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Expertnätverket för 
skolbibliotek
Välkommen på nätverksträff! 

Höstens nätverksträff fokuserar på MIK. Vi kommer att 
fokusera på de digitala aspekterna av MIK gällande bild, 
film och internet. Vad är senaste nytt inom dessa områden? 
Hur kan man undervisa i detta? Dagen kommer även belysa 
struktur och organisation kring skolbibliotekets arbete med 
MIK.

På nätverksträffen kommer vi hålla ett BibMeet kring MIK. 
Ett BibMeet går till så att deltagarna får 5 minuter för att 
presentera ett exempel från den egna verksamheten. Det kan 
vara ett lektionsupplägg, ett material, en övning etc. Det är 
valfritt att delta och den som vill bidra anmäler detta i an-
mälningsformuläret.

Datum: 23 september 2020
Plats: Digital träff. Länk till mötet skickas ut till deltagarna 
dagarna innan träffen.

Program 23 september 

08.30 Välkomna 
Kort presentation från styrgruppen

08.40 Skolverket informerar
Malena Martinger Storme är nytt undervisningsråd på Skol-
verket och kommer att ha hand om skolbiblioteksfrågor. 
Malena presenterar här sig själv samt pågående och kom-
mande projekt och insatser relaterat till MIK och skolbiblio-
tek.

09.10 Vår MIK-ekologi – #tillsammans för en likvärdig 
MIK-undervisning och en röd tråd i Åtvidabergs kommun
2019 års mottagare av priset Årets skolbibliotek – Allésko-
lan i Åtvidaberg – berättar om sin verksamhet och skolans 
arbete med MIK.

10.00 “Bilder och verkligheter” – hur kan du stärka elev-
ernas visuella läskunnighet?
Dagens unga översköljs av bilder på nätet, men har de koll 
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på hur ett foto kan manipuleras? Eller den dolda 
innebörden av en tecknad figur? En representant 
från Statens medieråd presenterar materialet ”Bil-
der och verkligheter”, framtaget för att användas 
av pedagoger och bibliotekarier inom grund- och 
gymnasieskola.

10.40 15 minuters paus

10.55 Sant, falskt eller mittemellan
På 20 år har vi gått från att en bråkdel av befolk-
ningen kunde publicera sig till att i stort sett alla 
kan det. Larmet går om faktaresistens, spridning 
av alternativa fakta och ”fake news”. Hur kan vi 
avgöra vad som är fakta, förklaring eller åsikt när 
både förklaringar och åsikter ofta framställs som 
just fakta? Linda Spolén vägleder oss.

11.45 Frågor och diskussion
Utifrån förmiddagens föreläsningar är det öppet 
för frågor och reflektioner.

12.00 Avslut förmiddag
Vi avslutar förmiddagen och välkomnar till efter-
middagens BibMeet för de som vill och kan.

13.00 BibMeet MIK
För de som vill och har möjlighet anordnas ett 
digitalt BibMeet under eftermiddagen. Här kan de 
som vill prata i 5 minuter (exkl tid för frågor från 
andra deltagare) om något som relaterar till MIK 
i den egna verksamheten. Det kan handla om lek-
tionsupplägg, samarbetsexempel, planer, projekt, 
material eller struktur och organisation. 

Det är valfritt att delta. Du som vill presentera 
anmäler detta i anmälningsformuläret.

Anmälan

Via nedan länk senast 16 september:
Till anmälan

Du eller din institution måste vara medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson nätverket: 
Hanna Carlsson, hanna.carlsson@ksgyf.se

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
möjlighet att använda sin demokratiska rättighet 
att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk 
biblioteksförening vill se en värld där alla  
människor har tillgång till bibliotek i livets olika 
skeenden. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att 
stärka bibliotekens förutsättningar och möjlig-
heter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. De 
främsta experterna på biblioteksverksamhet är 
våra medlemmar och vi stödjer deras profes- 
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte,
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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