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Idag sprids konspirationsteorier via 
olika informationskanaler över hela 
Europa. Under de senaste åren har 
många konspirationsteorier också varit 
med och format den offentliga 
diskursen. Nya forskningsresultat 
tyder på att ett ökande antal 
människor tror på konspirationsteorier. 

Konspirationsteorier ifrågasätter ofta 
demokratiska värderingar, 
grundläggande mänskliga rättigheter 
samt europeiskt samarbete. I vissa fall 
är konspirationsteorier även 
besläktade med extremistiska åsikter. 

Det transnationella projektet TEACH 
syftar till att utbilda vuxenpedagoger i 
hur man på ett effektivt sätt kan 
arbeta med konspirationssinnade 
studenter. Vidare syftar även projektet 
att uppmana vuxenutbildare att 
kritiskt reflektera över sina egna 
åsikter. 
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Våra mål Våra projektprodukter

Ett vetenskapligt giltigt verktyg för 

oberoende och kontinuerlig 

övervakning av förekomsten av 

konspirationsteorier inom 

vuxenutbildningsinstitutioner.

Riktlinjer för oberoende 

implementering av verktyget inom 

vuxenutbildningsinstitutioner och en 

vetenskapligt grundad utvärdering 

och tolkning av resultaten.

En manual för hur man identifierar 

och hanterar konspirationsteorier 

inom vuxenutbildning. 
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Vi strävar efter att stötta 

vuxenutbildare i att identifiera och 

analysera konspirationsteorier som 

yttras inom 

vuxenutbildningsinstitutioner samt 

att utforma strategier för att 

motverka spridningen av 

konspirationsteorier bland deltagare.

HEMSIDA

www.teach-erasmus.eu

FACEBOOK

@TeachErasmus

Ingenting händer
av misstag.

“

”

Ingenting är
som det verkar.

Allt hänger
ihop.

                 KONTAKT
Projektledarskap

Dr. Sebastian Fischer 

IDD - Institute for Didactics of Democracy

Leibniz University Hanover, Germany

Projektledning

Elizaveta Firsova & Bastian Vajen

e-mail: firsova@idd.uni-hannover.de

(Michael Barkun 2013 in "A Culture of Conspiracy")

          vajen@idd.uni-hannover.de

Kvalificera vuxenutbildare i att 

identifiera och hantera 

konspirationsteorier.
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