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

Idag är de flesta av oss såväl mediekonsumenter som medieproducenter och distributörer. Det är 
genom medier vi tar del av världen och det är så vi kommunicerar. Men vilken kunskap måste vi 
ha för att vara delaktiga medborgare i det framväxande mediesamhället? MIK-frågorna blir allt mer 
centrala framtidsfrågor för oss som individer, för vårt samhälle och för vår demokrati. 

VAR | Cnema, Norrköping

NÄR | Tisdag 26 mars 2019 kl 09.00 - 16.30 (incheckning från kl 08.30) 

LUNCH | På egen hand - men fika bjuder vi på! 

KOSTNAD | Ingen 

ANMÄLAN | Obligatorisk och görs här.  
Vid oanmäld frånvaro förbehåller sig arrangörerna rätten att fakturera 500 kronor exkl. moms.  
Återbud anmäls till filmiost@regionostergotland.se

VÄLKOMMEN TILL

MIK-dagen 2019

BOKA IN26 MARS!

http://regionbibliotekostergotland.se/events/mikdag-2019/


KATARINA GRAFFMAN  | Hur ska vi förstå 
generation Z och deras digitala vanor?
 
Katarina Graffman är doktor i kulturantroplogi och en erfaren 
medieantropolog. Hon har de senaste 15 åren kontinuerligt stud-
erat hur ny medieteknik förändrar människors beteenden, främst 
med fokus på yngre användare.  Hon är flitigt anlitad föreläsare 
och har utfört uppdrag för många stora företag och myndigheter 
som vill förstå framtiden, så som Dagens Nyheter, Sveriges Radio, 
Medierådet, Bonniers, med flera.

KRISTINA ALEXANDERSON  | Hur ska vi 
praktiskt arbeta med MIK-frågorna?  

Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen föreläser kring digital 
kompetens och hur du praktiskt kan arbeta för att öka kunskapen 
tillsammans med barn och unga. Utgångspunkten är Internetstif-
telsens verktyg: Digitala lektioner (digitalalektioner.iis.se)
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ANNA LINDBERG  | Kan man verkligen lita på 
journalister?  

I en tid av genomgripande förändringar för mediebransch och samhälle är 
mediernas utmaning att fortsätta vara medborgarnas bästa vän och att levere-
ra relevant och oberoende journalistik i alla kanaler där publiken finns.  Anna 
Lindberg, VD och publisher för Öst Media - Corren, NT, och en handfull andra 
mediehus - berättar om varför ansvar och förtroende är viktigare än någonsin.  



ÅKE NYGREN  | Hur kan vi prata om digital 
bildning?
 
Åke Nygren, projektledare för Digitala biblioteket på Stockholms 
stadsbibliotek, sätter fokus på digitalt lärande, skapande och del-
aktighet. I föreläsningen belyser han kopplingarna mellan vår tids 
digitaliseringsnarrativ och bildningsresan.  Den digitala bildningen 
är en framtidsfråga.

MIRIAM VON SCHANTZ  | Hur sanna är 
bilderna – hur avslöjar vi propaganda och 
manipulation?  

Miriam von Schantz är universitetslektor i medie- och kommu-
nikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hon driver just nu 
ett projekt runt ”audiovisuell vaccinering”. Det vill säga, hur kan 
vi vaccinera oss mot bildmanipulationer och propaganda? Hur 
skapar vi bred källkritisk kunskap och hur kan alla få tillräckligt 
vaccin mot falska bilder och budskap? 
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AMELIE WAHLSTRÖM  | Hur digitaliserar vi 
skolarbetet och vilken kompetens behöver vi?

Rektor Amelie Wahlström fick Guldäpplejuryns särskilda pris för sitt målmed-
vetna och engagerande arbete med digitalisering. Här föreläser hon om sitt 
ledarskap och om arbetet på Vålbergsskolan i Karlstad.    

| Välkommen!


