Forum för levande historia
Stora Nygatan 10–12
Box 2123, 103 13 Stockholm
Tel 08 723 87 50
www.levandehistoria.se

Forum för levande historia bjuder in till en fortbildningsdag för
lärare och annan skolpersonal på gymnasium och grundskola.
Plats: Manhemsskolan Kalix, Centrumvägen 53
Tid: 29 oktober kl. 08.30–16.10
Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla
människors lika värde? Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället.
Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism.
Du som arbetar i skolan ställs säkert ibland inför situationer då du kan bidra till att förebygga
och motverka rasism. Genom fortbildning, reflektion och att prata om rasism kan den
förmågan stärkas.
Syftet med fortbildningsdagen är att visa på hur man med utgångspunkt i historia kan utveckla
undervisning och medvetenhet om rasism.
Anmälan att delta görs på Forum för levande historias webbplats på
https://www.levandehistoria.se/kalendarium/forbildningsdag-i-kalix-prata-rasism-i-skolan
Sista anmälningsdag är 22 oktober.
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PROGRAM
8.30-8.50
8.50-9.10
9.10-10.10
10.10-10.30
10.30-11.20
11.25-12.05
12.05-13.15
13.15-15.25
15.25-15.50
15.50-16.10

Kaffe, registrering
Inledning och välkomnande
(Skolledningen och Marcel Rådström, Forum för levande historia)
Lena Berggren, historiker Historiska perspektiv på rasism
Fika
Lena Berggren, historiker Rasismen i sitt sammanhang
Edna Eriksson, Mänskliga rättigheter, lagar och konventioner.
Lunch
Edna Eriksson + Marcel Rådström WS Övningar och metoder
I passet ingår 20 min paus för fika.
Marcel Rådström FLH/Materialet Källkritik, historiebruk och nationalism
Återkoppling på dagen, avslutande reflektioner.
(Skolledningen och föreläsarna)

Presentation av föreläsarna
Lena Berggren
Lena Berggren är docent i historia vid Umeå universitet men frilansar även som populärvetenskaplig
skribent och föreläsare utanför universitetet. Hon har i över 20 år forskat och undervisat om
antisemitism, rasism och fascism. 2015 utsågs hon till excellent lärare vid Umeå universitet och hon är en
mycket uppskattad föreläsare. För närvarande arbetar hon med ett teaterprojekt om demokrati riktat
mot gymnasiet tillsammans med Västerbottensteatern. Lena medverkar även i Kalle Johanssons prisade
seriealbum Vad är egentligen fascism? (Verbal förlag, 2017).

Edna Eriksson
Edna Eriksson är utbildad journalist och har arbetat med mänskliga rättigheter från en rad olika
utgångspunkter. Exempelvis i egenskap av debattör och som tjänsteman på en rad olika departement
och myndigheter. Hon har på senare tid arbetat på Statens kulturråd och som föreläsare, samt som idéoch strategiutvecklare för att få in mänskliga rättigheter som starkare utgångspunkt för
verksamhetsutveckling inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Marcel Rådström
Marcel Rådström är utbildad lärare och har arbetat med pedagogisk utveckling, materialproduktion och
utställningspedagogik på Forum för levande historia i drygt 13 år. Under dessa år har Marcel mött och
diskuterat frågor om demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans, historiebruk med mera med flera tusen
elever.
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