
(E)Migration 
– in- och utvandring i ett lokalhistoriskt perspektiv

Mer information på hemsidan 
www.svenskaeustory.se

Ni kan också kontakta oss via:

E-post 
svenskaeustory@hkr.se
zenita.johansson@hkr.se

Telefon
044-20 33 64

Adress
Zenita Johansson
Svenska Eustory
Högskolan Kristianstad
Hus 15
291 88 Kristianstad

INFORMATION 
& KONTAKT

Svenska Eustory har sitt kansli vid Högskolan Kristianstad. Verksamheten fi nansieras av 
Riksbankens Jubileumsfond och sker i nära samarbete med Historielärarnas Förening.

www.svenskaeustory.se
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HISTORIEPROJEKT FÖR HISTORIA B OCH C LÄSÅRET 2012/2013

Framsidesbild: Farväl till Sverige. Emigranter på väg med ångbåt från Göteborg till England och Amerika. Ca 1905. Källa: Wikimedia



Svenska

Eustory

HUR GÅR TÄVLINGEN TILL?
Ni elever och lärare som läsåret 2012/2013 har 
Historia B eller C på schemat och är intresserade 
av historia, nu har ni en möjlighet att ägna er åt 
lokalhistoriskt arbete genom att delta i Svenska 
Eustorys historietävling.Detta kan exempelvis 
utgöra en del av historieundervisningen och 
utformas som projektarbete. För att delta 
i Svenska Eustorys historietävling krävs att:

■ deltagarna (gäller elever) har läst Historia A  
och läsåret 2012/2013 läser Historia B eller C.

■ deltagarna arbetar antingen i en mindre 
grupp (t.ex. 3–5 personer), parvis eller  
på egen hand, med högst två lärare   
som handledare och projektledare.

■ ämnet för historieprojektet ryms   
inom temat för årets tävling.

■ tävlingsbidraget är i form av en text,   
gärna kompletterad med illustrationer  
av olika slag.

Mer information: www.svenskaeustory.se

KAN MAN VINNA PRIS?
Vinnaren eller vinnarna av Svenska Eustorys 
historietävling välkomnas till Högskolan i 
Kristianstad för att där ta emot pris för väl utfört 
arbete. De har också en möjlighet att få delta i 
Eustorys internationella ungdomskonferenser 
(Youth Academies). De lärare som handleder 
det vinnande bidraget får som pris, förutom 
medlemskap i Historielärarnas Förening, även 
stipendium för att delta i De svenska historie-
dagarna. De bidrag som placerar sig som 

Är du intresserad av folkomfl yttningar genom historiens gång?
Har du släktingar som emigrerat till USA eller till något annat land?
Har du släkt eller vänner som fl yttat till Sverige?
Är det någon speciell in- eller utvandring som du vill berätta om?

KAN MAN VINNA PRIS?

 TIDSPLAN  
 Augusti & september Lärare och elever bestämmer sig för att genomföra  
  ett projekt som ska mynna ut i ett tävlingsbidrag   
  i Svenska Eustory

 Hösten 2012 Projektet genomförs

 31 januari 2013 Senaste dag då tävlingsbidraget ska ha inkommit   
  till Svenska Eustory

 Våren 2013 Tävlingsbidragen granskas av Svenska Eustorys   
  expertjury

 Maj–juni 2013 Vinnaren eller vinnarna tar emot priser    
  vid en särskild ceremoni

 Läsåret 2013/2014 Pristagarna i Svenska Eustorys historietävling har   
  möjlighet att få medverka i europeiska konferenser  
  tillsammans med pristagare från andra länder inom  
  nätverket Eustory.

fi nalister i Svenska Eustorys historietävlingar 
får ett diplom som bevis på ett förtjänstfullt 
arbete. Lärarna erhåller dessutom ett särskilt 
meritdokument för sin insats. Tävlings-
bidragen granskas av en expertsammansatt 
jury. Juryns beslut kan inte överklagas.

SISTA INLÄMNINGSDAG?
Sista inlämningsdag för tävlingsbidraget   
är den 31 januari 2013.

Det kan du göra genom att delta i Svenska 
Eustorys årliga historietävlingar! Dessa 
går ut på att lärare och elever vid Sveriges 
gymnasieskolor tillsammans utformar ett 
projekt på ett lokal- eller regionalhistoriskt 
tema som tävlar mot andras projekt. 
Närmast sker detta läsåret 2012/2013.

ÅRETS TEMA
(E)Migration 
– in- och utvandring 
i ett lokalhistoriskt perspektiv

Det exakta innehållet ankommer 
på varje deltagare att bestämma.

(E)Migration 


