
 Information, program & workshops

Vär(l)den i Nyköping 
- en dag om tolerans och globala hållbarhetsfrågor

 INBJUDAN TILL SEMINARIUM  • NYKÖPING 20 AUGUSTI 2013

En mötesplats kring lärande för hållbar 
utveckling och globala frågor
Nyköpings gymnasium är en FN-skola men en 
tydlig internationell profil. Hur kan ni fortsätta 
och fördjupa ert arbeta med internationalisering 
och globala perspektiv i undervisningen? 

Under en hel dag får ni möjlighet att bekanta er 
med några av de klassrumsmetoder som stödjer 
UNESCO:s dekad om lärande för global hållbar 
utveckling. 

Vi bjuder på ett rikt program med aktörer som: 
Utbildningsradion, FN-förbundet, Forum för  
levande historia, Teskedsorden, med flera.

De olika programpunkterna och workshopsen ut-
går från centrala dokument och överenskommelser 
som exempelvis Barnkonventionen, Millenniemåls-
deklarationen och Deklarationen för de mänskliga 
rättigheterna

Fortbildningen är ett samarrangemang mellan 
Nyköpings kommun och Den Globala Skolan på 
Universitets- och högskolerådet.

Välkommen!

Hur gör man? 
Genom våra deltagaraktiva workshops får du möjlighet 
att lyssna till Goda exempel och prova på nytt material 
och metoder för användning i klassrummet. 



Program
09.00 - 09.15  Åsa Ridne, gymnasiechef
 
09.15 - 09.30  Den Globala Skolan
 
09.30 - 09.45  Stefan Andersson, Forum för 
  levande historia
 
09.45 - 10.15  Christer Mattsson & Lovisa Fhager  
  Havdelin, Teskedsorden
 
10.15 - 11.00  Josefine Uhrbom  
  Socialt entreprenörskap + fika
 
11.00 - 12.30  Workshop 1
 
12.30 - 13.30  Lunch med Provins mat
 
13.30 - 15.00  Workshop 2

Gemensam eftermiddag
 
15.00 - 15.30 Fika
 
15.30 - 16.00 Ulf Jämterud  
  IKT ur ett internationellt perspektiv

16.15 - 16.30 Avslutning

16.30  Slut

Den Globala Skolan är ett program vid Universitets- 
och högskolerådet. Sedan år 2000 erbjuder vi vidare-
utbildning för skolpersonal inom lärande för hållbar 
utveckling och interkulturell förståelse.

Den Globala Skolan arbetar aktivt och strukturerat för att minska miljöbelastningen på våra seminarier och aktiviteter. Insatserna följer kriterierna för Stif-
telsen Håll Sverige Rents utmärkelse Miljödiplomerade arrangemang.

Målgrupp
Lärare och pedagoger inom gymnasieskola, skol-
ledare, lärarstuderande, beslutsfattare  inom 
utbildningsområdet, samt aktiva inom enskilda 
organisationer. 

Tid & plats
Tisdagen 20 augusti 2013, 09.00 – 16.30  
Nyköpings gymnasium, Gripen Svedelius väg 6 

Avgift
Det är kostnadsfritt att delta. 

Anmälan
Anmäl dig på www.denglobalaskolan.se 

Workshops
Val till workshops gör du genom en länk som vi 
skickar ut till din mailadress, efter det att du gjort 
din anmälan.

Kontakt
Johanna Lund Rockliffe, Den Globala Skolan
johanna@denglobalaskolan.com 
0765 - 68 56 39

Arrangör
Den Globala Skolan i samarbete med  
Nyköpings kommun

Information och Program 
 

                                             Workshops



1. Uppdrag demokrati 
 - Forum för levande historia
22 workshopar för klassrummet som utvecklar elever-
nas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demo-
krati, tolerans och mänskliga rättigheter problematise-
ras utifrån historiska händelser och levnadsöden. 

2. FN-förbundet
Släpp in världen i gymnasieskolan! Skolan spelar en 
central roll i FN-förbundets verksamhet. FN-förbundet 
presenterar nya pedagogiska övningar kring mänskliga 
rättigheter, omvärldskunskap och hållbar utveckling. 

3. Möjligheter till internationella utbyten  
 - Universitets- och högskolerådet
Universitets- och högskolerådet berättar om hur  du 
som lärare kan ta del av olika program för internatio-
nalisering i skolan. Vill du jobbskugga en kollega i  
Europa, delta i en konferens utomlands eller genom-
föra ett elevutbyte med Bosnien? 

4. Livsfarliga historien  
 - Forum för levande historia 
Den livsfarliga historien fokuserar på begreppen, histo-
riebruk, nationalism och försoning. Utgångspunkten är 
framväxten av en stark nationalism i forna Jugoslavien 
under slutet av 1980-talet. I fokus står folkmordet i 
Srebrenica i juli 1995. Det pedagogiska materialet som 
presenteras omfattar texter, pedagogiska spel och 
elevaktiva övningar.

5. Spelar roll  
 - Forum för levande historia
Överallt finns åskådarna som ser men kanske inget 
säger. Om de agerat annorlunda, vad hade hänt då? 
Spelar roll ger eleverna möjlighet att utforska pas-
sivitetens konsekvenser och orsaker och består av 
ett pedagogiskt material inklusive en fortbildning, en 
turnerande utställning, en webbplats och ett fördjup-
ningsmaterial.

Workshops

WWW.DENGLOBALASKOLAN.SE

6. Utbildningsradion
Hur kan du arbeta med URs tv-program kring hållbar
utveckling? Vi tittar på ett urval av tv-program för just 
din målgrupp och diskuterar sedan nyttan med medie-
pedagogik samt medias roll i undervisningen.

7. Muntligt berättande
”Snälla, berätta en saga för mig.” Utan att dra en 
skröna kan jag säga, att jag hört den vädjan varje 
dag på mitt jobb i skolorna i Bergsjön de senaste åtta 
åren. Jag berättar sagor, skrönor, myter och sägner i 
bamba, i korridoren, på rasten men oftast i klassrum-
met. Jag har flera berättarprogram på olika teman 
med tillhörande workshops anpassade för olika åldrar, 
6-19 år. Eleverna deltar praktiskt på olika sätt kopplat 
till berättelserna. Berättelserna har också koppling till 
läroplanen och målen för undervisningen, men kan 
naturligtvis åtnjutas utan att man tänker på det (Ola 
Henricsson, Berättarnavet, Göteborg).

8. Den Globala Skolan
Under många år har Den Globala Skolan samlat på 
sig material som gör lärande för hållbar utveckling 
till verklighet i klassrummet. I vår egen workshop får 
du testa några av våra favoriter, nya som gamla. Du 
kommer att lämna vår workshop med en samling nya 
aktiva lärometoder inom ramen för hållbar utveckling. 
Vi kommer att ta upp ämnen som interkulturell förstå-
else, mänskliga rättigheter och ekologiskt fotavtryck.


