ATT AVSLÖJA OCH MOTVERKA
PROPAGANDA
Välkommen till lärarfortbildning i Skövde 19 mars kl. 8.30-15.30. Utveckla
din undervisning om kritiskt tänkande genom att ta del av föreläsningar
om propaganda och faktaresistens. Dela erfarenheter med andra lärare,
forskare och chefredaktören för Borås Tidning.
Vi bjuder på kaffe och smörgås!

När:
Var:
För vem:
Anmälan:

Mer info:

Onsdag den 19 mars kl.08.30-15.30
Mediapoolen Skövde, Gustav Adolfs gata 36, Skövde
Lärare på gymnasium och högstadium.
Boka plats på www.levandehistoria.se/larartraff/skovde
Vi tar inte ut någon kostnad för fortbildningen, men är anmälan bindade.
Sista anmälningsdag är 12 mars.
stefan.andersson@levandehistoria.se

Program
08.30-08.45

Välkomnande och presentation av Mediapoolen och Forum för
levande historia.

08.45-10.00

Att avslöja och motverka propaganda. Det är idag viktigt att förstå hur
propagandister aktivt påverkar oss. Jimmy Vulovic, Lunds universitet.

10.00-10.30

Kaffe, smörgås och frukt.

10.30-11.30

Det nya medielandskapet och journalistikens förändrade roll.
Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning

11.35-12.05

Smågruppsdiskussioner: Erfarenhetsutbyte. Hur gör ni på er skola?
Hur undervisar ni om propaganda, falska nyheter (”fake news”),
faktaresistens och källkritik på din skola?
Vilka är ämnets pedagogiska utmaningar? Hur löser ni dem?

12.05-12.30

Presentation av klassrumsmaterialet Propaganda - risk för påverkan.
Avslutande kommentarer.

12.30 – 13.30 Lunch på egen hand
13.30 – 14.00 Mediapoolens resurser för kritiskt tänkande för undervisning
14.00 – 15.30 Värdegrund + Film = Sant (föreläsning och workshop)

Kan film hjälpa mig och min klass att bli mer normkritiska?  
En ögonöppnare för skeva normer som behöver förändras?
Ett verktyg att minska rasism och homofobi?
Göra oss mer aktiv åskådare vid en kränkning?
Mattias Ågren är föreläsare, värdegrundsarbetare, fd. barn- och elevombud, handledare, utbildare och lärare.

Medverkande
Jimmy Vulovic är propagandaforskare och föreläsare kopplad till Lunds
universitet. Han har skrivit flera böcker i ämnet, bland annat läroboken
”Propaganda: Historia, teori och analys”. Dessutom är han verksam som
frilansjournalist. Med historiska och samtida exempel samt grundläggande
propagandateori lyfter han under föreläsningen fram viktiga redskap för att
avslöja propagandan omkring oss.
Stefan Eklund är chefredaktör på Borås Tidning sedan 2011. Han
var tidigare kulturchef på Svenska Dagbladet och Borås Tidning. Flitigt
anlitad som föreläsare och debattör i mediepolitiska och medie-etiska
frågor. Fick Publicistklubben Västras Stora Pris 2018 för sitt arbete med
att ”göra relevant lokal journalistik och skapa en arena för det demokratiska samtalet.”
Mattias Ågren är föreläsare, värdegrundsarbetare, fd. barn- och
elevombud, handledare, utbildare och lärare.
Mediapoolen är Västra Götalands mediacentral och ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal samt Uddevalla kommun.
Mediapoolens främsta uppgift är att leverera ett kvalitetssäkrat innehåll
till våra 37 avtalskommuner. Genom våra resurser vill vi inspirera, tillgängliggöra och underlätta för våra användare i skola och förskola i deras strävan efter kunskap, upplevelse och
utveckling samt bidra till lustfylld undervisning i klassrummet. Med våra inspirationsdagar
och kurser hjälper vi pedagoger att utveckla undervisningen i klassrummet.
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är
att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera
om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att sträva efter
att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

