
Vad i hela va rlden 

ha nder i USA? 

Hö gskölan Kristianstad 
Histöriela rarnas Fö rening 
Herbert Felixinstitutet  
 

I körthet 

Datum: 12/4 

Pris: 300 kronor (gratis för medlemmar i 
Historielärarnas Förening eller Herbert 
Felixinstitutet) 

Plats:  Högskolan Kristianstad 

Lokal: Aulan i hus 7  (7:318) 

Schema 

9:45 – 10:15 Fika och registrering 

10:15-11:10 Lars Moberg 

11:15-12:10 Lars Trädgårdh 

12:15-13:30 Lunch 

13:30-14:25 Frida Stranne 

14:30-14:40 Paus 

14:40-15:20 Paneldiskussion/Frågor 

 

!5:45 Årsmöte i Historielärarnas Före-

ning, Skånekretsen 

Förtbildningar pa  ga ng 

13/8 Historiedidaktisk dag i Eslöv 

12/11 Temadag om Ryssland  

 

Faceböök 

Herbert Felixinstitutet 

Historielärare på fb 

 

 

        Kömpetensutvecklingsdag 12/4 2018  

Herbert Felixinstitutet och Historielärarnas Förening bjuder in till en gemensam kompetens-

utvecklingsdag på Högskolan Kristianstad för samhälls- och historielärare i grundskolan och 

på gymnasiet men även andra. Temat är det polariserade USA. Under något decennium har 

vi i Sverige hört och sett på nyheter och kunnat läsa om ett allt mer splittrat USA där begrepp 

som Tea Party rörelsen, Alt Right och Coast States och Fly over States vittnat om att det finns 

friktionsytor i USA. Med valet av Donald Trump som president 2016 avlöste apokalypsbe-

skrivningarna varandra i europeiska media men analyserna hade svårt att gå på djupet och 

förklara vad som hade hänt och varför. Med denna kompetensutvecklingsdag hoppas vi 

kunna bjuda på såväl djupa som olika perspektiv på vad det är som händer i USA. Därför har 

vi bjudit in ett antal föreläsare med olika perspektiv och förklaringar på vad det är som hän-

der i USA, och vilka spänningar som finns och varför de finns. 

 

Pris: Endast 300 kronor. Sparbanksstiftelsen Finn har möjliggjort det låga priset.  För 

medlemmar i Herbert Felixinstitutet eller i Historielärarnas förening är det gratis. Det 

finns lunchmöjligheter på Högskolan Kristianstad. Passa på att bli medlem i Historielärar-

nas Förening och kom gratis till fortbildningsdagen. Den 12/11 kommer vi att genomföra en 

ny fortbildningsdag om Ryssland. Medlemmarna kommer även då få ett rabatterat pris.  

 

Medlemskap i Historielärarnas förening se länk: 

http://historielararna.se/medlemskap/ 

Anmälan till fortbildningsdagen i Kristianstad via Herbert Felixinstitutets hem-

sida se länk: 

http://www.herbertfelixinstitutet.se/herbert-felixinstitutet/bildningsprojekt/

vad-i-hela-varlden-hander-i-usa-kompetensutvecklingsdag-12-4-2018/ 

Fö rela sare: 
Lars Moberg är journalist, utrikesreporter och utrikeskorrespondent verksam på Sveriges 

television. Moberg har arbetat i hela världen och har som utrikeskorrespondent stor erfaren-

het av USA.  

Frida Stranne - Frida Stranne är doktor i freds- och utvecklingsforskning. Hon är lektor i 
statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Hon är även knuten till Svenska institutet för nor-
damerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet. 
Lars Trädgårdh - Lars Trägårdh är professor i historia och har under lång tid varit bosatt i 
USA. Sedan 2010 bor han i Sverige där han är han knuten till Ersta Sköndal Bräcke Högskola 

Sparbanksstiftelsen Finn 

http://www.herbertfelixinstitutet.se/herbert-felixinstitutet/bildningsprojekt/vad-i-hela-varlden-hander-i-usa-kompetensutvecklingsdag-12-4-2018/
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