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Seminarium på MEG: Unga mediekonsumenter
och hatet på nätet – så skapar vi en motvikt
Lärare behöver bli bättre på att undervisa elever om hur de kan motverka
hat och främlingsfientlighet på nätet. Teskedsorden bjuder in till
seminarium om antirasism på internet under Mediedagarna i Göteborg
den 8 april.
Många barn och unga har idag svårt att se skillnad på journalistiska texter och
propagandainlägg. Endast 33 procent av elever på mellanstadiet anser sig kunna
avgöra om information på internet är sann eller falsk, enligt Medierådets
undersökning.
Internet ställer höga krav på lärare att kunna undervisa elever i källkritik och att
uppmuntra till att vara en positiv motkraft på nätet. Teskedsorden har därför tagit
fram ett kostnadsfritt material till stöd för lärare om främlingsfientlighet på nätet.
Teskedsordens nya skolprojekt om antirasism på nätet lanseras i samband med ett
seminarium på Mediedagarna (MEG) i Göteborg den 8 april i samarbete med
Lärarnas riksförbund och Forum för samhällskunskap och humaniora. Lyssna till en
av Europas främsta experter på kopplingen främlingsfientlighet och nätet,
Teskedsordens styrelseledamot Lisa Bjurwald, i samtal med en lärare.
Datum: fredagen den 8 april 2016.
Tid: kl 09:00-09:50. Frukost serveras från kl 08:30.
Plats: Grävscenen, Svenska Mässan, Göteborg.
För anmälan och övriga upplysningar vänligen kontakta Teskedsordens
kommunikatör Annika Widholm, e-mail: annika.widholm@teskedsorden.se,
telefon: +46 72 226 49 42.

Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006 av Tidningen Vi. Stiftelsen arbetar för tolerans och respekt
människor emellan. Intolerans och fanatism utgör ett växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens målsättning är
att nå ut till unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor.
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