
   
Digitalisering och historieämnet 

 

Inbjudan till Eslövsdagen 13/8 2018! 

Med anledning av Skolverkets senaste revidering av läroplanerna inriktas 2018-års Eslövsdag 
mot digitalisering i historieämnet på grundskolan och gymnasiet. Ämnet behandlas utifrån 
lärares erfarenheter och forskares vetenskapliga studier. 

Denna Eslövsdag är den femtonde i rad som arrangeras av Historielärarnas förening, 
Skånekretsen, i år i samarbete med Herbert Felixinstitutet och Eslövs folkhögskola. 

Varmt välkomna till en spännande fortbildningsdag! 

Föreläsare: 

Mikael Bruér, SO-lärare, universitetsadjunkt och provkonstruktör för det nationella provet i 
historia åk 9 vid Malmö universitet. 

Tomas Karlsson, forskare vid Umeå universitet. 

Christoffer Krämer, lärare på Pedagogisk inspiration i Malmö stad och vid Malmös 
lärarplattform Malmö delar. 

Petra Nyberg, Riksarkivet. 

 
Program:  
09.00-09.10 Inledning och presentation av dagen: Marianne Sjöland, vice ordförande 
Historielärarnas förening, Skånekretsen.  
 
09.10-10.00 Mikael Bruér, Historia på nätet: Utmaningar och möjligheter. Föredraget behandlar 
historieundervisning i en digital skola, med utgångspunkt i den reviderade läroplanen som 
börjar gälla höstterminen 2018. Tankar om hur den digitala verkligheten kan användas som en 
resurs för att förstärka och förbättra historieundervisningen. 



10.00–10.30 Kaffe 

10.30–11.20 Christoffer Krämer, Malmö delar historia.  Föredraget behandlar hur det digitala 
delandet mellan historielärare (och lärare i största allmänhet) kan vara ett stort inslag i 
undervisningen. Längs vägen plockas fram olika exempel på hur enkel filmteknik kan användas 
för att både engagera elever och fördjupa deras förmågor. 
 
11.20–12.10 Tomas Karlsson, Låtsaskrigen: föreställningar om krig, maskulinitet och historia i 
krigsspel under 200 år. Spel är en av de vanligaste medieformerna för historieförmedling och 
spel har länge använts som pedagogiska verktyg i olika sammanhang. I detta föredrag ges en 
bakgrund till varför historia tenderar att bli på ett visst sätt när det förmedlas genom spel och 
varför krig och konflikter är det vanligaste temat då historia skildras i spel. Tomas Karlsson 
kommer att belysa några konkreta problem med att använda spel i historieundervisningen men 
även peka på några av de unika möjligheter spelformen innebär som pedagogisk form. 
 

12.15–13.15 Lunch 

 

13.15–14.05  Petra Nyberg, Möt källorna. På arkiven får man ta del av historien i original. 
Människorna, händelserna, livsödena. Vår historia finns dokumenterad och sparad i brev, 
kartor, protokoll, förteckningar, fotografier, databaser och många andra slags dokument. Men 
hur ska man veta vad som finns i arkiven? Och hur kan man hitta det man är ute efter? Under 
föredraget presenteras Möt källorna – Riksarkivets digitala läromedel för skolan samt andra 
tips, råd och exempel kring hur du söker i arkiven. 
 

14.10–14.45 Avslutande diskussion och frågestund 
  

Praktisk information: 

Datum och tid: måndagen 13/8 2018, kl. 09.00-14.45 

Plats: Eslövs folkhögskola, karta: http://www.eslovsfhsk.se/kontakt/ 

Kostnad: 500 kronor – fika och lunch ingår i priset 

Anmälan:1 Sker till styrelsens kassör Axel Hultman via mailadressen: 
axel.hultman@helsingborg.se senast 21 juni 2018. Ange eventuella kostpreferenser i anmälan. 
Du bekräftar din anmälan genom att sätta in anmälningsavgiften 500 kronor på Historielärarnas 
förenings, Skånekrets plusgirokonto i Nordea, nummer: 263629-8. Glöm inte att ange samma 
avsändare vid inbetalningen som vid anmälan.  

Frågor kring dagen? Mail: marianne.sjoland@mau.se 

  

                                                
1 I den flyer som skickades ut tidigare i våras angavs ett annat anmälningssätt. Av praktiska skäl har 
det ändrats. Det är alltså anmälningssättet i denna inbjudan som gäller. 


