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Beskrivning
Författare: Klas-Göran Karlsson.
Historiedidaktik rör frågor om historieförmedling och om den historiska dimensionens plats i
samhället. Bland frågor som ställs och besvaras i denna bok kan nämnas: Hur produceras,
förmedlas och konsumeras historia i samhället? Vem har makten över det förflutna? Hur
tänker vi historia, och hur brukar vi den? Vad är bra och vad är dålig historia?
Historiemedvetande, historiekultur och historiebruk tillhör de begrepp som historiedidaktiker
ofta utgår från och som därför utförligt behandlas. Historia finns inte bara som vetenskap och
undervisningsämne, utan är också närvarande när vi ser film, upplever konst, läser
skönlitteratur och firar jubileer. En utförlig del av boken handlar om historia i skolan och
angränsande frågor om det mångkulturella klassrummet, debatten kring historieämnet och
utbildning av histo-rielärare.
Boken vänder sig främst till studenter och lärarstuderande i historia och samhällsorienterande
ämnen på universitet och högskolor, samt till verksamma lärare och andra med intresse för
historiens plats i samhället.

Annan Information
Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken. 356 kr. Historiedidaktik rör frågor om
historieförmedling och om den historiska dimensionens plats i samhället. Bland frågor som
ställs och besvaras i denna bok kan nämnas: Hur produceras, förmedlas och konsumeras
historia i samhället? Vem har makten över det.
. är nu. Historien är nu Historiedidaktik rör frågor. om historieförmedling och om den 
historiska dimensionens plats i samhället. Klas-Göran Karlsson ·. Ulf Zander. Outline.
Headings you add to the document will appear here. Historien är nu : en introduktion.
Mål. Efter avslutad kurs skall den studerande kunna: - analysera probleminriktade exempel på
historiebruk - integrera och tillämpa förvärvade ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper i ett
skriftligt arbete - didaktiskt tillämpa sina kunskaper i historia med hänsyn till de krav
undervisning på högre nivåer i ämnet och.
30 apr 2017 . Kieli: suomalainen. Tiedotus: Julkaistu: 12/2015. ISBN: 9585993847362. Sivut:
201. E-kirja: 4.2 MB. Muoto:
PDF.TXT.DJVU.DOC.IBOOK.iOS.CD.MOBI.IPHONE.IPAD.DVD.KINDLE.FB2.MP3.
Historiedidaktik rör frågor om historieförmedling och om den historiska dimensionens plats i
samhället. Bland frågor.
17 feb 2015 . I fjärran hörs redan Mendelssohns bröllopsmarsch. Referenser. Andersson, L.
M. (2004). Historisk tidskrift och historien: En redaktörs tankar om vetenskaplig
historieförmedling. I K-G. Karlsson & U. Zander (Red.), Historien är nu: En introduktion till
historiedidaktiken (ss. 203–216). Lund: Studentlitteratur.
9 sep 2017 . Lundaprofessorn Klas-Göran Karlsson uttrycker det på följande vis i Historien är
nu: en introduktion till historiedidaktiken, ”[h]istoriemedvetande är med andra ord den
mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska
erfarenheter och kunskaper, och i förväntning.
en pedagogisk intention, uttalad eller outtalad. Ytterligare en bredd- ning av det
ämnesdidaktiska forskningsfältet ger Klas-Göran Karls- son uttryck för i det inledande kapitlet
till antologin Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Karlsson konstaterar här
att historiedidaktik ”handlar om förmedling av historia”,8.
Historian är nu: En introduktion till historiedidaktiken, Karlsson . Litteratur, introduktion till
teori och analys - ISBN: 9789144092461 - 250kr. 20 jan 2014 . KURSPLAN FÖR
UTVECKLINGSTEORI, 12 hp . Kursdeltagarna uppmanas att läsa viss litteratur före kursstart
. Presentation och kritisk analys i seminarieform med.
Aronsson, P. (2004). Historiebruk att använda det förflutna, Lund: Studentlitteratur. ca 300 s.
Gerner, K. "Historien på plats" i Karlsson, KlasGöran & Ulf Zander, Historien är nu. En
introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur. 20 s. Junge, T. (2005). I Hitlers
tjänst Traudl Junge berättar om sitt liv. Lund: Historiska.
Title, Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Editors, Klas-Göran Karlsson, Ulf
Zander. Edition, 2. Publisher, Studentlitteratur, 2005. ISBN, 9144034172, 9789144034171.

Length, 394 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Visa bara de titlar där det just nu finns exemplar att låna .. Barnet kastades ut med badvattnet
[Talbok (CD-R)] : historien om hur skolans historieundervisning när, TALBOK DAISY, 2001
. Annales-skolan [Talbok (CD-R)] : en introduktion / Peter Burke ; översättning: Gustaf
Gimdal och Rick, TALBOK DAISY, 2000.
Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken. Språk: Svenska, ISBN:
9789144052083. Antal sidor: 430, Filstorlek: 4.86 MB. Mediaformat: PDF, ePub, Doc. Ladda
ner: – historien_är_nu__en_introd.pdf – historien_är_nu__en_introd.epub. Historiedidaktik
rör frågor om historieförmedling och om den historiska.
4 maj 2006 . 36 Nanny Hartsmar: Historiemedvetande: Elevers tidsförståelse i en skolkontext.
Malmö 2001. 37 Klas-Göran Karlsson: ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, sid 21-68
i Klas-Göran Karlsson och Ulf. Zander (red): Historien är nu. En introduktion till
historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur 2004, cit.
Köp begagnad Historien är nu av Klas-Göran Karlsson hos Studentapan snabbt, tryggt och
enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
Title, Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Editor, Klas-Göran Karlsson.
Edition, 2. Publisher, Studentlitteratur, 2009. ISBN, 9144052081, 9789144052083. Length, 430
pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
sammanföll denna forskning med introduktionen av begreppet historiemedvetande i början av
80- talet. Begreppet . Karlegärd. Han inledde den historiedidaktiska forskningen i Sverige med
frågan; ”Varför historia?”.3 Denna fråga ställde han i enkäter direkt till skolelever och kunde
utifrån deras svar konstatera att den.
11 nov 2016 . Elevers och lärares uppfattningar om historieämnet (Umeå universitet), 153 s.
(elektronisk resurs) Liljefors, Max (2008), ”Förflutenhetens bilder. Att använda konst i
historieundervisningen”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är nu. En
introduktion till historiedidaktiken (Studentlitteratur, 2008.
I denna analys kan den kategorisering som lanserades av historikerna Klas-Göran Karlsson
och Ulf Zander vara användbart (Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och
analys” i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red), Historien är nu. En introduktion till
historiedidaktiken (Studentlitteratur 2004). De lyfter.
dejta sin fru zigenare Historien är nu . nätdejting är han intresserad av En introduktion till
historiedidaktiken. annorlunda dejt stockholm dejting ideer bröllop Historiedidaktik rör frågor
om historieförmedling och om den historiska dimensionens plats i samhället.text till
dejtingsida exempel Bland frågor som ställs och.
6. För en utförligare diskussion om genetiska kontra genealogiska perspektiv, se Klas-Göran
Karlsson,. ”Historiedidaktik: begrepp, teori, annalys”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander
(red), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund 2004, s 39–43. 7. Jörn
Rüsen, ”Holocaust, Memory and Identity Building.
8 okt 2014 . kursplanen i historia (Skolverket 2011a) och i Skolverkets kommentarmaterial .
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. •
Reflektera över sin egen och andras använchiing av historia i olika ... Historien är nu: En
introduktion till historiedidaktiken, 2:a uppl., Lund:.
Delkurs 1: Obligatorisk litteratur. Gustafsson, Harald (2007) Nordens historia. En Europeisk
region under 1200 år. Lund: Studentlitteratur, (valda delar läses, ca 270 s). Karlsson, KlasGöran och Zander, Ulf (2009) Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Lund:
Studentlitteratur, 250 sidor, (ca 100 s i urval läses).
14 May 2014 . 47 Cf. Per Eliasson, 'Kan ett historiemedvetande fördjupas?', in Historien är nu:
En introduktion till historiedidaktiken, ed. Klas-Göran Karlsson and Ulf Zander (Lund:

Studentlitteratur, 2009), 317, 325; and. Sam Wineburg, Historical Thinking and Other
Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past.
3 jun 2012 . . vem man frågar. Som introduktion kan Peter Aronssons definitioner användas –
han argumenterar främst för att studiet av historiebruk är värdefullt och bör integreras i den
akademiska . I hans diskussion av historiedidaktik i boken Historien är nu ägnar hans sig åt att
definiera de närliggande begreppen.
6 sep 2017 . Titel: Historien är nu - en introduktion till historiedidaktiken Författare: KlasGöran Karlsson &
28 nov 2012 . I Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Red. Klas-Göran
Karlsson och Ulf Zander. Lund: Studentlitteratur, 2004. Karlsson, Martin. Att projicera det
förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de
regionala AV-centralernas utbud. Uppsala: Sisyfos förlag.
Köp boken Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken av (ISBN om historia i
skolan och angränsande frågor om det mångkulturella klassrummet, Redaktör: Klas-Göran.
Karlsson Ulf Zander; Språk: Svenska; Utgiven: 2008-11. Historiedidaktik rör frågor om
historieförmedling och om den historiska dimensionens.
Förutsättningar för forskningscirklar i skolan. En kritisk granskning. Stockholm: Myndigheten
för skolutveckling, Betyg i teori och praktik. Malmö: Gleerups, Historien är nu. En
introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur, Svensk utbildningshistoria. Skola
och samhälle förr och nu. Lund: Studentlitteratur, Didaktik.
. genuina – svensk samepolitik och renskötseln kring sekelskiftet. 1900”, i Historielärarnas
förenings Årsskrift 2017, s. 107–120. 6 Klas-Göran Karlsson, Historien är nu. En introduktion
till historiedidaktiken (2004), s. 58. 7 Klas-Göran Karlsson, ”KGB bar men inte Gestapo café”,
i Årsskrift 2011 (Historielärarnas förening), s.
2005 (Swedish)In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 72, no 2, 290-292 p.Article, book review
(Other (popular science, discussion, etc.)) Published. Place, publisher, year, edition, pages.
Lund: Historiska Institutionen, Lunds Universitet , 2005. Vol. 72, no 2, 290-292 p. Keyword
[en]. historiedidaktik, lärobok. National Category.
Litteraturanvisning. K.-G. Karlsson & U. Zander (utgivare), Historien är nu: En introduktion
till historiedidaktiken (2:a upplagan 2009). Källangivelse. Nationalencyklopedin, historiebruk.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/historiebruk (hämtad 2017-12-13).
Historiedidaktik. Begrepp, teori och analys. I: Karlsson, K.-G. &. Zander, U. (red.), Historien
är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Studentlitteratur, Lund (s. 25–69). Kayser
Nielsen, N. 2010. Historiens forvandlinger. Historiebrug fra monument till oplevelsesøkonomi.
Aarhus Universitetsforlag, Aarhus. Malmer, M.P. 1962.
18. Teoretiska utgångspunkter. För undersökningens historiedidaktiska utformning har jag
använt mig av historieprofessor. Klas-Göran Karlsson och historiker Ulf Zanders introduktion
till historiedidaktiken Historien är nu, 2004. Historiedidaktiken har funnits inom
historiografisk forskning i Sverige sedan början av 1980-talet.
Historiedidaktiska perspektiv: bidrag från lärare och studenter vid lärarutbildningen i
Jönköping. Jönköping: Jönköping University Press. (352 s). - Karlsson, Klas-Göran. (2004)
Historiedidaktik och historievetenskap - ett förhållande i utveckling i: Historien är nu: En
introduktion till historiedidaktiken. Karlsson, Klas-Göran.
Jämför priser på Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken (Häftad, 2008), läs
recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Historien är nu: en
introduktion till historiedidaktiken (Häftad, 2008).
LIBRIS titelinformation: Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken / Klas-Göran
Karlsson & Ulf Zander (red.)

ISBN : 9188168786 9789188168788. Source : Umeå studies in history and education. Subjects :
Humanities and the Arts ; History and Archaeology ; History ; Humaniora och konst ; Historia
och arkeologi ; Historia ; Social Sciences ; Educational Sciences ; Samhällsvetenskap ;
Utbildningsvetenskap ; textbooks ; history.
Historien är nu (2009). Omslagsbild för Historien är nu. en introduktion till historiedidaktiken.
Historiedidaktik rör frågor om historieförmedling och om den historiska dimensionens plats i
samhället. Historiemedvetande, historiekultur och historiebruk tillhör de begrepp som
historiedidaktiker ofta utgår från och som därför.
Castrén, M & co (1992), Historia koulussa, Helsinki, Yliopistopaino (951-570-138-4).
Karlegärd, Christer & Karlsson, Klas-Göran (1997), Historiedidaktik, Lund,. Studentlitteratur
(ISBN 91-44-00189-4). Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf, red (2004), Historien är nu. En
introduktion till historiedidaktiken, Lund, Studentlitteratur.
Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken av . Pris från 100,00 kr.
7 dec 2011 . 1) Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap – FLHS. 16 . 6)
Forskarskolan i historia och historiedidaktik. 50. Att hantera den .. ”Historiedidaktik: begrepp,
teori och analys”. I Karlsson, Klas-. Göran & Zander, Ulf (red.) (2009). Historien är nu: en
introduktion till historiedidaktiken. Lund:.
Syfte. Kursen syftar till att ge en allmänhistorisk orientering utifrån ett svenskt och nordiskt
perspektiv samt att ge en introduktion till historiedidaktiska teorier, metoder och
problemområden. Därtill syftar kursen till att ge studenten färdigheter att använda och
förmedla dessa kunskaper i en skolsituation. Progression. (A).
därmed en central plats dels mycket nära några av stadens viktigaste byggnader och platser
men. 1 Ulf. Zander (red) & Klas- Göran Karlsson. Historien är nu, En introduktion till
historiedidaktiken. (2009) Lund: Studentlitteratur. s. 110. 2 Peter. Aronsson. Historiebruk- Att
använda det förflutna. (2004) Lund: Studentlitteratur. s.
Historien är nu. en introduktion till historiedidaktiken. av Klas-Göran Karlsson Ulf Zander
(Bok) 2004, Svenska, För vuxna. Ämne: Historieundervisning, Didaktik, Historieskrivning,.
16 apr 2016 . organization. History. publishing date: 2009; type: Book/Report; publication
status: published; subject. History. keywords: History didactics, historical consciuosness,
history culture; editor: Karlsson, Klas-Göran LU and Zander, Ulf LU; pages: 432 pages;
publisher: Studentlitteratur AB; ISBN: 9789144052083.
En av staten godkänd historia: förhandsgranskning av svenska läromedel och
omförhandlingen av historieämnet 1938–1991. Contributors:Åström Elmersjö, Henrik, 1978-,
Author, Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier,
Originator. Source:Umeå studies in history and education.
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2004). Historien är nu. En introduktion till
historiedidaktiken.Lund. 250 s. Hermansson Adler, Magnus (2009). Historieundervisningens
byggstenar. Stockholm: Liber 220s. Historieteori och historiedidaktisk teori, 6 hp. Dahlgren,
Stellan & Florén, Anders (2002). Fråga det förflutna.
Kritiska perspektiv på historiedidaktiken aktuellt om historia 2013:2 red. david ludvigsson
historielärarnas förening . Omslagsbild. Detalj från en skrivning i historia. Kajsa Karlsson,
Folkungaskolan i Linköping år 2013. ISSN 0348:503X. ISBN 978-91-637-4301-6 aktuellt om
historia .. Historien är nu: En introduktion till.
Hans mamma och pappa längtade s; Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander - Bok (9789144052083) 174,62 zł . Göra Pappa Med Barn :
Den Svenska Pappapolitiken 1960-95 - Roger Klinth - Bok (9789189140257) 121,34 zł Trots
att möjligheten till pappaledighet nu har.
3 maj 2016 . Noter 1 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zanders, Historien är nu: en introduktion till

historiedidaktiken, Studentlitteratur: Lund 2008. 2 Bo Gräslund, ”Människans utveckling”, En
samtidig världshistoria, Studentlitteratur: Lund 2014, Maria Sjöberg (red.), s. 84. 3 Kerstin
Cassel, ”Hur människan blev människa”,.
Karlsson, Klas-Göran och Karlegärd, Christer: Historiedidaktik, Lund 1997. Karlsson, KlasGöran och Ulf Zander (red.): Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Lund
2004. Olsson, Sven-Olof, Rönnquist, Ralf & Hammarlund, KG: Råd och anvisningar för
uppsatsskrivning i historia, Halmstad 2006. (tillhandahålls.
31 maj 2011 . 2 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i (red)
Klas- Göran Karlsson & Ulf. Zander Historien är nu Lund. En introduktion till
historiedidaktiken 2009 s. 59- 67, Klas-Göran Karlsson. Historia som vapen. Historiebruk och
Sovjetunionens upplösning 1985- 1995,1999 s. 57-61.
Ett samhälles historiekultur framträder inte bara i läroböcker utan även i skönlitteratur, konst,
monument och film. Vi kan inte leva utan ett historiemedvetande som hjälp att orientera oss i
tid, utveckla vår identitet och skapa mening i tillvaron. Denna bok är en omfattande
introduktion till ämnesområdet historiedidaktik.
Vi kan inte leva utan ett historiemedvetande som hjälp att orientera oss i tid, utveckla vår
identitet och skapa mening i tillvaron.Denna bok är en omfattande introduktion till
ämnesområdet historiedidaktik. Författarna ger en fyllig översikt över ämnets framväxt,
begrepp och teori samt en rik exemplifiering.Läs mer om boken på.
27 okt 2015 . Historiedidaktik. • Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander - Historien är nu: En
introduktion till historiedidaktiken,. • Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander - Historien är
närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning. • Niklas Ammert- Historia som
kunskap: innehåll, mening och värden i möten med historia.
The development of information technology also requires all things that smell of
manualization to be digitized, Just as it is PDF Historien är nu : en introduktion till
historiedidaktiken Download we are now in a modern era, no need to borrow, buy, or carry
heavy books. Because on the website we provide a variety of books.
6 apr 2013 . Om uppsatsen "Det förflutna på vita duken" av Ulf Zander i boken "Historien är
nu - En introduktion till historiedidaktiken". Vi har alla sett eller i alla fall hört talas om dem:
Sagan om Ringen-trilogin, Rädda menige Ryan, Enemy at the Gates och Titanic. Tre av dem,
Sagan om Ringen-trilogin, Rädda menige.
Texten tar sin början i den historiska bakgrunden, ty vid målningens presentation på Paris
konstnärssalong 1819 var alla smärtsamt medvetna om vilken Medusa . Det var även nu som
Géricault, hittills främst intresserad av hästar som motiv, skred till verket. ... Historien är nu:
en introduktion till historiedidaktiken, 2009, s.
Historiebruk, historiekultur, historiedidaktik, historia och identitet – alla är nya inslag som har
vidgat historieämnets innehåll. Den här kursen luckrar upp och skakar om vad man kan
stoppa in i historiaundervisningen och inte. I kursen framhävs framförallt historia i nuet, hur
historia används i vårt samhälle idag.
Gerner, Kristian, ”Historia om plats”. I: Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är
nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund: Studentlitteratur 2009, 20 s. Karlsson, KlasGöran, Europeiska möten med historien. Historiekulturella perspektiv på andra världskriget,
förintelsen och den kommunistiska terrorn,.
Noter. 1.Inledning. 1Karlsson, KlasGöran, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”
iKarlsson, KlasGöran&UlfZander (red.), Historienär nu: En introduktion till
historiedidaktiken, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 46–47. 2 Rosenzweig, Roy & David Thelen,
The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life,.
Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Lund: Studentlitteratur. Lee, Peter

(2005): “Putting Principles into Practice: Understanding History”. In How students learn:
science in the classroom. (2005). Washington, D.C.: National Academies. Lgr 11 Sverige.
Skolverket (2011). Olofsson, Hans (2011). Fatta historia:.
Official Full-Text Paper (PDF): Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och
undervisningsstrategier [Experienced Teachers Insights and Strategies in History Teaching] .
Som skolämne har historia varit en del av gymnasieskolans undervisning .. arbete och sedan
då så var det individualiseringen, då som nu, men det.
6 jul 2012 . Politiskt-pedagogiskt historiebruk: Det politisk-pedagogiska historiebruket handlar
om att jämföra historiska händelser med nutiden. Politiskt gör en sådan . Klas-Göran Karlsson,
”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red),
Historien är nu. En introduktion till.
26 okt 2017 . Historia: The Human Web, McNeill - ISBN: 9780393925685 - 100kr. Världens
Ekonomiska Historia: Från urtid till nutid, Neal, Cameron - ISBN: 9789144111599 - 400kr.
Historian är nu: En introduktion till historiedidaktiken, Karlsson,Zander - ISBN:
9789144052083 - 180kr. Sveriges ekonomiska historia.
Buy Historien är nu : en introduktion till historiedidaktiken 2 by Klas-Göran Karlsson, Ulf
Zander (ISBN: 9789144052083) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free
delivery on eligible orders.
Karlsson hävdar ytterligare att alla människor har ett historiemedvetande eftersom de annars
skulle vara lika. 12 Karlsson, Klas-Göran (2004). ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”,
i: Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red), Historien är nu. En introduktion till
historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur, s. 41–43.
19 dec 2012 . Utbildningsnivå. Kurskod. Högskolepoäng. Ämnesgrupp. Utbildningsområde.
G2F. Grundnivå. HIG300. 30 hp. Historia. Humanistiska området 100% . Studentlitteratur. 120
s. Karlsson, Klas-Göran & Ulf Zander (Red.) (2004). Historien är nu: en introduktion till
historiedidaktiken. Studentlitteratur. sidor: 300.
5 okt 2012 . Historiebruk - hur använder vi historia i samhället? Vadå historiebruk? Historia är:
ett urval utgår från olika perspektiv ger olika versioner av samma sak kan användas i olika
syften Några historiebruk vetenskapligt existentiellt moraliskt kommersiellt ideologiskt
politiskt-pedagogiskt icke-bruk Exempel:.
Översiktsplanering historiedidaktik och VFU ht 09. 1. 090824. Introduktion. 2. 090923.
Styrsystem, skolan, läroplan, kursplan, högstadiet, gymnasiet. Att planera historia. Halldén, O
Om elevers . Nordgrens, K Betygsättning och bedömning i historia . Eliasson Kan ett
historiemedvetande fördjupas (I Historien är nu). 6.
De teoretiska definitioner av kursplanens begrepp som ges utgår ifrån historikern Klas Göran
Karlssons samt historiedidaktikern David Mellbergs definitioner av begreppet
historiemedvetande i boken Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken från 2004,
samt Kenneth Nordgrens vidare förståelse av begreppet i.
Get this from a library! Historien är nu : En introduktion till historiedidaktiken. [Klas-Göran
karlsson; Ulf Zander;]
”Finns då (och) nu (och) sedan? Uttryck för historiemedvetande i läroböcker för
grundskolan”, I: K-G. Karlsson & U. Zander (red.), Historien är nu. En introduktion till
historiedidaktiken,. Lund: Studentlitteratur. Ammert, N. (2008). Det osamtidigas samtidighet:
Historiemedvetande i svenska historieböcker under hundra år, Lund.
7 Ingrid Maria Hanken och Geir Johansen. Musikkundervisningens didaktikk. 2. uppl. Oslo:
Cappelen Damm akademisk, 2014, 19. Kursivering enl. original. 8 KlasGöran Karlsson.
Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Historien är nu. En introduktion till
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