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Demokratiet under pres 
 

 

Hvad kan historiefaget tilbyde eleverne i en ver-
den med en overvældende informationsstrøm 
præget af politisk spin, misinformation, falske 
nyheder og konspirationsteorier? Og hvilke kon-
krete redskaber kan historiefaget udstyre ele-
verne med, så de bliver i stand til at tage stilling 
på et kvalificeret grundlag og handle derefter? 

 

Konference den 28. september 2018 i Vejle 

HistorieLab og Historiediaktisk netærk arrann-
gerer konferencen, hvor også forlagene Colum-
bus og Clio vil være til stede. 

 

 

Praktisk info 
Tid: Fredag den 28. september 2018 kl. 9.30-
16.15 
Sted: Rødkilde Gymnasium, Rødkildevej 42, Vejle 
Pris: 500 kr. inkl. moms 
Tilmeldingsfrist: d. 18. september 2018 

Tilmelding: Via HistorieLabs hjemmeside 

 

 

 

Dagens Program 

• 9.30-10.00: Kaffe og indskrivning 

• 10.00-10.15: Velkomst og introduktion til dagens 
tema 

• 10.15-11.15: Jan Birkemose (Journalist og redaktør), 
“Hvad er fake news – og hvilke udfordringer giver 
det?” 

• 11.15-12.00: Mikkel Thorup (Professor MSO, Aarhus 
Universitet), “Populisme som en demokratisk eller 
antidemokratisk kraft” 

• 12.00-13.00: Mad og mingling 

• 13.00-13.45: Erfaringsudveksling og idegenerering 
på tværs af skoleformer med afsæt i en række te-
maer: 

• Kildekritik 

• Konspirationsteorier 

• Informationssøgning 

• Valg af emner/temaer i undervisningen 

• Historie som konstruktion 

• 13.45-14.00: Opsamling på workshops i plenum 

• 14.00-14.45: Hildegunn Juulsgaard Johannesen 
(Programleder for forskningstemaet digitalisering, 
didaktik og læring, UCSYD), ”Omtankeonline.dk – At 
kunne begå sig online med omtanke” 

• 14.45-15.00: Kaffepause 

• 15.00-16.00: Chris Holmsted Larsen (post.doc ved 
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme 
og Oslo Universitet). “It’s the end of the world as 
we know it? – Fake news som digital modkultur og 
antidemokratisk magtstrategi og praksis”. 

• 16.00-16.15: Farvel og tak for i dag 
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