
Historiedidaktik och historiebruk, 7,5 hp, GN, (HIÄ203/2DD)  
Litteraturlista. Gäller från och med höstterminen 2019.  
Fastställd av prefekt 2019-06-17. 
 

Stockholms Universitet 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) 

Aronsson, Peter (2010). ”Vad är ett nationalmuseum”, i  Kungl. Vitterhets historie och 
antikvitetsakademiens årsbok, - 0083-6796. s. 137–151, 15 sidor. 
 
Aronsson, Peter & Gerrevall, Per & Larsson, Erika (red., 2000). Mål och medel i mötet mellan 
Kalmar Läns Museum, skolor och elever under upplevelse- och rollspelsdagar, Växjö, Centrum 
för kulturforskning. 138 sidor. Tillgänglig för nedladdning via internet.   
 
Barton, Keith C. (2015). “Elicitation techniques: getting people to talk about ideas they don’t 
usually talk about”, i Theory & research in social education, 43(2), 2015. s. 179–205, 26 sidor.  

Dahl, Steven (2013). Folkmord som film: gymnasieelevers möte med Hotel Rwanda – en 
receptionsstudie, Lunds universitet/Malmö högskola. 274 sidor.  

Danielsson Malmros, Ingmarie (2012). Det var en gång ett land… Berättelser om svenskhet i 
historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar, Höör, Agerings bokförlag. s. 225–251, 
338–346, 40 sidor. Tillgänglig för nedladdning via internet.   

Hirdman, Yvonne (1988) . ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 
underordning”, i Tidskrift för genusvetenskap, Nr. 3, 1988. s. 49-63, 15 sidor.  

Johansson, Maria (2012), Historieundervisning och interkulturell kompetens, Karlstad, 
Karlstad University studies. s. 81–100, 141–198, 225–256, 98 sidor.Tillgänglig för 
nedladdning via internet. 

Karlsson, K-G & Zander, Ulf (reds., 2015). Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori 
och tillämpning. Lund, Studentlitteratur, s. 13–176, 249–272, 186 sidor. 

Karlsson, Martin (2011). Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i 
svensk skolfilm 1970-2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud, Uppsala, Sysifos, s. 
44–51, 63–68, 84–116, 47 sidor. 

Liljegren, Bengt (2012), ”Historiebruk”. I Liljegren, Bengt m.fl. (red.), Att undervisa i historia. 
Tusen och ett sätt att inspirera sina elever, Lund, Studentlitteratur. s. 173–185, 13 sidor. 
 
Ohlander, Ann-Sofie (2010). Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En 
granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan. SOU, 2010:10. Stockholm: 
Fritze, s. 17–42, 36 sidor. Tillgänglig för nedladdning via internet. 

Skolverket (2011). Ämnesplaner och kursplaner för högstadium och gymnasium, Tillgängliga 
via skolverkets hemsida.  

 
Totalt sidantal: 888 sidor (plus styrdokument) 
 
Ytterligare litteratur eller material om cirka 100 sidor kan komma att läggas ut i Mondo 
under kursens gång.  


