
Välkommen till MIK dag
4 april 2023 på Cnema i Norrköping

En heldagskonferens runt medie- och informations-
kunnighet (MIK) för dig som jobbar på en skola, ett 
skolbibliotek i Östergötland eller ett Götabibliotek.
 
MIK-frågorna är viktigare än någonsin för alla som jobbar med barn och unga. 
Under en dag kring MIK kommer vi att tillsammans utforska olika aspekter av 
MIK som kommer stärka er i ert viktiga arbete med barn och unga och MIK.

• Hur kan vi stärka barn och ungas kunskap om den digitala 
världen de lever i – både som mediekonsumenter och medie- 
producenter?

• Hur kan vi hjälpa barnen att hitta fram i den digitala världen 
på ett säkert och medvetet sätt?

MIK-frågorna är viktiga för vårt samhälle för vår demokrati och för oss som 
individer. 



Program

Rörlig bild som framtidens språk 
Anette Novak är vd för Svenska Filminstitutet som bland annat 
arbetar med att stärka filmkunnigheten hos barn och unga.Tidiga-
re var Anette direktör för Statens medieråd som koordinerar den 
svenska kraftsamlingen för stärkt medie- och informations- 
kunnighet. Åren 2015-2016 var Anette regeringens särskilda medie-
utredare som tog fram förslag till framtidens mediepolitiska verktyg. 

Att motverka näthat - elevers delaktighet 
i värdegrundsarbetet
Vad gör barn och unga på nätet och vad är de med om på sociala 
medier? Vuxenvärlden har ofta svårt att hålla jämna steg med den 
digitala utvecklingen och för skolans del skapar detta svårigheter i 
arbetet med värdegrund och mot kränkningar. Denna föreläsning 
visar hur elever kan engageras i skolans utvecklingsprocesser och 
erbjuder en metod för att arbeta förebyggande mot kräkningar på 
nätet. Metoden går under namnet IT-supportelever och bygger på 
föreläsarnas väl beprövade erfarenheter.

Pelle Wijkström,idrottslärare och lärarassistent på Hagaskolan i 
Vallentuna. Driver tillsammans med Carin Thörnqvist initiativet
Nätkärlek.

Hur AI-beredda är vi?
Även om AI-tillämpningar har varit en del av mångas vardag under 
en lång tid, har diskussionen kring AI exploderat under de senaste 
månaderna efter att lösningar för att automatiskt generera bild och 
text, såsom DALL-E och ChatGPT, lanserades för allmänheten. Vad 
innebär den här utvecklingen för vårt samhälle, våra organisationer 
och oss som individer?

Linda Mannila är forskare, föreläsare och författare med lång erfa-
renhet av att arbeta med frågor i gränslandet mellan digitalisering, 
utbildning och samhällsutveckling.
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MIK i undervisningen med skolbiblioteket 
som nav
När skolbibliotekarie och lärare samarbetar gynnas elevers lär- 
ande. Hur tar vi tillvara varandras kompetenser? Hur utformar vi 
undervisningen i praktiken?

Maria Heimer arbetar som författare och föreläsare. Hon har 
tidigare arbetat som skolbibliotekarie (7–9 och F–6) och som
kommunövergripande skolbiblioteksutvecklare och -samordnare.

Monika Staub Halling är skolbibliotekarie inom grundskolan 
och anlitas regelbundet som föreläsare inom skolbiblioteks- 
utveckling.

Tillsammans har Maria Heimer och Monika Staub Halling skrivit 
boken ”Mot samma mål: skolbibliotek i undervisningen”.

Filmens makt
Filmpedagogerna Julia Lagergren och Linnea Fant utbildar i 
film och medie- och informationskunnighet (MIK) främst genom 
fortbildningar, föreläsningar, filmskapande i skolan och läro- 
medelsproduktion.
 
De ingår i EU-kommissionens Media Literacy Expert Group 
(MLEG), i det nationella nätverket MIK Sverige samt har ett upp-
drag från Västra Götalandsregionen att sprida kunskap om MIK.

Välkommen till MIK-dag 2023!



Hur man använder spel i undervisningen
Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Om de 
inte spelar spel, så har de spel i tanken. Därför finns det enväl-
dig kraft i att använda sig av spel i pedagogiken. Eleverna kän-
ner sig bekräftade i sitt intresse och det blir enklare för dem att 
ta till sig kunskap och skolan blir mer givande, rolig ochkreativ. 
Genom att använda spelifiering och spel kan elever nå mål, visa 
på förmågor och pedagoger kan skapa ett lustfyllt lärande och 
ett inkluderande klassrum.

Felix Gyllenstig Serrao arbetar som utvecklingsledare på 
Göteborgsregionen. Han har nominerats till priset Guldäpplet 
fyra år i rad och är författare till boken Minecraft som peda- 
gogiskt verktyg.

Träna upp din egen lögndetektor!
På internet kan vem som helst göra inlägg och berätta historier. 
Det är jättebra att människor kan göra sina röster hörda. Men 
det innebär också att vem som helst kan hitta på vad som helst 
som snabbt få stor spridning. Det är lätt att ryckas med och dela 
vidare, men genom att få koll på några saker blir det enklare att 
genomskåda lögnen.

Hugo Ewald Hurinsky är journalist och jobbar med frågor 
som rör desinformation, konspirationsteorier, sociala medier och 
internet. Författare till boken ”Lögndetektorn – den lätta guiden 
till källkritik på nätet”.
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Anmälan
Anmäl dig på denna länk senast 24 mars om du ska 
delta på plats i Norrköping. 

Anmälan till den digitala konferensen på denna länk.

Frågor?
Linda Sävhammar, Biblioteksutveckling Östergötland 
linda.savhammar@regionostergotland.se
Sebastian Sas, Film i Öst
sebastian.sas@regionostergotland.se 

Datum: 
4 april 2023

Tid: 
8.30 – 16.45 

Plats: 
Cnema, Norrköping + digitalt 

Kostnad: 
Ingen - fika ingår, lunch på egen hand

https://regionbibliotekostergotland.se/events/mik-dag-2023/
https://regionbibliotekostergotland.se/events/anmal-dig-har-for-att-delta-digitalt-pa-mikdag-2023/

