
INBJUDAN TILL LÄRARFORTBILDNING 
OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Den 12 mars bjuder Forum för levande historia och Jönköpings läns 
museum in till lärarfortbildning. Ta chansen att utbyta erfarenheter 
med andra lärare om att undervisa om mänskliga rättigheter. Vi bjuder 
på tilltugg!

Lärarfortbildningen vänder sig till lärare som vill fördjupa sina kunskaper om mänskliga 
rättigheter och få inspiration till sin egen undervisning. 

Mellan 16.00-17.00 erbjuds lärare att ta del av en workshop och få mer 
information om utställningen och klassrumsmaterialet Alla människor! som kommer 
att visas på Jönköpings läns museum 25/1 – 2/6 2019. Workshopen vänder sig till 
främst till lärare som undervisar i åk 4-6.

Foto: Juliana Wiklund 

Tisdag den 12 mars kl.13.30-17.00
Jönköpings läns museum, Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping
Lärare som undervisar på grundskolan, gymnasiet och folkhögskola
Boka plats på https://www.levandehistoria.se/kalendarium/larartraff-
om-manskliga-rattigheter-i-jonkoping 
stefan.andersson@levandehistoria.se

När:
Var:
För vem:
Anmälan:

För frågor:



. Jönköpings läns museum och Forum 

Program

13.30-13.50	 Välkomna och introduktion 
 för levande historia.

13.50-15.10	 Mänskliga rättigheter – mänskliga skyldigheter? Perspektiv på individuellt 
ansvar. Föreläsare Frida Nilsson, doktorand vid Lunds universitet.

15.20-15.50	 Fika och erfarenhetsutbyte. Hur gör ni på er skola? 
Diskussion i smågrupper: 
- Finns det fördelar med att, i undervisningen, diskutera med eleverna
vem som har ansvar och skyldigheter i förhållande till mänskliga rättigheter?
Finns det nackdelar?
- Tycker du att det är viktigt att undervisningen skiljer på mänskliga
rättigheter, allas lika värde och civilkurage? Varför/varför inte?

15.50-16.00 Summering av erfarenhetsutbyte, därefter slut på program för de lärare 
som inte vill delta i workshopen.

16.10-16.55	 Workshop i utställningen Alla människor!. Eleverna får på ett lättförståeligt
och spännande sätt konkretisera vad som menas med mänskliga   
rättigheter och hur detta formuleras i skolans styrdokument. 
Utställningen strävar efter att utveckla och fördjupa elevernas förmåga att  
arbeta med mänskliga rättigheter utifrån ett historiskt perspektiv. Josefin 
Ottosson, pedagog, Jönköpings läns museum.

16.55-17.00	 Avslutning, Hur gör man för att boka workshop? 
Jönköpings läns museum och Forum för levande historia

Medverkande

Frida	Nilsson är doktorand i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och forskar om olika 
förståelser av mänskliga rättigheter i gymnasieskolan. Hon undervisar på kandidatprogrammet i 
mänskliga rättigheter i Lund och ämneslärarutbildningen vid Malmö universitet.

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. 




