
 
 

 

 

FUISM:s årsmöte 2018  
Fokus på Svåra saker 
 
Måndag 12 mars kl. 9.30 – 16.30 
Historiska museet, Stockholm 
 
Välkomna till Årsmöte och Fokus på 2018! Kom delta, mingla och lär 

tillsammans med kollegor från olika institutioner! 

 

Dagen inleds med vårt årsmöte. Har du frågor du vill att styrelsen tar upp på 

årsmötet går det bra att skicka dem till: susanna.ziden@shm.se senast två 

veckor före årsmötet.  

  

De tre finalisterna till Årets pedagogiska pris kommer att presentera sina 

projekt och du har möjlighet att rösta på din favorit under dagen. Här kan du 

läsa om nomineringarna: http://fuism.se/arets-pedagogiska-pris/de-tre-

finalisterna-2017/ 

 

Eftermiddagen har Fokus på Svåra saker. Ibland pratar vi på museerna om 

hur vi ska hantera ”svåra” frågor, ämnen som kan väcka starka känslor och 

skapa spänningar. Under Fokus på ges några perspektiv på sådana frågor. Vi 

tar upp frågan om känslans roll och autenticitetens betydelse i undervisningen 

om Förintelsen samt besöker och arbetar kring utställningen ”100 % kamp – 

Sveriges historia”.   
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Historiska museet ligger på Narvavägen 13-17 

Buss Linje 67: hållplats Historiska museet. Linje 69 och 76: hållplats Djurgårdsbron. Spårvagn 7 till 

Djurgårdsbron. Tunnelbana till Karlaplan eller Östermalmstorg. Sök resa på sl.se. 

  

Program Fokus på 
 
9.30 – 10.00 Registrering med kaffe/te 

10.00 – 11.00 Årsmöte FUISM 

11.15 – 12.15 Presentation av de tre finalisterna till Årets pedagogiska pris 

”Orden i lådan” - Junibacken 

”Maker tour” - Programmering i skolan – Tekniska museet 

”Med bilden till språket” – Marinmuseum 

12.15 – 13.15 Lunch 

13.15 – 13.30 På gång inom FUISM  

13.30 -  14.20 ”Undervisning och lärande om Förintelsen vid museet och 

minnesplatser: Vad säger forskningen?” Föredrag Oscar Österberg, 

forskningssamordnare vid Forum för levande historia  

14.20 – 14.40 Fika (kaffe/te)  

14.40 – 16.00 Besök i utställningen ”100% kamp” följt av workshop baserad på 

lärarhandledningen till ”100% kamp”, under ledning av Marcel Rådström, 

pedagog vid Forum för levande historia 

16.00 - 16.30 Reflektion, utvärdering och avslutning  

Med reservation för ändringar. 

 
 
Kostnad: Gratis för dig som betalat medlemsavgift.  
Anmälan: Skicka ett mail med ditt namn och institution till: info@fuism.se  
Ange ev. allergier.  
Anmälan senast den 2 mars.   
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