Foto: Karl Gabor Bilderna kommer från Historiska museets
utställning Speaking Memories.

LÄRARFORTBILDNING TILL
UTSTÄLLNINGEN SPEAKING MEMORIES
Onsdagen den 12 augusti bjuder vi in lärare i Malmö till en halv fortbildningsdag om Förintelsens
historia, antisemitism och mänskliga rättigheter. Under fortbildningen diskuterar vi hur man som pedagog
kan skapa utbyten och stärka undervisningen om dessa frågor.

Plats

Malmö Museer, Studiesalen. Adress: Malmö Museer, Malmöhusvägen 6.

Tid

12 augusti kl.9.00-13.00 och kl.12.30-16.30 (samma upplägg både fm och em pass)
Totalt erbjuder vi lärare/pedagoger 80 platser (ca 40 platser/pass)

Målgrupp

Pedagoger i Malmö som undervisar elever i åk 9 och på gymnasiet.

Syfte

Att stärka pedagoger genom att skapa rum för utbyten, erfarenheter och kompetensutvecklande verktyg i
arbetet för mänskliga rättigheter och mot antisemitismen - för en gemensam hållbar framtid.

Anmälan

Anmälan till förmiddagen
Anmälan till eftermiddagen
Fortbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Om man uteblir och ej meddelat detta innan kan en
avgift komma att tas ut.

Program (fm)
09.00-09.30 Välkommen och introduktion av Malmö Museer och Forum för levande historia
Vi bjuder på frukostmacka & kaffe/te.
09.30-10.30 Förintelsen ‒ historia, minne och politik
Med utgångspunkt i antisemitismen i Europa och den nazistiska raspolitiken diskuteras olika förklaringsmodeller
till Förintelsen som historisk företeelse och några av de sätt som den har beskrivits på efter 1945.
Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet.
10.30-11.20 OPEN SPACE Workshop - där du väljer VAD och tillsammans når ni HUR!
Workshopen leds av Suzanne Edlom, pedagog Enheten för lärande och upplevelser, Malmö Museer, Malmö stad
och Gustavo Nazar, samordnare Normer och värden på Pedagogisk inspiration, Malmö stad.
11.20-11.30

Paus

11.30-13.00 Pedagogiska verktyg & inspiration x 3
11.30-12.10 Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) Niclas Blom, pedagog.
12.10-12.30 Presentation 3 st x 5 min/vardera;
•

Forum för levande historia.

•

Pedagogisk inspiration, Malmö stad.

•
		

”Vi som är de överlevandes barn och barnbarn fortsätter berätta” Boka in en berättarsession från 		
ett barn eller barnbarn till Förintelsens Ögonvittnen i Malmö och Lund.

12.30-13.00 Visning av utställningen Speaking Memories – ett pedagogiskt verktyg (med koppling till
läroplaner) att använda som komplement till skolundervisningen om Förintelsen och antisemitism.
Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen produceras av Historiska museet och Föreningen Judisk 		
kultur i Sverige i samarbete med USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and 			
Education och Auschwitz-Birkenau State Museum.

Presentation av föreläsarna

Ulf Zander professor i historia vid Lunds universitet, som har forskat om historiemedvetande, historiekultur,
historiebruk, hjältedyrkan, identitet och nationalism, ofta med utgångspunkt i Förintelsens historia.
Niclas Blom är pedagog och arbetar för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Han har tidigare erfarenhet som lärare, skolledare samt IKT-pedagog med arbete kring bl. a digitala läromedel och hjälpmedel.

Program (em)
12.30-13.00 Välkommen och introduktion Malmö Museer och Forum för levande historia
Vi bjuder på lunchmacka & kaffe/te.
13.00-14.00 Förintelsen ‒ historia, minne och politik
Med utgångspunkt i antisemitismen i Europa och den nazistiska raspolitiken diskuteras olika förklaringsmodeller
till Förintelsen som historiskt företeelse och några av de sätt som den har beskrivits på efter 1945.
Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet.
14.00-14.50 OPEN SPACE Workshop - där du väljer VAD och tillsammans når ni HUR!
Workshopen leds av Suzanne Edlom, pedagog Enheten för lärande och upplevelser, Malmö Museer, Malmö stad
och Gustavo Nazar, samordnare Normer och värden på Pedagogisk inspiration, Malmö stad.
14.50-15.00

Paus

15.00-16.30 Pedagogiska verktyg & inspiration x 3
15.00-15.40 Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) Niclas Blom, pedagog.
15.40-16.00 Presentation 3 st x 5 min/vardera;
•

Forum för levande historia.

•

Pedagogisk inspiration, Malmö stad.

•
		

”Vi som är de överlevandes barn och barnbarn fortsätter berätta” Boka in en berättarsession från 		
ett barn eller barnbarn till Förintelsens Ögonvittnen i Malmö och Lund. Speaking Memories –

16.00-16.30 Visning av utställningen Speaking Memories – ett pedagogiskt verktyg (med koppling till
läroplaner) att använda som komplement till skolundervisningen om Förintelsen och antisemitism.
Speaking Memories – Förintelsens sista vittnen produceras av Historiska museet och Föreningen Judisk 		
kultur i Sverige i samarbete med USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and 			
Education och Auschwitz-Birkenau State Museum.

Presentation av föreläsarna

Ulf Zander professor i historia vid Lunds universitet, som har forskat om historiemedvetande, historiekultur, historiebruk, hjältedyrkan, identitet och nationalism, ofta med utgångspunkt i Förintelsens historia.
Niclas Blom är pedagog och arbetar för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Han har tidigare erfarenhet som lärare, skolledare samt IKT-pedagog med arbete kring bl. a digitala läromedel och hjälpmedel.

