Program 18 januari MIK-konferens
9:00

Kaffe och mingel

9:30

Eleonor Grenholm har arbetat fram ett självskattningstest kring digital kompetens för bibliotekspersonal. 		
Under morgonen kommer vi göra ett live-självskattningstest – hur digitalt kompetenta är vi egentligen?
För att delta behöver du en smart telefon, surfplatta eller dator.

10:00 Fredrik Holmberg från Filmpedagogerna Folkets Bio. 		
I decennier har FN:s organ för utbildning, forskning och Kultur, UNESO, arbetat med att förbereda sig för
informationssamhällets ankomst, och nu är vi där. Vår tid ställer nya krav på samhällen för att de skall bli eller
förbli demokratiska och socialt hållbara. I en demokrati måste alla medborgare förstå mediernas och
informationens roll i samhället. Alla måste ha tillgång till, kunna finna och förstå den information som hen
behöver. Dessutom måste medborgaren kunna utrycka sig i alla de medier och språk som används.
”Utan medie- och informationskunniga medborgare - ingen demokrati” som professor Ulla Carlsson satte som
rubrik på det seminarium där den svenska versionen av UNESCO:s ramverk lanserades. MIK handlar alltså om
sådant vi alltid ägnat oss åt i utbildningen, men vår nutid och framtid ställer nya krav.
Under föreläsningen går Fredrik igenom de moment som ingår i UNESCO:s ramverk för Medie- och
InformationsKunnighet. Det blir många bilder och filmer som exempel på det vi pratar om.
11:20 Korta föreläsningar 20 min x 2
Ann Östman
Ann kommer att berätta om den nationella satsningen ”Digitalt först”, ett initiativ från sekretariatet för Nationell
biblioteksstrategi. Hur omsätter vi det i praktiken, vad innebär det för oss?
Bessemerskolans Kirsi Rutanen och Emma Lindgren
Nyckeln till källkritik på nätet ligger i en kunskap om URL:er och hur man tar reda på vem som ligger bakom 		
informationen genom att leta i Whois- och NIC-databaser.Vi reder också ut lite begrepp som skillnaden mellan
hemsida, webbsida, site, dynamiska URL:er, tildetecken och annat.
12:00 LUNCH
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13:00 Valbara seminarier
Är det här sant?
MIK i förskolan med Ipad som verktyg av Litteraturhuset Trampolin.
Öppna upp för samtal om vad som är sant, genom att skapa tillsammans med barnen. Praktisk och lekfull 		
workshop där deltagarna får prova på att manipulera verkligheten med hjälp av film och olika appar på Ipads.
Workshopen leds av personal från Litteraturhuset Trampolin.
Litteraturhuset Trampolin är en del av Sandvikens Kulturcentrum och verkar för barn och ungas läs- och 		
språkutveckling genom estetiska uttrycksformer med fokus på berättande.
Dagens ungdom! Med Elza Dunkels.
En workshop där vi tittar närmare på retoriken kring unga av idag och försöker hitta vägar att motarbeta för
tryck mot barn och unga. Vi kommer att prata om härskartekniker, makt och motstrategier. Du behöver inga 		
förkunskaper. Det är bra om du har möjlighet att söka på nätet under workshopen, så ta gärna med dator eller
mobiltelefon.
Att bli en viralgranskare
Med Madeleine Högman och Karin Lepistö i projektet Nätsmarta.
Föreläsningen ger exempel på hur du kan hjälpa unga att skapa ett inre filter för sitt nätanvändande.
Källkritik på nätet ställer höga krav på alla, och blir en grundkompetens i både utbildning och yrke. Därför 		
behöver unga människor tidigt börja lära sig ställa rätt frågor.
Karin och Madeleine, till vardags lärare i Sandviken, har startat projektet Nätsmarta men har också gjort en
lärarhandledning och en film tillsammans med Viralgranskaren Metro och filmbolaget Crisbyfilm, som nyligen
vann Publishing priset för kategorin ”utbildning/instruktionsfilmer,” samt ”lilla publishingpriset”.
En lektion i källkritik
En workshop med Emma Lindgren och Kirsi Rutanen från Bessemerbiblioteket.
Att undervisa i källkritik på gymnasiet.
En baslektion dekonstruerad och genomlyst med möjlighet att ställa frågor.
Förarbete, omvärldsbevakning och exempel från verkligheten.
14:00 Fika och mässa
14:30 Järnvägssjuka och juvenism
Elza Dunkels pratar om hur vår syn på ungas nätanvändning färgas av tekniksyn, barnsyn och moralism och 		
om barns egna kulturval på nätet. Hon avslutar med att ge tankeverktyg för de som möter frågor och kanske 		
även motstånd och kommer att dela med sig av hennes fem viktigaste nätsäkerhetsråd till barn.
16:00 SLUT

