
Välkommen till MIKdagen 2018
En dag om medie- och informationskunnighet för dig som arbetar 
i skolan eller på bibliotek. 

Utvecklingen är snabb, utmaningarna nya, hoten många och möjligheterna enorma. 
Den digitala utvecklingen har kastat oss rakt in i nya sammanhang. Gamla regler gäller 
inte alltid. Affärsmodeller ställs på ända, kommunikationssätten är nya och vi behöver 
nya färdigheter för att vara aktiva medborgare i det framväxande samhället. Medie- 
och informationskunnighet (MIK) har blivit en av demokratins viktigaste byggstenar.

Var: Cnema, Kungsgatan 56, Norrköping
Datum: 27 februari
Tid: 09.00 – 16.30 (Incheckning från 08.30)
Lunch: På egen hand – men fika bjuder vi på!
Anmälan >>>

Vid oanmäld frånvaro förbehåller sig arrangörerna rätten att fakturera 500 kr. 
(Anmäl frånvaro till oss på: filmiost@regionostergotland.se)

http://regionbibliotekostergotland.se/events/mikdag-2018/


Föreläsare:

Andreas Ekström
Andreas Ekström är journalist och prisbelönt föreläsare. I sin senaste tanke-
väckande föreläsning ”7 sätt att äga världen ”beskriver han digitaliseringens 
sju största utmaningar och konfliktområden. Andreas visar vilka otroliga möj-
ligheter som finns, mänskligt, socialt och affärsmässigt, för den som vill bidra 
till en verklig digital demokratisering i tider av faktaresistens, filterbubblor 
och falska nyheter.

Felix Gyllenstig Serrao
Felix Gyllenstig Serrao arbetar som förstelärare i Göteborg på Frölunda- 
skolan. Felix bloggar under pseudonymen Spelläraren som uppmärksam-
mats i TV, radio och tidningar. Han har arbetat i en särskildundervisnings-
grupp för elever med olika former av neuropsykiatriska diagnoser och 
handlett lärare i att använda Minecraft i pedagogiken. Han nominerades till 
Guldäpplet 2016 och har skrivit boken ”Minecraft som pedagogiskt verktyg”.  
Länk till bloggen >>>

Carolina Martinez
Carolina Martinez är forskare knuten till Lunds Universitet. Hon föreläser om 
barn och dold reklam på internet. Hur förhåller sig barn till dold reklam i 
digitala miljöer, och hur framställer reklamproducenter sin marknadsföring? 
Carolina presentera den senaste forskningen på området, och lyfter samtidigt 
frågan om hur reklamförståelse kan ses som en del av medie- och infor-
mationskunnighet.

Martin Törnros
Ekokammaren.se är ett interaktivt verktyg för att arbeta med digital källkritik. 
Besökaren synliggör de ekokammare och filterbubblor som kan skapas i 
exempelvis sociala medier. Martin Törnros har utvecklat Ekokammaren som 
verktyg för skola, bibliotek och allmänhet. Här ger han en föreläsning om 
verktyget och nyttan med att veta om vi alla står och ropar in i vår egna 
digitala ekokammare.

Måns Ahlin
Måns Ahlin har arbetat 17 år som filmpedagog. Sedan några år tillbaka 
är han huvudlärare i film på Marieborgs folkhögskola.  Vid sidan av detta 
driver han dessutom filmbolager Runda Bordet Film AB där han producerar 
och regisserar film. Måns Ahlin har handlett 1000-tals elever och lärare i 
film. Idag delar han med sig av sina erfarenheter och berättar om vad som 
gör ett filmpedagogiskt arbete framgångsrikt.

https://spellararen.wordpress.com/


Föreläsare:

Karin Nielsen Lundin - Anna Danielsson - Madeleine Hedberg 
På Alléskolan i Åtvidaberg samarbetade, hösten 2017, skolbibliotek och SO-lärare kring ämnes-
området ”ideologier”. Arbetet innefattade tre klasser i åk 8. Genom att blanda genomgångar om 
ideologier med teoretiska övningar i bildanalys och praktiskt arbete med film, upplevde både 
elever och personal ökat lärande i både ämnesstoffet och i MIK. Skolbibliotekarierna Karin Nielsen 
Lundin och Anna Danielsson presenterar arbetet tillsammans med SO-lärare Madeleine Hedberg.

Kristina Alexanderson
Digital kompetens - vad är det idag och vad kommer det bli imorgon? 
Kristina Alexanderson ger en kort exposé över skolans digitalisering samt 
en bild av vad digital kompetens är idag och kan bli imorgon. Kristina Alex-
anderson är ansvarig för IIS skolsatsning och arbetar med projektet digitala 
lektioner vilket är en öppen digital resurs för att stärka elevers digitala 
kompetens i skolan och i undervisningen. Kristina är också projektledare för 
Creative Commons i Sverige och arbetar för att sprida kunskap om öppna 
licenser.

Väl mött!
Film i Öst & Regionbiblioteket Östergötland


