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Historia för lärare 5: Teori och metod i historisk vetenskap och i undervisning 
LGHI50| 15 hp | Grundnivå| 

Delkurs 1 Historievetenskaplig teori och metod, 10 hp 

Litteratur 

Artéus, Gunnar & Åmark, Klas, Historieskrivningen i Sverige, (Studentlitteratur, 2012). (222 s) 

 

Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var, (Studentlitteratur, 1998). (308 s) 

 

Artiklar(ytterligare artiklar tillkommer. Dessa läggs som länkar eller pdf på GUL). 

Roddy Nilsson, ”Postmodernism, källkritik och historieskrivning”, Historisk tidskrift, 2005:2. 

http://historicalthinking.ca/historical-thinking-concepts 

Christer Winberg, ”Varför skriver vi inte historiska romaner istället? Ett debattinlägg om historikerns 

förhållande till verkligheten”, Scandia 1990:1.e: 

Christer Winberg, ”Att formulera problem. Några egna erfarenheter” i Varför skriver vi inte historiska 

romaner i stället? Texter i urval 1980-2005. Daidalos 2010. X 

Skolverkets kursplaner för högstadiet och gymnasiet i historia samt Kommentarsmaterial för 

högstadiet och gymnasiet 

Zander, Ulf, ”Den slingrande vägen från Auschwitz: om Förintelsens bilder och de eventuella 

sambanden mellan då och nu”, Scandia 66 (2000), s. 283–319, 364. 

Ågren, Maria, ”Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik: Några synpunkter på källkritikens roll i 

dagens historieforskning, Historisk tidskrift 2005:2 – Tema källkritik. 

 

Delkurs 2 Didaktiska perspektiv på historievetenskaplig teori och metod, 5 hp 

Litteratur 

Ledman, Kristina (2015). Navigating historical thinking in a vocational setting: teachers interpreting a 

history curriculum for students in vocational secondary education. Journal of Curriculum studies, 

2015. Vol 47 (1), 77-93 

Reisman, Avishag. (2012). The ’Document Based Lesson’: Bringing disciplinary inquiry into high 

school history classrooms with adolescent struggling readers. Journal of Curriculum Studies, 44:2, 

233-264, DOI: 10.1080/00220272.2011.591436 
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Sasmuelsson och Wendell (2016). Historical thinking about sources in the context of a satndard based 

curriculum:  a Swedish case. Curriculum journal 27(4) 

Stanford history group: https://sheg.stanford.edu/history-lessons?f%5B0%5D=topic%3A7#main-

content#main-content 

Welzer, Harald (2008): Collateral Damage of History Education: National Socialism and the 

Holocaust in German Family Memory. Social Research, Vol 75, Spring 2008.  

Wineburg, Sam (2001): Historical thinking and other unnatural acts. Charting the future of teaching 

the past. Temple university press. Philadelphia. Sid. X-x 

Wineburg, Sam (1991). Historical problem solving. A study of the cognitive processes used in the 

evaluation of documentary and pictorial evidence. Journal of Educational Psychology 83(1), 73-87. 
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