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Välkommen till lärarkväll på Värmlands museum i Karlstad 
den 29 augusti kl 16.00-19.00 

 
Ta del av länsmuseets nyöppnade utställning Propaganda – risk för påverkan. 
Lyssna till föreläsningar om propaganda, faktaresistens och kritiskt tänkande.  
Se utställningen, ta del av workshop och utbyt erfarenheter med andra lärare 
och museipersonal. 
 

Tid och plats: 29 augusti kl 16.00-19.00 på Värmlands museum. Sandgrundsudden, Karlstad 
Kostnad: Ingen kostnad, vi bjuder på kaffe och smörgås 
Anmälan: www.levandehistoria.se/kalendarium/lararkvall-pa-varmlands-museum-i-karlstad  
Sista anmälningsdag är 23 augusti. 
 
 

PROGRAM 
16.00–16.20 Välkomnande och presentation av Värmlands museum och Forum för levande 

historia. Kaffe och smörgås. 
16.20–17.20 Propaganda. Från historiska exempel till dagens alternativa fakta. Oscar Österberg,  

fil dr Forum för levande historia 
17.30–18.15 Workshop och visning av utställningen Propaganda – risk för påverkan. Leds av 

pedagog från Värmlands museum 
18.20–18.50 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? 

18.50–19.00 Avslutande kommentarer. Hur bokar man workshop med sin klass? 
 

http://www.levandehistoria.se/kalendarium/lararkvall-pa-varmlands-museum-i-karlstad
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Presentation av föreläsare 
 
Oscar Österberg  
Oscar Österberg, fil dr i historia, disputerade 2004 på en avhandling om den internationella propagandan 
under mellankrigstiden. Ansvarig för forskarkontakter på Forum för levande historia och svensk 
representant i The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) akademiska arbetsgrupp. 
 
 

Om Forum för levande historia  
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. Vår vision: Vi arbetar för demokrati och alla människors lika 
värde. Med lärdomar från Förintelsen. 

 


