creator: enklare gratisapp för att göra egna berättelser med bilder.  

Scratch: https://scratch.mit.edu – plattform för att programmera spel och filmer.  

Scratch junior: enklare app för programmera spel och filmer, kan användas av barn i förskoleåldern 

och uppåt.  

iMovie: app för att redigera film i iphone 

Kahoot: https://kahoot.com/ - webbsida för att skapa gratis quiz 
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Makerverksamheter och samarbetspartners 

Folklab: https://www.folklab.nu/ – Makerspace med bas i Fisksätra i Stockholm, som även besöker 

bibliotek och andra ställen med sin verksamhet.  

Kodcentrum: https://www.kodcentrum.se/ – Organisation som introducerar barn till programmering 

och digitalt skapande.  

KomTek: https://komtek.se/ – Kommunal teknikskola för barn och unga på fritiden, finns i 21 olika 

kommuner.  

 

Makerkit och robotar 

Blue-Bot: enkel programmering med robot, kan användas av barn i förskoleåldern och uppåt.  

QR-kod för video på Blue-Bot 

 

Bloxels: bygg karaktärer och miljöer med pixelplattor och importera dem till ett eget spel.  

 QR-kod för video på Bloxels 

MakeyMakey: testa induktion och styr program på datorn med alla möjliga olika material.  

QR-kod för video på MakeyMakey 
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