Unga, ungar och medier
– en konferens om MIK

Foto: Joel Nordin

En inspirationsdag om ungas mediemiljöer, medievanor
och den viktiga medie- och informationskunnigheten
Tid

Torsdag den 15 februari 2018, klockan 8.45–15.30

Plats

Tystnad, Väven, Umeå

Program

Finner du på nästa sida samt presentation av föreläsarna

Kostnad

Boka-tidigt-rabatt!
Anmälan före 31 december: 900 kronor exklusive moms
Anmälan efter 31 december:  1.200 kronor exklusive moms
Fika och lunch ingår i konferensavgiften

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här!

Arrangörer Länsbiblioteket i Västerbotten, MediaCenter i Västerbotten,
Film i Västerbotten, Region Västerbotten
Kontakt

Jenny Lindmark, Länsbiblioteket i Västerbotten,
jenny.lindmark@regionvasterbotten.se, 070-322 86 77
Tomas Svedgård, MediaCenter,
tomas.svedgard@regionvasterbotten.se, 070-626 37 25
Johan Lundkvist, Film i Västerbotten,
johan.lundkvist@regionvasterbotten.se, 070-241 34 37

Program
8.15

Registrering, morgonkaffe

8.45

Välkomna! Om dagen och lokalen

9.00

Ungas medievardag / Anna Tornberg, Statens Medieråd

10.00 MIK och den rörliga bilden / Fredrik Holmberg, Folkets Bio Filmpedagogerna
11.00

Algoritmer och påverkan / Olof Sundin, Lunds universitet

12.00 Bärbar lunch på plats
12.30 Socialt beteende i spelvärldar / Lina Eklund, Uppsala universitet
13.30

Att bli en viralgranskare / Madeleine Högman och Karin Lepistö, Nätsmarta

14.30 Mingelworkshop med fika / Ungpanelen
15.30 Summering, avslutning

Föreläsarna
MIK – en nödvändig kunskap / Anna Tornberg, Statens Medieråd
För att kunna fatta medvetna beslut i vår medievardag är medie- och informationskunnighet,
MIK, en nödvändig kompetens för alla i samhället. Anna, projektledare på Statens medieråd,
berättar om deras arbete att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.
Socialt beteende i spelvärldar / Lina Eklund, Uppsala Universitet
Digitala spel, tv- och datorspel, är idag en självklar del av barn och ungas medievardag.
Men hur spelar egentligen barn och unga och vilken roll har spelen i deras liv?
Denna föreläsning handlar om digitala spel, vilken typ av aktivitet spelandet är,
hur unga spelar, hur de spelar tillsammans (eller inte spelar tillsammans)
och vad spelandet har för konsekvenser på deras sociala liv.
Att bli en viralgranskare / Madeleine Högman och Karin Lepistö, 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
också Lilla Viralgranskaren.
Algoritmerna, och i slutändan demokratin? / Olof Sundin,  Lunds universitet
Hur hanterar vi så kallade “nya” medier och de förväntningar de för med sig? Olof forskar om
informationspraktiker, källkritik, digital kultur och deltagande medier. Informationssökning och
lärande, kunskapsbildning och trovärdighet - allt hänger samman. Han har bland annat skrivit
en rapport på uppdrag av Kansliet för strategi- och samtidsfrågor: Algoritmer i samhället.
MIK och den rörliga bilden / Fredrik Holmberg, Folkets Bio Filmpedagogerna
De rörliga bilderna, alltså film, är multimedia. De är engagerande medieuttryck som dagligen
används för kommunikation och underhållning, och inte minst för reklam och propaganda.
Film utgör vår största mediekonsumtion och ökar i takt med digitaliseringen.
Film är det mest använda språket, men tar vi de rörliga bilderna på allvar?
Fredrik lovar tips och idéer.

