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UNESCO:s 

MIK-ekologi





Nationellt

• Lagen såklart!

• Digitalt först och strategin

• SKL-rapport - Kartläggning av vad biblioteken 
erbjuder idag

• Digicomp och självskattningen

• Skillshare, Östergötlands strategi m m
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Internationellt

• FN:s globala mål för hållbar utveckling

• EU:s 8 nyckelkompetenser



• Bibliotekariens pedagogiska roll

• Lärsituationer och lärmiljöer

• Grupper, program, en-till-en-möten

• Rummet – lärande-triggers, interaktivitet

• Skyltningen – inte bara text!

• Lärande organization – the best way to learn is 
to teach!

• Facilitera lärandet – inte alltid vara expert själv

Lärandet



Reaktiv vs Proaktiv





MIK-ekologins olika kunnigheter på film





MIK-ekologins olika kunnigheter på film

Biblioteks-
kunnighet 

??



MIK och 
Demokrati på SSB

• Fyra lärmoduler fram till valet –
Demokrati som paraply

• Flipped classroom – material för 
självstudier innan träff i enheten

• MIK-ambassadörer – lokala pedagoger 
som leder arbetet på enheterna

• Varje modul innehåller material, 
samtalsfrågor, uppdragsförslag och 
reflektion via produktion delat i Slack

• Slack som kommunikationsverktyg



#Slack

• Inga mejl, bara Slack!

• Delande av material, inspiration, frustration, 
frågor och svar

• 317 medlemmar av 420 medarbetare

• Varje enhet en egen kanal för att komma igång

• De privata kanalerna används mer än de öppna

• Slack är MIK



Varför integritet?



Integritet

• Material

• Samtalsfrågor

• Uppdrag

• Reflektion/Produktion



The 
Glassroom 
Experience



Sökkritik

• Mikoteket
– en informations- och övningssida

• Samtalsfrågor

• Uppdrag

• Reflektion/produktion



Exempel på 
MIK i 

praktiken

• Wikifika #1lib/1ref

• Gör egna Fake News

• Skapande verksamhet t.ex programmering eller 
MakerParty



Vad kan du göra när du kommer tillbaka
till ditt bibliotek?



Vilken kompetens
behöver du för att bättre jobba med 

MIK-frågor?



The best way to learn is to teach
- vad skulle du kunna tänka dig att hålla en workshop om?



Bibliotek som 
demokratiska 

skyddsrum

• Vilka är vi som bibliotek i 
valrörelsen? 

• Vilket budskap vill vi ”rulla ut”?



Lycka till med ert MIK-arbete!

Marika Alneng

marika@ordmyllan.se


