
Sedan millennieskiftet har antalet svenskar som besöker Auschwitz fyrdubblats. 
Många av besökarna är elever som reser tillsammans med sina lärare. Vilka 
modeller finns utvecklade för dessa resor? Vilka erfarenheter kan man bygga 
på? Och vad säger forskningen? Under denna lärarkväll presenterar två 
renommerade aktörer sina utgångspunkter och upplägg av exkursionsresor. 
Författaren av rapporten Besöksmål Auschwitz: Om svenska resor för elever till 
Förintelsens minnesplatser presenterar också forskningsläget inom området.

Syftet är att, med utgångspunkt i Forum för levande historias regeringsuppdrag, 
stärka förutsättningarna för dessa resor genom kunskaper och inspiration. 

HUR ÅKER MAN TILL AUSCHWITZ?   
OM RESOR FÖR ELEVER TILL FÖRINTELSENS MINNESPLATSER

Måndag 5 november kl.16.00-19.30
Göteborgs universitet, Pedagogen Hus B sal BE 015, Läroverksgatan 15 Göteborg
För lärare och övrig skolpersonal
www.levandehistoria.se/kalendarium/seminarium-i-goteborg-hur-aker-man-till-auschwitz

Ingen kostnad. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmäl dig senast den 
29 oktober

När:
Var:
För vem:
Anmälan:
Mer info:



PROGRAM

FÖRELÄSARE

16.00-16.10 Inledning av Forum för levande historia.
16.10-16.30 Introduktion: Med Ruben och Gerti i en björkdunge. Ola Flennegård
16.30-17.20 Samma besöksmål men olika resor: Om ett internationellt forsknings 
                            fält och ett svenskt forskningsläge. Ola Flennegård
17.20-17.30 Kort paus
17.30-18.10 Elevresor i SKMA:s regi. Lena Jersenius
18.10-18.50 Grundstenar i Toleransprojektets resemodell. Richard Millings, Seger-       
                             stedtinstitutet och Ola Flennegård
18.50-19.00 Kort paus
19.00-19.20 Erfarenhetsutbyte om lärdomar och goda exempel med avseende på:
                    Hur kan man koppla exkursionsresor till skolans demokratiuppdrag?
                    Hur kan exkursionsresor integreras med ordinarie undervisning?
                    Vilka problem och möjligheter finns?
19.20-19.30 Summering och avslutande reflektion.

Ola Flennegård
Gymnasielärare i svenska och historia med mångårig erfarenhet av studieresor till Förintelsens minnesplatser, projektledare 
för Toleransprojektet i Nyköping och författare av rapporten Besöksmål Auschwitz – om svenska resor för elever till Förintel-
sens minnesplatser.

Lena Jersenius
Kanslichef på Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA. Har sedan 1996 utvecklat program för och lett studieresor till 
Förintelsens minnesplatser i framför allt Polen, men även i Ukraina, Belarus och Baltikum för tusentals lärare och elever.

Om Forum för levande historia, FLH
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett nationellt 
forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Om Segerstedtinstitutet, SI
Segerstedtinstutet är inrättat vid Göteborgs universitet. Som ett nationellt resurscentrum är Segerstedtinstitutets uppdrag 
att sprida kunskaper om hur, när och varför ideologiskt motiverade våldsutövande miljöer uppstår. Institutet ska verka för 
systematiskt arbete för att förhindra och motverka uppkomsten och reproduktionen av dessa miljöer.

Om Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA
Svenska kommittén mot antisemitism är en religiöst och politiskt obunden organisation. Verksamhetens syfte är att motverka 
och sprida kunskap om antisemitism. SKMA bevakar kontinuerligt samhällsdebatt och massmedier. Organisationen arbetar 
även med att motverka andra fördomar genom utbildning och förser lärare, skolelever, medier, politiska organisationer och 
andra intresserade med information och material. SKMA förmedlar föreläsare samt arrangerar studieresor till Förintelsens 
platser.


