Temadag för bibliotekspersonal och pedagoger i Jämtland Härjedalen

Demokrati, källkritik och det digitala rummet
Det senaste årets mediedebatt har präglats av begrepp som filterbubblor, faktaresistens, falska nyheter och
alternativa fakta. Populistiska och hårt vinklade utspel konkurrerar med etablerad journalistik och
vetenskap om medieutrymmet. Nyheter och medier blir svåra att navigera i och komplicerade att förstå sig
på. Det offentliga demokratiska samtalet blir svårare att föra. För att en demokrati ska fungera behövs det
välinformerade och källkritiska invånare som också kan känna tillit till systemen. I dag är flera aktörer, inte
minst de granskande medierna, satta under press och tilliten till dem tenderar att minska.
Vilken roll ska biblioteken ha i det offentliga samtalet? Enligt bibliotekslagen är bibliotekens övergripande
uppgift att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning.
Tisdag 10 oktober – inbjudan och program
09.30

Samling och fika

10.00

Från samhällets stöttepelare till kritiserad ”PKmedia” – om det lokala nyhetslandskapet. Hur
arbetar dagens nyhetsjournalister utifrån
källkritik, objektivitet, pressetik mm? Exempel på
lokala fall presenteras.
Maria Lindholm, Östersunds Posten
Linda Hedenljung, Östersunds Posten
Fredrik Vestberg, Sveriges Radio Jämtland

12.00

Lunch på egen hand

13.00

Källkritik i det digitala rummet – om politik,
propaganda, myter och personer som låstas vara
andra.
Jack Werner, frilansjournalist och författare

14.30

Fikapaus

15.00

Källkritik på hemmaplan. Hur kan vi arbeta vidare
med detta?
Sol Vikström, Filmpool Jämtland

15.30

Vi rundar av dagen tillsammans

Plats:
Östersunds bibliotek, samlingssalen
Frågor:
Catarina Lundström, 070-254 75 87
catarina.lundstrom@regionjh.se
Kostnad:
Programmet är kostnadsfritt inkl. föroch eftermiddagsfika samt en
lunchmacka (ange ev allergier).
Anmälan:
Senast 2017-09-29 via länken nedan
Länk till anmälan

Om de medverkande:
Maria Lindholm
Maria Lindholm har jobbat på Östersunds-Posten i 30 år och
har under tiden haft uppdrag som miljö- allmän- och
nyhetsreporter. Hon har varit med under den tid branschen
gått från att handla om papperstidningar och journalistiskt
monopol till allt mer teve och allt större konkurrens.
Linda Hedenljung
Linda Hedenljung började på Östersunds-Posten som
Strömsundsreporter. Men sedan 7 år tillbaka arbetar hon med
undersökande journalistik. Hon har nominerats till det
journalistiska priset Guldspaden för sitt avslöjande om det
kommunala bostadsbolaget Östersundshems markaffär.
Fredrik Vestberg
Fredrik Vestberg är journalist och arbetar sedan 2015 på
Sveriges Radio Jämtland. Han jobbar som undersökande
reporter och har bland annat granskat en lokal webbsida med
kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen.
Jack Werner
Jack Werner är frilansjournalist. 2014 var han en av grundarna
till satsningen Viralgranskaren på tidningen Metro. Samma år
gav han ut boken ”Creepypasta – spökhistorier på internet”.
Hans nya bok om rykten, myter och propaganda på internet
utkommer i januari 2018.
Sol Vikström
Sol Vikström är MIK- och IKT-pedagog* med inriktning barn och
unga. Hon arbetar bland annat som filmpedagog på Filmpool.
** MIK (Medie- och informationskunnighet) handlar om att förstå hur
medierna fungerar samt att använda medier på ett klokt sätt, men även om
vikten av att ha tillgång till och kunna hantera och värdera information.
IKT (Informations- och kommunikationsteknik) handlar om att få lära sig vilka
program, appar och tjänster som finns, vad man kan göra med dem, och hur
man kopplar ihop pedagogik och IKT.

