Sanning och konsekvens i UR / Kunskapskanalen
Fredag 8 december
15.00-15.40: Hotet mot sanningen.
När känslorna tar över är vi inte mottagliga för fakta. Då sprids falska nyheter och alternativa fakta utan hejd. Åsa
Wikforss, professor i teoretisk filosofi, beskriver det mänskliga beteendet i informationssamhället. Föreläsningen
följs av ett samtal där Gustav Nilsonne, forskare i kognitiv neurovetenskap, Maria Wolrath-Söderberg, lektor i
retorik och Jan Helin, programdirektör på SVT belyser ämnet ur olika perspektiv.
15.40-15.55: Sanningen och media.
I USA skrev en journalist efter Donald Trumps valseger att media hade förbisett ilskan hos många människor.
Ilskan över att inte vara en del av en globaliserad värld. Sker samma misstag här i Sverige? Jan Helin,
programdirektör för SVT, analyserar varför vi trivs så bra i våra filterbubblor och vad media kan göra för att styra
om utvecklingen.
15.55-16.05: Bilden av Sverige i utlandet.
Omvärldens syn på Sverige har länge varit stark och positiv. Men sedan Donald Trump gjorde sitt uttalande om
"last night in Sweden" har en ny bild börjat mejslas ut av medier världen över. Paul Rapacioli, grundare av den
engelskspråkiga nyhetssajten The Local, berättar hur nyheter snabbt sprids och ändrar vinkel, beroende på vem
som rapporterar.
16.05-16.40: Vår skeva syn på världen.
Många upplever att världen är farligare än någonsin och att vi är på väg mot undergång. Känslan kommer av den
intensiva, känslostyrda nyhetsrapporteringen. Men i själva verket minskar våld och fattigdom och allt färre dör i
naturkatastrofer. Ola Rosling från Gapminder presenterar den bortglömda statistiken.
16.40-16.50: Vems sanning styr biståndet?
Bra beslut baseras på fakta och evidens, men i verkligheten är det ofta andra faktorer som styr. Efter 20 års
arbete med biståndsfrågor hos UD, SIDA och EU-kommissionen vill Alexandra Silfverstolpe Tolstoy ge
makthavarna bättre beslutsunderlag genom att visualisera fakta.
16.50-17.00: Europas flyktingmottagande.
Hur har flyktingmottagandet i Europa fungerat? Vad hade vi kunnat göra annorlunda och vad behöver vi tänka på
nu? Den danske människorättsjuristen Morten Kjaerum är chef för Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga
rättigheter och humanitär rätt vid Lunds universitet.
17.00-17.40: Nytt liv för den odlade jorden.
Det står illa till med den odlade jorden världen över. Här behövs en rejäl hälsokur. Geomorfologen David R.
Montgomerys vision om framtidens jordbruk är en kombination av uråldriga metoder och ny forskning som kan
lösa miljöproblem och samtidigt ge mat till oss alla.
17.40-18.00: Framtiden är formbar.
Vi bombarderas av ett aldrig sinande flöde av information och det finns snart digitala verktyg för allt vi vill göra. Är
det en utveckling som bara kommer att fortsätta? Angela Oguntala är framtidsanalytiker. Hon tror att vi kommer
att omvärdera vad vi gör med vår tid.

Söndag 10 december
9.00-9.40: Hotet mot sanningen.
När känslorna tar över är vi inte mottagliga för fakta. Då sprids falska nyheter och alternativa fakta utan hejd. Åsa
Wikforss, professor i teoretisk filosofi, beskriver det mänskliga beteendet i informationssamhället. Föreläsningen
följs av ett samtal där Gustav Nilsonne, forskare i kognitiv neurovetenskap, Maria Wolrath-Söderberg, lektor i
retorik och Jan Helin, programdirektör på SVT belyser ämnet ur olika perspektiv. Repris från 8/12.

9.40-9.55: Sanningen och media.
I USA skrev en journalist efter Donald Trumps valseger att media hade förbisett ilskan hos många människor.
Ilskan över att inte vara en del av en globaliserad värld. Sker samma misstag här i Sverige? Jan Helin,
programdirektör för SVT, analyserar varför vi trivs så bra i våra filterbubblor och vad media kan göra för att styra
om utvecklingen. Repris från 8/12.
9.55-10.05: Bilden av Sverige i utlandet.
Omvärldens syn på Sverige har länge varit stark och positiv. Men sedan Donald Trump gjorde sitt uttalande om
"last night in Sweden" har en ny bild börjat mejslas ut av medier världen över. Paul Rapacioli, grundare av den
engelskspråkiga nyhetssajten The Local, berättar hur nyheter snabbt sprids och ändrar vinkel, beroende på vem
som rapporterar. Repris från 8/12.
10.05-10.40: Vår skeva syn på världen.
Många upplever att världen är farligare än någonsin och att vi är på väg mot undergång. Känslan kommer av den
intensiva, känslostyrda nyhetsrapporteringen. Men i själva verket minskar våld och fattigdom och allt färre dör i
naturkatastrofer. Ola Rosling från Gapminder presenterar den bortglömda statistiken. Repris från 8/12.
10.40-10.50: Vems sanning styr biståndet?
Bra beslut baseras på fakta och evidens, men i verkligheten är det ofta andra faktorer som styr. Efter 20 års
arbete med biståndsfrågor hos UD, SIDA och EU-kommissionen vill Alexandra Silfverstolpe Tolstoy ge
makthavarna bättre beslutsunderlag genom att visualisera fakta. Repris från 8/12.
10.50-11.00: Europas flyktingmottagande.
Hur har flyktingmottagandet i Europa fungerat? Vad hade vi kunnat göra annorlunda och vad behöver vi tänka på
nu? Den danske människorättsjuristen Morten Kjaerum är chef för Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga
rättigheter och humanitär rätt vid Lunds universitet. Repris från 8/12.
11.00-11.40: Nytt liv för den odlade jorden.
Det står illa till med den odlade jorden världen över. Här behövs en rejäl hälsokur. Geologen David R.
Montgomerys vision om framtidens jordbruk är en kombination av uråldriga metoder och ny forskning som kan
lösa miljöproblem och samtidigt ge mat till oss alla. Repris från 8/12.
11.40-11.55: Framtiden är formbar.
Vi bombarderas av ett aldrig sinande flöde av information och det finns snart digitala verktyg för allt vi vill göra. Är
det en utveckling som bara kommer att fortsätta? Angela Oguntala är framtidsanalytiker. Hon tror att vi kommer
att omvärdera vad vi gör med vår tid. Repris från 8/12.
11.55-12.05: Sverigebilder till Trump.
Vad hände egentligen igår kväll i Sverige? Jeppe Wikström, fotograf och förläggare, ville vidga vyerna efter att
USA:s president Donald Trump målat upp Sverige som ett land på knä. En rad kända fotografer från norr till söder
fick i uppdrag att visa rikedomen i vår mångfald.

Konferensen arrangerades av Axfoundation på Fotografiska i Stockholm den 10 okt 2017.
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