
VÄLKOMMEN TILL LÄRARTRÄFF!
på Forum för levande historia i Gamla stan, Stockholm!

När? Torsdag den 15 november kl 17.00-19.30
Var? Stora Nygatan 10-12 (T-bana Gamla stan) 

En kväll för dig som är lärare i Stockholms stad och län!
Ni får möta tre av Forum för levande historias pedagoger, Bosse Bjerkerot, Annika Strömmer och 
Maria Karlsson. De kommer att demonstrera hur vi arbetar med elever i utställningarna. De kommer 
också demonstrera hur vår hemsida fungerar och presentera våra senaste klassrumsmaterial. 
 
Vad gör Forum för levande historia?
Sedan starten år 2003 har Forum för levande historia ett uppdrag att vara ett nationellt forum som 
ska främja arbetet med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förin-
telsen. Vi är övertygade om att det går att förebygga intolerans genom att dra lärdom av historien. 
Därför bedriver vi en utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning. 

Vad kan vi erbjuda till skolan?
Vår viktigaste målgrupp är ni lärare, eftersom det är via er som vi kan nå ut till elever från årskurs 
4 och hela vägen till gymnasiet och folkhögskolan. För skolan erbjuder vi digitala klassmaterial och 
workshops för klasser i våra utställningar.

Hitta klassrumsmaterial på vår hemsida
På vår hemsida har vi samlat alla digitala klassrumsmaterial vi har tagit fram. Du kan sortera fram 
materialen efter teman som t.ex. Antisemitism, Civilkurage, Antiziganism, Demokrati, Diktatur, 
HBTQ, Historiebruk m.m. Du kan även sortera efter årskurs. På lärarträffen så går vi igenom de mest 
aktuella klassrumsmaterialen och visar hur du kan använda dem i klassen. 

info@levandehistoria.se           www.levandehistoria.se             

Forum för levande historia tar fram metoder och digitala klassrumsmaterial, utställningar 
och arrangerar kompetensutveckling för lärare. Våra skolmaterial följer skolans styrdoku-
ment och är tänkta att vara en resurs för lärare att stärka och utveckla arbetet kring demo-
krati och alla människors lika värde i klassrummet. Vi vill också stimulera eleverna till att 
vilja inhämta kunskap på egen hand och utveckla förmågor att orientera sig i vårt moderna 



Utställningar på Forum för levande historia just nu: 

För skola och allmänhet: 

SPELAR ROLL  
En utställning om de som ser 
på och de som griper in.  
För årskurs 7-9 samt gymnasiet 

En utställning om civilkurage med boknings-
bara workshops för skolklasser och grupper 
av elever. Den som går därifrån. Den som inte 
säger ifrån. Den som genom att inte agera ger 
legitimitet åt övergrepp. Åskådare har haft 
en stor betydelse i många historiska händel-
ser, men hade de möjlighet att agera och hur 
hade historien då sett ut? Trots sin betydelse 
har åskådaren en undanskymd roll i historieböck-
erna. Utställningen Spelar roll är också öppen för 
allmänheten och har offentliga visningar varje 
lördag. 

Endast för skola 

ALLA MÄNNISKOR 

Om rättigheter och lika värde.  
För årskurs 4-6 

Den här utställningen går endast att ta del av 
via förbokade workshops för grupper av barn i 
årskurs 4-6. Under besöket får eleverna skapa 
egna utställningar och diskutera vad de själva 
kan göra för att verka för allas lika värde. En 
dramatiserad berättelse ger ett historiskt per-
spektiv på mänskliga rättigheter och fungerar 
som utgångspunkt för samtal.

Till dessa utställningar finns klassrumsmaterial som skolorna kan använda före och efter besöket. 
 
För allmänheten (finns även i en utskriftsbar version): 

LEVE DEMOKRATIN!  
En utställning som berättar om mellankrigstidens Tyskland och sammanfattar de skeenden som till 
slut ledde till att Hitler kom till makten. Hur den folkvalda regeringen tappar kontrollen, hur lagar 
ändras och hur diktaturen får fäste.  Utställningen består av 14 stycken vepor med text och bild och 
lämpar sig mer för allmänheten är för skolklasser på grund av sin utformning. Utställningen går även 
att ladda ner som pdf från vår hemsida.

  För mer information kontakta info@levandehistoria.se  eller gå in på www.levandehistoria.se         


