Som blixtar från klar himmel
					

– om kvinnor i historieböckerna

”
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Vi på skolorna fortsätter således cementera normen kring
den manliga historieskrivningen. Detta är så klart inte på
grund av att någon är illvillig eller allmänt okunnig. Det
har bara blivit så, eftersom den manliga historieskrivningen
har blivit norm på så många nivåer i samhället.

”

Lina Lindström

http://skolvarlden.se/bloggar/lina-lindstrom/dramatiskt-med-fler-kvinnor-i-larobockerna

Historiska kungar, kejsare, diktatorer, konstnärer, vetenskapsmän, soldater, presidenter,
upprorsmän, industriarbetare, skomakare och bagare. Olika historiska personer, vars enda
gemensamma nämnare är att de är män. Under flera år har diskussionen förts kring avsaknaden av kvinnor i historieböckerna. På uppdrag av regeringens delegation för jämställdhet i
skolan gjordes en granskning av läromedel i historia 2010 och resultaten av den granskningen har sedan lyfts i flera sammanhang.
Sveriges Läromedelsförfattares Förbund hälsar dig varmt välkommen till en kväll om maktperspektiv, kvinnor i historieböckerna och historieundervisning där kvinnor görs till subjekt.
Vi ser fram emot att få träffa dig!

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund deltar genom Lena Wennberg
Trolleberg, styrelseledamot i SLFF och läromedelsförfattare i franska
och engelska. Lena arbetar även som förstelärare på Stadsöskolan (7–9) i
Gammelstad. Från SLFF:s kansli deltar medlemsombud Frida Engman.
Dag och tid:
Plats:		
Kostnad:
Förtäring:
Anmälan:
		
		

Onsdag den 15 februari, kl. 18.00–20.00.
Umeå, Väven, Storgatan 46A.
Gratis för SLFF:s medlemmar. Övriga betalar 150 kr.
SLFF bjuder på kaffe, te och en matig smörgås.
Senast onsdag den 8 februari till Frida Engman, medlemsombud SLFF,
frida.engman@slff.se eller telefon 08-440 84 80. Begränsat antal platser. Först
till kvarn gäller.

Resekostnadsbidrag kan utgå för SLFF-medlemmar, som fått inbjudan till detta lokala arrangemang, med 17 kr/mil tur och retur räknat från bostadsorten i Sverige. Belopp under
100 kronor utbetalas inte. Vid samåkning utbetalas endast ett resebidrag.
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Lina Lindström är lärare i svenska och historia och undervisar på Midgårdsskolan i Umeå.
Hon strävar efter att integrera värdegrundsfrågor och olika förhållningssätt i sin verksamhet. Lina bloggar på Skolvärlden där hon beskriver hur hon tänker och gör för att inte missa
kvinnorna och de kvinnliga perspektiven i sin historieundervisning.

