Tidigare nummer
Aktuellt om historia 2013:1. Korsvägar & mötesplatser. Konferensrapport från De Svenska
Historiedagarna 2012. Författare är Hans Albin Larsson (Historiedagar och korsvägar); Nils
Erik Villstrand (Norden i stöpsleven); Lars Ericson Wolke (Sjökriget 1700-1721 – aspekter på
det stora nordiska kriget); Barbro Hedvall (Från plym till naket huvud – maktens signaler);
Kristian Gerner (Ryssland – en besvärlig historia); Hans Almgren (Gärna Internet – men först
en rejäl lärobok). Numret är redigerat av Cathrin Backman Löfgren.
Aktuellt om historia 2012:1-2, utkom i september 2012 och har rubriken När
gymnasieelever skriver historia - Uppror och revolt; Livet i förändring. Numret har redigerats
av Zenita Johansson och Hans Albin Larsson och innehåller åtta artiklar: Zenita Johansson
"Uppror och revolt"; Fredrica Nyberg "Snapphanen"; Elin Svensson & Josefin Skyttedal
"Masslakt eller ordningsmakt?"; Anton Göransson "Mög-Jeppa"; Zenita Johansson "Livet i
förändring"; Matilda Frimodig "Zinkgruvan under förändring"; Elin Andersson "Nelly Maria
Thüring"; Ola Borre "Einar Sjövalls betydelse för Tormestorps utveckling".
Aktuellt om historia 2011:4 utkom i september 2011 och har rubriken När droppen urholkar
stenen - kring historieundervisningens villkor. Numret har redigerats av Hans Albin Larsson
och innehåller tre artiklar: Hans Albin Larsson "Renässans med förhinder-om
historieundervisningens föränderliga villkor"; Ole Elgström " Hur historia blev ett kärnämne i
den svenska gymnasieskolan"; Mats Hellstenius " Enskilt ämne? - synen på historieämnets
ställning i den svenska gymnasieskolan."
Aktuellt om historia 2011:1 utkom i mars 2011 och har rubriken Om vad och hur `må´ ni berätta undervisning om förintelsen och andra folkmord. Numret, som har producerats gemensamt av Forum
för levande historia och Historielärarnas Förening, har redigerats Charlotte Haider och är författat av
Niklas Ammert. Innehållet kretsar kring undervisning om förintelsen och andra folkmord i den
svenska skolan.
Aktuellt om historia 2011:2 har rubriken Local hereos-hjältar i stort och smått. Numret har
redigerats av Zenita Johansson & Hans Albin Larsson och innehåller sju artiklar: Hans Albin Larsson "
Lokala hjältar-en del av historien"; Zenita Johansson " Hjälten i myt och verklighet"; Paula Håkansson
"Hjälten i ett civilreligiöst perspektiv"; Sofia Hansen "Wilhelm Wendt, grundaren till Skånska
Ättikfabriken - en lokal hjälte för Perstorp"; Patricia Drougge-Cervin "Anton Andersson i Vittsjö-hjälte
i ett lokalhistoriskt perspektiv"; Linn Bandahl " Carl Abraham Bergman-min lokale hjälte"; Sofia
Hansen "27 september-3 oktober-en vecka i de underbara schweiziska alperna."
Aktuellt om historia 2011:3 har rubriken Flit, fromhet och företagsamhet-konferensrapport från De
Svenska Historiedagarna 2010. Numret innehåller fem artiklar: Dag Klackenberg "Lärorikt besök i
Smålands Jerusalem"; Björn Asker "Karl X Gustav-inte bara en krigarkung"; Håkan Jorikson
"Krigsfångar i Gränna/Visingsö 1700-1721"; Zenita Johansson "med gitarr och dragspel!-sången och
musikens roll i väckelserörelsernas framväxt"; Märit Gunneriusson Karlström "Konsten att bli och
förbli folklig-en kamp på offentlighetens arena."

Aktuellt om historia 2010:1 utkom i juni 2010 och har rubriken Finn Finland De svenska
historiedagarna i Åbo 2009. Numret har redigerats av Mats Hellstenius och innehåller fem artiklar:
Mats Hellstenius "Fruktbärande argumentation"; Annika Ström:"Åbo-Stockholm. Familjebrev från
svenskt 1600-tal"; Henrika Zilliacus-Tikkanen: "Kvinnor inom den tidiga pressen i Finland"; Barbro
Kvist Dahl: " Suomis sång. Den finländska studentsången som identitetsbildare"; Johanna Parikka
Altenstedt: "Stella Polaris, det hemligaste av det hemliga."
Aktuellt om historia 2009:2 utkom i december 2009 och har rubriken Någonstans i Sverige Lokalhistoriska elevprojekt inom Svenska Eustory. Numret har redigerats av Zenita Johansson och
Hans-Albin Larsson. Avsikten är att ge en bild av Svenska Eustory och hur lokalhistoriska elevarbeten
inom ramen för skolans historieundervisning kan fylla flerfaldiga funktioner och till och med bidra till
ny lokalhistorisk kunskap. Numret innehåller sex artiklar, varav de fyra sista är författade av
gymnasieelever: Zenita Johansson:" Eustory-En presentation"; Hans-Albin Larsson: "Vad är möjligt
och vad är lämpligt? - Om elevernas medverkan i historieundervisningen mot bakgrund av ämnets
förändrade villkor"; Evelina Bengtsson: Skånska Trängkårens verksamhet 1939-1945 beredskapstiden ur ett lokalhistoriskt perspektiv med inriktning på militärens verksamhet"; Sofie
Andersson med flera: Någonstans i Sverige - Beredskapstiden i ett lokalhistoriskt perspektiv.
Konsekvenser i vardagslivet av ett världskrig"; Madeleine Lundqvist: "Beredskapstiden - En soldats
berättelse - Olov Larsson"; Evelina Bengtsson: "Evelinas resebrev - Från ett alleuropeiskt Eustroymöte
för ungdomar".
Aktuellt om historia 2009:1 utkom i mars 2009 och har rubriken Tyskland och Sverige genom
historien - konferensrapport från De svenska historiedagarna 2008. Numret har redigerats Carl-Johan
Svensson. Historiedagarna 2008 ägde rum i Greifswald, Pommern, varför innehållet till stor del har
sin svensk-tyska karaktär. Numret innehåller åtta välskrivna men olika långa artiklar: Jens Orback:"
Fångad av historiens trauma"; Barbro Eberan: "Tyskar som gärningsmän? Tyskar som offer?"; Ami
Lönnroth:" Fru Hebbes kärleksgärning - det sociala reportaget föds"; Alexander Muschik: "De två
tyska staterna och det neutrala Sverige - ett triangelförhållande i skuggan av det kalla kriget"; Per
Eliasson: "Energifrågor? Det är det väl inget en historielärare ska syssla med?"; Birgitta
Almgren:"Hitler tog Greifswald från mig och DDR gav mig det åter"; Elisabeth Wåghäll Nivre: "Kärlek
med förhinder - Kvinnor och män i tysk populärlitteratur under tidigmodern tid"; Inger
Schubert:"Lützen - dragkamp om minne".

