
 

 

 

 

 

 

 

Historiebruk i demokratins tjänst: 

En studie av undervisande gymnasielärares syn på historiebruk i kursen historia 1a1. 

 

 

 

Emil Sjöö 

 

 

Ht 2014 

 

 

Examensarbete, 30 hp 

Historia med ämnesdidaktisk inriktning 

 

Handledare: Jan Stattin 

     Examinator: Bengt Nilsson 



2 

 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .................................................................................................................3 

Inledning .............................................................................................................................4 

Bakgrund ................................................................................................................5 

Syfte ........................................................................................................................6 

Avgränsningar .......................................................................................................6 

Frågeställning ........................................................................................................6 

Begreppsdefinitioner .........................................................................................................7 

Varför historia? .....................................................................................................7 

Historikerns uppdrag .............................................................................8 

Centrala begrepp ...................................................................................................8 

Vad är historiebruk .................................................................................8 

Skolan och fostran till demokratiFel! Bokmärket är inte definierat. 

Skolan och demokratin ....................................................................... 14 

Demokratisk fostran / Demokratisk bildning ................................. 15 

Ett praktiskt exempel på demokratisk fostran................................. 17 

Metod ................................................................................................................................ 19 

Resultat ............................................................................................................................. 20 

Historielärarnas syn på historiebruk ............................................................... 20 

Lärarnas arbete för måluppfyllnad .................................................... 20 

Begränsningar för att kunna uppnå läroplanens krav ..................... 21 

Lärarnas syn på historiebruk i läroplanen ........................................ 21 

Historiämnets roll för skolans demokratiska uppdrag ................... 21 

Historieförmedlare/historiebrukare .................................................. 22 

Missbruk ................................................................................................ 22 

Historiebruk att undvika/utnyttja ..................................................... 22 

Klassrumsbesök - historia 1a1 ......................................................................... 23 

Arbetsområden under kursen ............................................................ 23 

Historienytta ......................................................................................... 24 



3 

 

Historiens användningsområden ....................................................... 24 

Diskussion .......................................................................................................... 27 

Att lära sig av historien ....................................................................... 27 

Historia som livsbehov ....................................................................... 28 

Historia som maktmedel ..................................................................... 30 

Ideologiskt historiebruk – den stora faran ....................................... 30 

Demokratisk fostran - ett ideologiskt historiebruk? ..................................... 31 

Fostrans nytta? ..................................................................................... 33 

Metoddiskussion ................................................................................................ 36 

Källförteckning .................................................................................................. 37 

Tryckta källor ........................................................................................ 37 

Internetkällor ........................................................................................ 37 

Bilagor ................................................................................................................. 39 

Enkät för undervisande gymnasielärare, Enkätsvar från undervisande 

gymnasielärare, Utgångsfrågor för elevintervjuer i historia1a1. 

 
 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie är en undersökning på hur undervisande gymnasielärare i historia funderar kring 

begreppet historiebruk och framförallt hur det kommer att ta sig uttryck när de undervisar i 

kursen historia1a1från den nya läroplanen gy11. I studien framkommer även tankar och 

reflektioner från elever som under höstterminen 2014 läst kursen historia1a1 med en av lärarna 

som medverkar i studien. Lärarna har även fått ge sin syn på hur historiearbetet kan påverka 

skolans demokratiska uppdrag. 

Studien bygger på Klas Göran Karlssons typografi över historiebruk samt även andra 

historikers bidrag till detta område.Slutanalysen baseras på detta i samband med inlägg från 

debatten om demokratin inom skolan ifrån pedagogikprofessorn Tomas Englund och historikern 

Hans-Albin Larsson. 
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Gymnasielärarna i denna studie visar på en god medvetenhet kring begreppet historiebruk och 

är likt de flesta yrkeshistoriker positivt inställda till det vetenskapliga historiebruket. Lärarna 

varnar för riskerna med ett ideologiskt historiebruk och säger att den största faran för en lärare är 

att vara allt för ensidig i sin undervisning eller övergå i ett ideologiskt historiebruk. Lärarna 

betonar också historieämnets roll för demokratin och den nytta elever kan ha av exempelvis ett 

källkritiskt förhållningssätt. Eleverna som har genomgått denna historiekurs kan uppge många 

olika användningsområden för historia och bevisar även att historia fyller en viktig funktion även 

utan att den brukas vetenskapligt. Inlägg i den vetenskapliga debatten om demokratin i skolan, 

tillsammans med lärarnas svar gör det nödvändigt att återigen diskutera frågan om demokratins 

roll i skolan och hur lärarna på bästa sätt kan hantera rollen som förmedlare och brukare. 

Slutsatsen är att det vetenskapliga bruket i slutändan måste råda, för lärarnas skull som önskar 

detta, för samhällsnyttan och för ämnets utveckling. Tillsammans med de deliberativa 

demokratiska uppfattningarna kan det bidra till att historielärare både kan vara vetenskapliga 

historiebrukare samtidigt som de demokratiska målen skolverket har satt upp blir uppfyllda utan 

att för den delen vara så pass ideologiskt styrda att det riskerar att splittra yrkeskåren eller närma 

sig gränsen för att lärare övergår i ett ideologiskt historiebruk. 

Inledning 

Som lärare i historia har man ett särskilt stort ansvar när det kommer till skolans demokratiska 

värdegrund. Demokratins historia och dess aktualitet är ett ständigt debatterat ämne i samhället. 

Historieundervisningen anses ofta förväntas kunna bidra till elevers medvetenhet och förstärka 

deras demokratiska förståelse. Det finns också prov på det motsatta. Genom historien har många 

diktaturer och totalitära stater använt historia som ett maktmedel för att legitimera sin makt, eller 

raderat, förändrat eller anpassat den historiska kunskapen för att eliminera hot mot makthavarna. 

Den nya skolplanen gy11 betonar vidden av att förstå hur historia kan och har använts – så 

kallat historiebruk. Ett centralt begrepp som ska ingå i alla historiekurser på gymnasiet. 

Historielärarnas roll blir i detta sammanhang uppenbart viktig då det handlar om att såväl 

uppmärksamma och betona historiebrukets maktposition i samhället som att uppfylla skolans 

demokratiska uppdrag. Avsaknaden av historia eller det medvetna bruket av den har genom åren 

lett till att demokratin har tagit skada, något som även är relevant i Sverige. Det är därför i allra 

högsta grad nödvändigt att belysa historiebruket och lärarnas medvetande kring sin egen 

undervisning i historia ur ett demokratiskt perspektiv. 
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Bakgrund 

Gymnasiekurserna i Historia ska ge eleverna kunskap om hur historia har använts och kan 

användas, för att utveckla sin förståelse för hur olika tolkningar och perspektiv påverkar nuet och 

framtiden, men även deras identitets- och verklighetsuppfattningar.1 

Ämnet ska ge eleverna förutsättningar att både använda historia som referensram och använda 

historisk teori och metod för att kunna utreda historiska frågeställningar ur olika perspektiv. 

Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmågan att värdera och kunna 

undersöka användandet av historia under olika tidsperioder.2  Historieämnet kommer till stora 

delar alltså att handla om historiebruk. Ämneslärarna har därför en väldigt viktig och svår roll där 

de delvis måste ge ett tillräckligt kunskapsunderlag åt eleverna för att möjliggöra förståelsen för 

historiebruk i dess olika former. Skolan har även ett demokratiskt uppdrag och en värdegrund att 

leva upp till. Skolverket formulera skolans uppdrag bland annat på följande vis: 

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – 

värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa”  

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.” 

 

Historieämnet har, som redan betonats en naturlig koppling till demokrati och kan skapa en 

förståelse för samhällets kultur och traditionella värden. Detta blir inte minst viktigt i ett 

mångkulturellt samhälle. Därför spelar ämnet en viktig roll för elevernas demokratiska bildning.  

I skolans värdegrundarbete ingår det även att jobba aktivt med och om frågor som rör 

demokrati och mänskliga rättigheter. Detta ansvar ska gälla för alla inom skolvärlden och ska 

genomsyra all verksamhet. Främlingsfientlighet och intolerans ska enligt skolverket bemötas med 

kunskap och öppen diskussion samt aktiva insatser där det pedagogiska ledarskapet ges stor vikt 

för att belysa allas lika värde.3 I gy-11 ingår demokrati och mänskliga rättigheter i det centrala 

innehållet i kursen historia 1a1.4 

                                                 
1 Skolverket 2014 

2 Ibid. 
3 Skolverket 2014 
4 Skolverket 2014 
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Med denna bakgrund är det av intresse att ta reda på hur lärare i denna kurs vill arbeta kring 

historiebruk och demokrati i sin historieundervisning. 

 

Syfte 

 Syftet med denna studie är främst att studera lärarens roll som förmedlare och brukare av 

historia. I historielärarens uppdrag ingår det att utveckla elevernas förmåga att förstår hur historia 

kan brukas, samtidigt som lärarna själva är så kallade brukare av historia. Studien är tänkt att visa 

hur lärare ser på denna dubbla roll och i vilken grad den påverkar undervisningen. Men även vilka 

svårigheter, eller möjligheter de ser för att kunna infria skolverkets krav på historieämnet och 

vilken vikt lärarna lägger på historiebrukets betydelse för ämnet, samt när bruk av historia kan 

tänkas övergå i ett missbruk av den. Syftet är också att tydliggöra demokratins roll i historieämnet 

då de har en given koppling till varandra. Det här är en studie om historielärares syn på 

historiebruk och dess relation till skolans demokratiska uppdrag. Studien bör i första hand ses 

som ett nedslag hos lärare och elever som kommit i kontakt med den nya läroplanen från 2011 

med förhoppningen om att ge inspiration, lärdomar och uppmana till eftertanke kring framtida 

historieundervisning. 

 

 

 

 

Avgränsningar 

Studien kommer att innehålla olika syner på historiebruk från historiker, lärare och gymnasielever. 

Det finns inga ambitioner att addera någon form av historiebruk till den redan existerande 

forskningen, även om det kommer att vara nödvändigt att förtydliga och nyansera olika exempel 

av historiebruk. Angående demokratin och skolans värdegrund är inte syftet att ifrågasätta dess 

betydelse eller roll i samhället utan också här eftersöks en nyansering kring begrepp och 

förhållningssätt med hänvisning till professorer i historia och pedagogik.. 

Frågeställningar 
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De slutgiltiga frågeställningarna för arbetet kan formuleras på följande vis: 

- Hur uppfattas och används historiebruk av gymnasielärare i deras undervisning i kursen 

Historia 1a1? 

- Hur kan historiebruk utnyttjas för  att uppfylla skolans demokratiska uppdrag? 

Begreppsdefinitioner 

Varför historia? 

Vilken betydelse har historia för skolan och varför är historisk kunskap nödvändig? Den frågan 

ställer sig nog många som både läser historia, undervisar historia eller som på ett eller annat vis 

kommer i kontakt med historia.Varför historia? Så titulerar Historikern Klas Åmark sin 

introduktionsbok ämnad för nya studenter på Sveriges högskolor och universitet. Åmark menar 

att frågan kommer ge olika svar beroende på vilka man frågar. En yrkeshistoriker skulle 

säkerligen använda några centrala argument. Historiens samhällsnytta är ett sådant. Historiska 

kunskaper kan bidra till en ökad förståelse för vår omvärld är ett annat. Historieforskning kan 

bidra till att förändra samhället till det bättre genom studier av samhällsförändringar över tid.5 

I modernare historieforskning spelar identitetsstudier en stor roll. Vem är du, vilka är vi blir 

centrala frågor. Enkla frågor av stor betydelse då de definierar motsättningar, sociala grupper och 

folkslag. Genom att besvara dessa frågor kan en historiker bygga upp posititva historiska och 

sociala identiteter. Det finns även metodiska fördelar med historieundervisning då det ger ett 

kritiskt förhållningssätt till omvärlden. Detta källkritiska uppdrag har haft särskilt stor betydelse i 

Sverige menar Åmark. I slutändan tror dock Klas Åmark att det inte är samhällsnyttan som lockat 

historikerna till sig. Vetgirighet, intresse och personliga prolem som vi bär med oss inombords är 

viktiga inkörsportar till historien.6 

Historikerna ställs ofta inför svåra val i den förmedlande rollen de besitter. Ett val mellan att å 

ena sidan skriva propaganda och ge en ideologiskt färgad historieskildring eller att å andra sidan 

förhålla sig kritisk till de som har makten även i sin egen samtid. Att skriva historia för att behaga 

de som har makten eller för att följa sin egen ideologis påbud tillhör en historikers främsta 

frestelser enligt Klas Åmark.7 

                                                 
5 Åmark, Klas, Varför historia?: en ämnesintroduktion för nya studenter, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011 s.9 
6 Ibid s.9-10 
7 Ibid s.16 
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Historikerns uppdrag 

Vad är då historikerns uppdrag? Svenska historiker har länge betonat det kritiska uppdraget. De 

som är av den uppfattningen menar att historiker ska  granska maktens handhavande och 

utövande överallt i samhället. En historiker bör inte vara lojal emot någon utan profesionellt 

kritisk och ställa obekväma frågor och ha inställningen att inte förstå aktörerna på deras villkor 

som det bevarade källmaterialet skapar för historikernas verksamhet. Även i demokratiska 

samhällen existerar maktmissbruk och där bör det kritiska förhållningssättet stå högt i kurs.8 

Under 1990-talet fanns det enligt Åmark en debatt om huruvida historiker skulle bedriva 

uppdraget att samla det svenska folket kring en gemensam historisk berättelse om nationens 

kulturarv. Åmark själv ställer sig mycket kritisk till ett sådant förslag och hänvisar till den 

splittring av yrkeskåren det kan leda till, både när det kommer till att enas om viktiga svenska 

historiska händelser men även då det riskerar att befästa existerande samt tidgare 

maktförhållanden i samhället. 

Dessa konstruktiva uppgifter är dessutom så nära kopplade till politiska och etiska värderingar 

där ett försök att skapa en gemensam folkörelse snarare leder till att det uppstår motrörelser. 

Åmark ställer även frågan om det bör finnas en statlig myndighet med uppdraget att bedriva en 

ideologiskt färgad opinionsbildande verksamhet likt Forum för Levande Historia.9 

Forum för Levande Historia är en myndighet som ligger under kulturdepartementet och 

arbetar inriktat mot lärare och elever för att värna om demokrati och alla människors lika värde. I 

deras uppdrag åligger att informera om förintelsen och kommunismens brott emot 

mänskligheten.10 

 

 

Centrala begrepp 

Vad är historiebruk 

Peter Aronsson som är professor i historiebruk och kulturarv definierar all form av historiebruk 

som ett behov av att ge något mening eller legitimitet och som ett sätt att hantera förändringar av 

oss själva och verkligheten. Mening skapas genom att sätta historiska händelser i ett sammanhang 

                                                 
8 Ibid s.17-18 
9 Ibid s.17-18 
10 Forum för Levande Historia, 2015 
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och är ett bruk av historia som leder till vilken rikting eller vilket öde ett samhälle eller individ 

väljer att kämpa för.11 Aronssons definiton visar på hur historiebruk kan användas inom många 

olika områden. Det blir också tydligt hur historiebruk kan användas för att stärka demokratin 

eller som att gå i ledband i auktoritära eller totalitära rörelser. 

Vad som kan skänka legitimitet kan enligt Aronsson variera. Legitimitet kan fås genom 

uråldrig hävd, genom att delade offer och framsteg binder samman det förflutna till nuet eller 

genom identitetsarbete för individer och grupper genom representation i offentligheten. I de 

flesta kulturer kan man se en kedja av händelser och förbindelser som har lett fram till en 

legitimitet. Ju längre tillbaka denna kedja går att spåra desto högre värde har den.12  

Aronsson hänvisar till filosofen Friedrich Nietzsche som menade att historia kan och bör 

samtidsbrukas och vara monumental förebild, skapare av kritisk indignation samt vara en kraft 

bakom det ömsinta och individuella vårdandet av det personligt betydelsefulla.13 Vidare menade 

Nietzsche att det förebildliga och det kritiska historiebruket var positiva sätt att få historia att 

uppmana till handling. Genom att presentera ett gott föredöme kunde man mana till att det togs 

om hand och vårdades eller genom att göra det motsatta, rikta kritik mot något så fordrar det till 

handling och förändring. Nietzsche insåg dock även att detta sätt att använda historia kunde leda 

till att den givna historian är den enda tänkbara och förta all tänkbar handling. 

Nietzsche menade även att det antikvariska historiebruket var något att bejaka. När människor 

kan uppskatta det unika i historien kan de också skapa en genuin relation till det förflutna och på 

så vis kan ansvarstagandet i samhället växa.14 

 

Klas Göran Karlsson har gjort ett försök att dela upp användandet av historia i olika områden 

för att få en översikt över i vilka syften historia har använts och kan användas. Först och främst 

menar han, har det funnits och finns det en traditionell syn på historia där historiker, lärare, 

museianställda och arkivarier samt dess besökare varit brukare av historia. Historikernas 

arkivforskning och inbördes vetenskapliga diskussioner ska leda till att samhällets 

museitjänstemän och lärare sedan kan förmedla den till museibesökare eller elever. Denna 

utgångspunkt är dock inte helt oproblematiskt menar Karlsson och hänvisar även han till 

                                                 
11 Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004 s.57-58 

12 Ibid s.63 
13 Ibid s.65 
14 Ibid s.65 
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Friedrich Nietzsche som redan 1874 menade att historia som vetenskap inte helt fick segra över 

historia som livsbehov.15 

Nietzsches kritik mot det vetenskapliga historiebruket har spelat en stor roll för 

historiedidaktiken och har kanske främst haft betydelse för användandet av historia som 

livsbefrämjande genom bevarandet av traditioner och för att ge kritisk inspiration, men Karlsson 

menar ändå att kritiken mot den vetenskapliga historien som polariserad och relativiserande inte 

är helt rättvisande. Vetenskapligt historiebruk har ett stort existensberättigande om det kan 

relateras till dagens samhälle och dess behov. Det förser oss även med nödvändig fakta och 

kronologiska linjer som är nödvändiga för studier av tid och rum. Den kritik man skulle kunna 

använda mot det vetenskapliga bruket handlar snarare om att det inte bör ses som det enda 

korrekta bruket av historia och att andra bruk därmed ses som missbruk av den menar 

Karlsson.16 

 

Karlsson listar därför flera typer av historiebruk som existerar, men utan att göra anspråk på 

fullständighet utan snarare för att ge en liten överblick och insyn i hur historia brukas. Den 

gemensamma faktorn för historiebruk är enligt honom människans sökande efter mening och 

sammanhang i tillvaron. Hans typologi är tänkt att kunna appliceras på olika samhällen i olika 

tider för att ge kunskap om likheter och skillnader kring historiebruket, men den ska också 

fungera som ett redskap för att historiebrukare själva ska kunna reflektera över sitt eget bruk av 

historia samt historiens roll i samhället.17 

 Han listar följande områden, man bör dock ha i åtanke att inget historiebruk kan vara 

acceptabelt om det inte kan visa på en vetenskaplig grund. Annars riskerar man att hamna i en 

total subjektivitet. 

 

Det existentiella historiebruket bottnar i ett behov av att få minnas eller glömma, för att kunna 

orientera sig och hitta en stabilitet i ett samhälle som snabbt förändras. Ofta är det existentiella 

bruket av personlig karaktär och baseras på ett intresse för den ”lilla historien” och individens 

perspektiv, med exempel som dagböcker och släktforskning. Många forskare har dock upptäckt 

att detta bruk ofta senare leder till ett ökat intresse för den ”större historien”. Många av våra 

                                                 
15 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 s.52-53 
16 Ibid s.54 
17 Ibid s.55 
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privata minnen och upplevelser verkar dessutom ha tagit intryck av de kollektiva och sociala 

konstruktionerna som har funnits.18 

Det är också vanligt att grupper och samhällen som utstått utomstående tryck särskilt präglas 

av det existentiella historiebruket. Det kan gälla konflikter där den egna folkgruppens existens 

hotats eller där kulturen riskerats att utarmas. Traumatiska upplevelser har särskilt påverkat vissa 

samhällen och folkgrupper. Folkmorden på armenier och judar har exempelvis inte bara skapat 

ett starkt identitetsberättigande i Armenien och Israel utan även skapat ett inre kulturellt band 

mellan dess individer världen över.19 

 

Moraliskt historiebruk tar vanligtvis sin början i samhällen där auktoritära och totalitära stater 

har undanhållit medborgarna historia för att legitimera eller bibehålla sin maktposition. Oftast 

finns det en framtidsfokusering där produktion och framsteg är viktigare än medborgarnas behov 

av identitet och rötter. Det moraliska bruket av historia uppkommer därför i takt med en politisk 

liberalisering av samhället eller någon annan radikal förändring som möjliggör att historiska 

frågor på nytt kan tas upp. Exempelvis glasnostperioden i Sovjetunionen, där det plötsligt blev 

tillåtet att offentligt debattera och kräva sanningen efter årtionden av förtryck och terror. Ett 

annat exempel är upptäckten av de tvångssteriliseringar som genomfördes i Sverige fram till och 

med 1970-talet, som ledde till en ny moralpolitik i landet.20 

 

Det moraliska bruket har alltså växt fram tack vare att intellektuella och politiska eliter har 

förhindrat medborgare sanningen eller friheter. Det är också den grupp som främst representerar 

det ideologiska historiebruket. Detta bruk går i grunden ut på att med hjälp av historia bygga upp 

meningssammanhang som legitimerar maktförhållanden. Samtidigt som historia som hotar eller 

att förändra dessa positioner tillrättaläggs eller försvinner. Vanliga kännetecken för ett ideologiskt 

historiebruk är svart-vita analyser, absoluta kronologier och starka kontinuitetslinjer. Via detta 

bruk skapar man också en pedagogisk slagkraft som byggs upp genom användandet av dessa 

byggstenar. Vanligtvis är det i socialistiska, kommunistiska och nationalistiska ideologier detta 

bruk har varit relevant. Användandet har sett ut på ett liknande sätt. Först och främst har man 

skapat en lång och mödosam historia med en turbulent dåtid, en konfliktartad nutid som ska 

utmynna i en utopisk framtid. För socialisterna har det varit den inre gemenskapen i form av 

                                                 
18 Ibid s.56 
19 Ibid s.57 
20 Ibid s.58 
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klasser och för nationalisterna i form av den egna etniciteten som ställts polariserat emot de som 

befunnit sig utanför dessa grupper.21 

 

Angående det ideologiska bruket finns det mycket som gör att det går att likställa med det 

vetenskapliga bruket då det ofta är intellektuella brukare som ligger bakom det. Många ledare, 

diktatorer och auktoritära personer i historien har benämnt sig som historiker och produktionen 

av vetenskaplig historia och ideologisk historia är svår att dra. Den främsta skillnaden bör vara 

målsättningen med historieanvändandet. Vetenskaplig historia finns till för att skapa ny kunskap 

och bidra till en inomvetenskaplig utveckling medan den ideologiska historien syftar till att 

mobilisera människor i en viss ideologisk rikting.22 

 

De ideologiska brukarna står i vissa fall även för ett icke-bruk av historien, men med samma 

mål att legitimera och rationalisera. Icke-bruket bör inte användas när historiska fakta eller 

händelser försvunnit ur minnet eller det historiska sammanhanget utan snarare som en medveten 

hållning hos intellektuell och politisk elit där historien ska förträngas eller ignoreras. Idén handlar 

om att samhället inte ska legitimeras via historia eller kulturarv utan genom socioekonomiska 

förhållanden i samtiden eller genom en utopisk framtid. Ett förhållningssätt som har funnits i den 

första socialistiska staten Sovjet, men även i Sverige där man så att säga ”skrev ut sig ur historien” 

och lämnade det mörka och dystra för att gå emot en modern och ljus framtid. Detta är en av 

anledningarna till att historieämnet har fått stå tillbaka i skolan till förmån för samhällskunskapen 

menar Klas Göran Karlsson.23 

 

Det pedagogisk-politiska bruket av historia kan beskrivas som ett symboliskt och jämförande 

historiebruk där man förenklar förhållandena mellan då och nu. Skillnaden mot det vetenskapliga 

bruket är att medan historikerna jämför för att urskilja samband, likheter och skillnader gör den 

politiska brukaren jämförelser för att framhäva likheter. Att samtidigt framhäva skillnaderna 

skulle underminera detta bruk vilket gör att de två bruken blir oförenliga. Målet med det politiska 

bruket är att vinna slagkraft i den aktuella samhällsdebatten genom direkta jämförelser med det 

förflutna. Historien ska vara vägledande för de politiska besluten. Det finns även en pedagogisk 

aspekt av denna typ av bruk. På samma vis som det politiska bruket handlar det om att plocka 

fram likheter ur historien på bekostnad utav skillnaderna. En enklare form av 

historieundervisning kan dra fördelar av detta bruk men då försvinner den intellektuella 

                                                 
21 Ibid s.59-60 
22 Ibid s.60 
23 Ibid s.61-62 
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dimensionen ur undervisningen. Denna går däremot att inkludera i sin undervisning om man 

jämför företeelser i dåtid och nutid och försöker titta på likheter i strukturer eller genetiska 

samband och påverkansmönster till exempel. Den viktigaste frågan för historiedidaktikern blir i 

detta sammanhang varför det har gjorts en sådan jämförelse och sedan sätta den i ett specifikt 

sammanhang.24 

  

Det sista bruket Karlsson tar upp är det kommersiella som går ut på att använda sig utav 

historiska händelser eller företeelser som väcker många känslor för att marknadsföra någonting. 

Det kan vara en film, bok, matvara eller platsen där historien ägt rum.25 

Karlsson menar att historielärarens roll i förhållande till alla dessa typer av historiebruk bör 

diskuteras. Han själv menar att det är olämpligt att förkasta de bruk som inte är vetenskapliga 

men att det inte heller går att göra avkall ifrån den och kapitulera för ett bredare historiebruk. 

Han ställer sig sedan frågan om det är nödvändigt att historikerna på universiteten och 

historielärarna delar plattform och brukar historia på samma vis? Karlsson tar avstånd från de 

personer som menar att allt ickevetenskapligt bruk av historia skulle kunna betecknas som 

missbruk av den. Han menar istället att historia som brukas och direkt eller indirekt leder till 

inskränkningar på de allmänmänskliga rättigheterna i världen bör betraktas som ett missbruk av 

historia.26  

Efter denna genomgång bör det stå ganska klart att historiebruk kan definieras och användas  

av olika brukare på olika sätt. Det är alltså viktigt att historiebrukaren och då i synnerhet den som 

undervisar i historia är medveten om dessa skillnader och i synnerhet är medveten om sitt eget 

historiebruk. Nästa steg måste bli att göra sina elever medvetna om dessa skillnader i bruk och 

göra eleverna klarsynta nog att själva kunna definiera andras, i synnerhet makthavarnas 

historiebruk. Återigen syns kopplingen mellan historiebruk och de demokratiska värdena. 

Demokrati 

Demokrati är ett ord som kan tolkas på många olika sätt och det används inom många olika 

områden. Det råder ingen total och världsöverskridande tolkning kring begreppet däremot brukar 

det råda en relativt stor enighet om att politisk demokrati är en styrelseform för staten. 

                                                 
24  Ibid s.63-64 
25  Ibid s.64 
26  Ibid s.65-66 
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Demokrati är en politisk beslutsform som ska ombesörja samhällets intresse och utgå ifrån dess 

grekiska ursprung – folkmakt.27 

Skolan och demokratin 

Skolverkets värdegrund bygger på att barn och ungdomar ska kunna känna sig trygga och få vara 

precis som de vill vara. De ska kunna påverka och vara delaktiga i sin verksamhet och därmed 

utveckla sina demokratiska kompetenser.28 Den definition på demokrati som skolverket använder 

sig utav lyder som följer: 

”Med demokrati menas att folket påverkar det politiska beslutsfattandet. Demokrati bygger på 

grunder som åsikts- och yttrandefrihet liksom mötes- och föreningsfrihet samt allmän och lika 

rösträtt. Rättsäkerhet och likhet inför lagen är också något som brukar nämnas som bärande inslag 

i ett demokratiskt samhälle.”   Källa: Skolverket 2014 

Idéen är att de som går i skolan ska lära sig, om, genom och för demokrati. Inom bland annat 

historieämnet är det tänkt att eleverna ska lära sig om demokrati. Verksamheten ska också ha 

öppna och tillitsfulla klassrum där eleverna känner sig delaktiga och få inflytande och på så vis 

lära sig genom demokratiska processer. Eleverna ska också träna och utveckla sin demokratiska 

kompetens genom att öva sig i argumentation och genom att sätta in sig i andras perspektiv för 

att öka sin kommunikativa förmåga och därmed arbeta för demokrati.29 

Tomas Englund som är professor i pedagogik skriver i boken Demokrati och lärande om 

relationerna mellan demokrati och skola hur demokratins roll inom skolan mött både framgångar 

såväl som motgångar under andra halvan av 1900-talet. Under 1980-talet ansåg kritiker att den 

allmäna skolan var likformande, ineffektiv och överdrivet deltagardemokratisk och på 1980- och 

1990-talen genomfördes ett systemskifte där centrala förutsättningar för den allmäna skolan 

förändrades. Istället förespråkades skolor med särskild profilering . Skolans demokratifostrande 

fick stå tillbaka för dessa nya idéer och har först under 2000-talet auktaliserats igen, kanske i 

synnerhet genom värdegrundsprojektet initierat utav utbildningsdepartementet menar Englund.30 

Tomas Englund delar även upp demokratiuppfattning i två huvuduppfattningar – 

funktionalistisk och normativ demokratiuppfattning. Den funktionalistiska uppfattningen är 

dominerande och avgränsar demokratin till en form av representativ demokrati där en elit 

                                                 
27 Nationalencyklopedin, Lennart Lundquist, 2014 

28 Skolverket 2014 
29 Ibid. 
30 Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.), Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 

övervägande i skola och samhälle, Studentlitteratur, Lund, 2003 s.49 
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förvaltar folkets förtroende och likt Lundquists beskrivning i nationalencyklopedin främst ett 

medel för beslutsfattande. Det kritiska alternativet skulle då vara normativ uppfattning som 

förverkligas när folket deltar i det politiska beslutsfattandet och demokratin blir ett mål i sig. I 

skolans värld skulle man enligt Englund kunna beskriva det som att den funktionalistiska 

uppfattningen av demokrati består i att demokrati är ett kunskapsområde, där vissa elever 

kommer vara mer intresserade än andra att ta del utav det. Den normativa uppfattningen innebär 

istället en strävan efter någonting mer. Till exempel jämlika förutsättningar för eleverna att bli 

kapabla till att delta i demokratin. Dessutom innehåller den normativa uppfattningen någonting 

mer än att bara se demokratin som en styrelseform - det är även ett levnadssätt som alla 

medborgare ska bli delaktiga igenom olika institutioner, exempelvis skolan.31 

 

Det finns två större varianter av normativ demokratiuppfattning: deltagardemokrati och 

deliberativ demokrati. Deltagardemokratin återfanns i läroplanen för grundskolan 1980 och var 

fostrande och medverkan i sig ansågs vara viktig. I läroplanen fanns det även utrymme för 

deliberativa drag som att skolan skulle framhålla demokratiska värden men ändå ge utrymme för 

konfliktperspektiv. De deliberativa idéerna bygger på skilda synsätt och framhäver den pågående 

debattens betydelse och har alltid funnits med som underström i skoldebatten men haft svårt att 

hävda sig i skolans traditionella förmedlingskultur. 

Kritiken mot 1980-talets läroplan riktades ofta emot de deltagardemokratiska idéerna då 

kritikerna menade att skolans fredsfostran och förmedling av demokratiska värden inte kunde 

ifrågasättas .32  

Succesivt har det deliberativa samtalet givits en central plats för skolans demokratiska arbete. 

Det vill säga samtal där olika uppfattningar och värden kan ställas mot varandra. På så vis ges 

individen utrymme att lyssna, argumentera, överväga och värdera samtidigt som det finns en 

kollektiv strävan efter att finna gemensamma normer och värden att enas om.33 

 

 

Demokratisk fostran / Demokratisk bildning 

Historia har använts och kan i många fall användas som en metod att fostra medbogarna till att 

bli demokratiska och uppskatta det demokratiska styrelseskicket. Hans Albin Larsson som är 

                                                 
31 Ibid s.51 
32 Ibid s.52-53 
33 Ibid s.67 
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professor i historia diskuterar hur man kan förbättra förutsättningarna för demokratiutbildningen 

i skolan med bakgrund av det han menar var en västerländsk kris efter kalla krigets slut, där tron 

på demokratin som styrelseskick sviktade.34 

Larsson menar att eftersom Sveriges samhälle bygger på demokrati måste varje medborgare ha 

en underbyggd bild av vad demokrati är för något. I och med att demokrati är någonting mer än 

beslutsfattande bör varje individ ha ett demokratiskt förhållningssätt – en idé om hur demokrati 

borde fungera, dess begränsingar och hur den kan missbrukas. Demokratin i Sverige är som 

styrelseform inte särksilt ifrågasatt men det råder olika meningar om var gränserna ska gå.35 

För att en demokrati ska fungera krävs det att medborgarna i ett land besitter en viss skolning 

inom området. Statsförvaltning, poliskår och rättsväsenden måste vara fria från korrumption och 

massmedierna måste vara medvetna och vilja ta ansvar för demokratin. Allmänheten behöver 

utbildning så att de kan använda de demokratiska redskapen som tillåts för att kunna påverka och 

förändra. Därför är demokrati ett politiskt mål men även ett verktyg för att kunna förändra, vilket 

gör att demokratin aldrig är eller blir inaktuell.36 

Svenska barn går idag i offentligt finansierade och lagreglerade skolor, normalt går de där i 

tolv år. Därför är det självklart att skolan är en av de viktigaste resurserna för att forma 

människor till ansvarskännande och självständiga individer menar Larsson. Skolan är ett unikt 

redskap för att ge alla en gemensam värdegrund eller åtminstone kunskaper om andras 

värderingar och bakgrunden till dessa. Dock visar skolverkets rapporter37 att skolan inte förmår 

att vara överskridande alla gånger utan istället befäster sociala och etniska skillnader. Det gör att 

det är angeläget att de som växer upp i Sverige bör få former för att träna i att själva ta sig an sina 

angelägenheter och erövra demokratin. Larsson föreslår att lärarutbildningen bör fokusera på att 

blivande lärare blir medvetna kring demokratiproblematiken och genomgå någon form av 

demokratiutbildning.38 

Skolans demokratifostran syftar till att alla i samhället ska acceptera och känna till de 

demokratiska reglerna och värdena, det är en politisk norm som skolan har tilldelats utav staten. 

Läroplanens värdegrund har ett syfte att förankra och tillämpa värden i den praktiska 

verksamheten och det är all skolpersonals, elevers och vårdnashavares uppgift att se till att 

möjliggöra detta. Tolerans och acceptans är nyckelord för att förverkliga detta, det innebär att 

                                                 
34 Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.), Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 

övervägande i skola och samhälle, Studentlitteratur, Lund, 2003 s.149 
35 Ibid s.150 

36 Ibid s.151 
37 Boken är utgiven 2003 men Larssons slutsatser är med bakgrund av vad som tidigare skrivits 

troligen ändå aktuella med reservation för att nya rapporter skulle kunna visa annorlunda. 
38 Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.), Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 

övervägande i skola och samhälle, Studentlitteratur, Lund, 2003 s.149 s152-153 
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även uppfattningar om att avskaffa demokratin kan komma fram i skolan. Om åsikterna strider 

mot grundläggande värden får de framföras men  skolan och därmed också lärarna ska inte låta 

dessa åsikter stå oemotsagda. Därmed är inte skolan värdeneutral utan syftar till en aktiv påverkan 

av eleverna vilket är en demokratisk paradox men även en förutsättning för demokrati enligt 

Hans Albin Larsson.39 

Ett praktiskt exempel på demokratisk fostran 

Magnus Hermansson Adler tar i boken framtidens historia (2009) upp hur man kan använda 

historieämnet som demokratisk fostran. Inspirationen har han hämtat från grundskolor i 

Bohuslän och Värmland där en extrakurs som fanns gick ut på att elever i årskus nio som hade 

haft icke demokratiska åsikter fick genomgå en frivillig utbildning parallellt med sina vanliga 

studier. Utifrån historien fick de lära sig om demokrati genom praktiska exempel och på så vis 

integreras i skolans demokratiska gemenskap. Idéen går helt enkelt ut på att elever som uppvisat 

främlingsfientliga och rasistiska åsikter har fått ett erbjudande om att gå denna extrakurs på 

skolan som egentligen inte är någon ”extra kurs” utan skulle lika gärna kunna vara vilken 

undervisning som helst baserad på historia. Adler har utifrån denna idé skapat 

undervisningsförslag för just historieämnet med liknande intentioner.40 

Elever som kränker andra i ord och handling hindrar skolans demokratiska värdegrundsarbete 

men lösningen finner man inte genom att lyfta ut dessa elever ur gemenskapen utan genom 

integrering i undervisningen. Det är ett akut och angeläget problem för skolan att förhindra att 

dessa elever inte fångas upp utav odemokratiska krafter utanför skolan enligt Adler.41 

Adlers undervisning stödjer sig på fyra didaktiska principer, vilka är – Elevens lärande ska utgå 

från livsvärlden, sträva efter autencitet, empati, samt visa hur man kan lära sig av historien. Alla 

principer återfinns i läroplan och kursplan42 och kan därför rymmas inom den vanliga 

undervisningen.43 

I många fall kommer de antidemokratiska eleverna ifrån familjer som har haft sociala 

svårigheter och inte förmått att fostra sina barn på egen hand. Därför är det viktigt att engagera 

föräldrar och vårdnadshavare i undervisningen och ges del av den loggbok som det är tänkt att 

eleverna ska skriva i under tidens gång. Men skolan ska inte bara vara ett stöd i hemmets fostran 

                                                 
39 Ibid s.155-156 
40 Hermansson Adler, Magnus, Framtidens historia: ämnesdidaktiska utmaningar för en ny 

historieundervisning, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009 s.83-84 
41 Ibid s.85 
42 Exempel från 2009 innan gy11 men de didaktiska principerna är likväl aktuella 
43 Hermansson Adler, Magnus, Framtidens historia: ämnesdidaktiska utmaningar för en ny 

historieundervisning, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009 s.91 



18 

 

utan även genom undervisningen där moraliska arbetsuppgifer ska utgöra ett stort underlag. Ett 

exempel kan vara att eleverna får i uppgift att skriva en text om begreppet människovärde. Sedan 

får eleverna värdera en moralisk princip utifrån sina egna familjeförhållanden, exempelvis: Alla 

människor har lika värde. Läraren har sedan i uppgit att sammanställa diskussionerna och ta upp 

eventuella exempel som inte går ihop med principen om allas lika värde och se hur väl de 

stämemr överens med vad människorna på orten tycker. Varpå eleverna får göra en mindre lokal 

intervjustudie eller fördjupa sig i ortens historia kring påståendet. På så vis är undervisningen 

anpassad efter elevernas livsvärld.44 

Vikten av autencitet kan förstärkas genom besök på autentiska historiska platser. I Adlers 

exempel är det genom en resa till Polen och Auschwitz-Birkenau. Ett besök som måste 

förbererads genom noggrann undervisning kring fakta och omständigheter om förintelsen. 

Genom att sedan lära sig historia på den faktiska plats där det har ägt rum, med färger, 

former,dofter och ljud närvarande bidrar till en ökande motivation hos eleven.45 

Empatiskt lärande har också betydelse för den demokratiska fostran där elevernas loggböcker 

är av stor betydelse. Narration eller meningsskapande berättelser skapar empati och främjar 

lärandet. Genom att låta elever själva berätta och dela med sig av sina narrationer organiseras 

minnen, skapas sammanhang och kunskap förmedlas inom gruppen. Ett berättarklimat tränar 

elevernas toleransnivå och testar också gränser hos eleverna i svårigheten att tolerera en person 

med avvikande åsikter.46 

Att lära av historien i det här sammanhanget handlar om att ge eleven sambandet mellan 

odemokratiska stater och relationen till folkmord, men även om att inse att historien aldrig 

upprepar sig på ett identiskt vis. Genom att studera olika exempel av folkmord i historien kan 

eleverna lära sig se samband och liknande drag som riskerar att leda till folkmord. Lärarens 

uppgift är att tillgodogöra ett systematiskt upplägg så att intaget av information blir överkomligt 

för eleven. Tidsöversikt, kronologi, identifikation av problem, faktaöverföring,gemensam analys 

samt en sammanfattande narration är exempel på steg som bör ingå i lärarens planering kring ett 

liknande moment.47 

 

 

 

                                                 
44 Ibid s.91-92 

45 Ibid s.96-97 
46 Ibid s.115-117 
47 Ibid s.122-124 
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Metod 

Studien bygger på Klas Göran Karlssons och Peter Aronssons material om historiebruk i dess 

olika former och kommer att genomföras genom att tre undervisande lärare i gymnasiekursen 

historia 1a1 får svara på frågor i form av en enkät, angående historiebruk och deras roll som 

historieförmedlare. Fem lärare på en gymnasieskola i Gävle tillfrågades att delta i denna studie 

varav tre valde att ställa upp. Frågorna de kommer att få formuleras så att det går att ge 

uttömmande och detaljerade svar på dem. Frågorna är även anpassade för målgruppen och de 

begrepp som avses diskuteras i enkäten är därför inte nödvändiga att förtydliga ytterligare. 

Intervjuoffren ges stor frihet att breda ut sina svar vilket kommer att göra resultatet mer 

nyanserat och det öppnar upp för en mer omfattande analys av materialet. Svaren kommer sedan 

att delas upp tematiskt och behandlas som separata diskussionspunkter i studien. Eventuella 

likheter och skillnader i svaren och hur väl de stämmer överens med tidigare forskning och 

hypoteser blir viktiga att betona. 

Enkätfrågorna formulerades med Karlssons typografi över historiebruk i åtanke och i enkäten 

medföljer ett kort utdrag angående lärarens historiebruk. Andra aspekter som tas upp i enkäten 

handlar om det demokratiska uppdraget men även didaktiska utgångspunkter kring hur och 

varför historiebruk bör läras ut. Studien kommer även att bygga på ett klassrumsbesök i en 

gymnasieklass som under höstterminen 2014 har läst kursen historia 1a1. Läraren för kursen 

kommer även att delta i tidigare nämnda enkätundersökning. Detta klassrumsbesök görs för att 

försöka se hur begreppet historiebruk har förankrats hos eleverna. Det ger både en dimension av 

hur elever som befinner sig i slutskedet av kursen och med momenten färskt i minnet ser på bruk 

av historia, men även hur väl lärarens arbete med kursplanen har realiserats. Frågorna till eleverna 

handlar om vilken nytta de kan se med att studera historia och vilka ansvändningsområden som 

finns där de kan tillämpa historia. Intervjuerna kommer att ske gruppvis om två till sex personer.  

Den litteratur som ligger till grund för arbetet är funnen via libris.kb.se där nyckelorden för 

sökningarna har varit ”historiebruk” och ”historiedidaktik”. Viss litteratur har tagits ifrån tidigare 

arbeten kring historiebruk eller demokrati inom skolan.  

Historiedidaktiska böcker och undersökningar kommer att ligga till grund för slutsatserna och 

kommer att användas som verktyg för att analysera lärarnas enkätsvar, i synnerhet den typografi 

över historiebruk som historikern Klas Göran Karlsson har skapat. Syftet med den är att ge 

brukare av historia ett redskap för att kunna analysera sin egen roll som historiebrukare48 

                                                 
48 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 s.55 
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Litteratur som är av särskild betydelse för studien och skrivna av historiker är Historiebruk: att 

använda historien av Peter Aronsson, Historien är nu av Klas Göran Karlsson och Varför Historia? av 

Klas Åmark. Boken Demokrati och lärande som är avsedd att fungera som kurslitteratur och 

debattbok för utbildningar inom pedagogik, sociologi, statsvetenskap och andra 

samhällsvetenskapliga områden. Boken är även riktad till verksamma inom skola och utbildning. 

Avsnitten som behandlas i denna studie är skrivna utav pedagogikprofessorn Tomas Englund 

och historikern Hans-Albin Larsson. Fördelen med att lägga upp studien på följande vis är att det 

insamlade materialet är lätthanterligt samtidigt som det tillåter en djupare analys av de insamlade 

svaren, det går att särskilt betona vad intervjuoffren har valt att bidra med och deras svar får blir 

därmed ledande för den kommande slutdiskussionen. Däremot bör man ändå betona vikten av 

vad en bredare undersökningen skulle ge för resultat och att fler deltagande lärare givetvis skulle 

bidra till en större mångfald och ett än mer tillförlitligt svar på frågeställningen. Därför bör denna 

studie också betraktas utifrån perspektivet av att enbart vara ett lokalt nedslag med 

förhoppningen om att kunna bidra till vidare forskning på området. 

 

 

Resultat 

Historielärarnas syn på historiebruk 

Här nedan följer en transkribering utav de enkäter som tre gymnasielärare i kursen historia1a1 har 

besvarat. Svaren är uppdelade tematiskt och i vissa fall förtydligade med direkta citat. 

Lärarnas arbete för måluppfyllnad 

Den första utav frågorna i enkäten handlade om hur lärarna kan arbeta för att eleverna ska kunna 

utveckla sin förmåga att undersöka, förklara och värdera historiebruk i olika sammanhang. Alla 

lärarna i denna studie menar att det är nödvändigt att ägna ett eget moment av historiekursen åt 

historiebruk för att uppfylla ämnets mål. De poängterar även vikten av att inleda med detta 

moment för att eleverna sedan skall kunna nyttja sina kunskaper i resten av kursen. En av lärarna 

betonar också särskilt att allt bruk kan övergå i missbruk och ger sedan exempel på olika 

undervisningsområden som kan tas upp – Nationell historiesyn på 1800-talet, Stalin och Hitlers 
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historiebruk, Politiska kampanjer och bruk som fostran. Andra bruk som nämns handlar om 

kommersiellt bruk inom musiken och populärkulturen. 

 

Lärarna visar här prov på en god medvetenhet kring begreppet och visar genom många olika 

exempel upp hur man kan arbeta med detta i klassrummet.  

 

Begränsningar för att kunna uppnå läroplanens krav 

Lärarnas åsikter går isär kring frågan om de har upplevt några hinder kring att involvera 

historiebruket i kursen historia1a1. En lärare menar att det absolut inte finns några ursäkter och 

att historiebruket är centralt i läroplanen och måste behandlas oavsett kurs för att eleven ska 

kunna nå ett godkänt betyg. Andra lärare nämner annars tidsaspekten som ett problem och 

menar att kursens längd är ett problem: ”Källkritik och historiebruk lämpar sig bättre i en längre 

kurs.” 

Tidsaspekten har givetvis betydelse för hur omfattande ett specifikt avsnitt i en kurs kan vara. 

Detta är ett av lärarnas dilemman, att å ena sidan förhålla sig till en läroplan där vissa områden 

måste ingå medan den praktiska verkligheten faktiskt kan göra det svårt att tillgodose alla 

läroplanens delar. Frågan kan dessutom tolkas olika och svaren i sig behöver nödvändigtvis inte 

stå i kontrast till varandra. Det är en sak att vara medveten om att tiden kan försvåra ditt arbete 

som lärare och en helt annan att faktiskt inte uppfylla kursmålen. Att hysa en åsikt som lärare att 

historiebruk lämpar sig bättre i en längre kurs behöver inte betyda att man som lärare inte 

kommer att undervisa om begreppet. Tvärtom kan lärares åsikter kanske leda till att kursplanerna 

anpassas och förtydligas utifrån deras åsikter. Det är ju ändå de som dagligen arbetar med dessa 

styrdokument. 

Lärarnas syn på historiebruk i läroplanen 

Det råder utan tvekan en enighet bland lärarna om behovet av att kunna förstå historiebruket. 

Det ger ett större perspektiv på saker och ting och visar hur historia har fler än ett 

användingsområden. Eleverna kan lära sig att analysera samhällsförhållanden och vara kritisk mot 

exempelvis sociala medier. Det handlar också om att inse att historia inte är någon exakt 

vetenskap utan tolkningar ifrån ett urval av fakta. Eleverna behöver lära sig att urskilja bruk från 

missbruk. 

Historiämnets roll för skolans demokratiska uppdrag 



22 

 

Eleverna får i historieämnet kunskap om de demokratiska värdena och hur de har kommit till, en 

lärare menar särskilt på att dagens självklarheter inte alltid har varit sjävklara vilket eleverna kan 

behöva upplysas om. En annan lärare betonar istället att det demokratiska uppdraget ska 

genomsyra all undervisning och historiämnet är ett sätt att utveckla elevernas kritiska tänkande. 

Källkritiken är viktig menar lärarna och ämnet bör syfta till att eleverna lär sig att hitta goda källor  

och bli mer kritiska till det som finns på internet framför allt.  

Här är det tydligt att lärarna anser att historieundervisningen har en naturlig koppling till 

demokratiska värden och genom att följa läroplanen kommer eleverna att stärka sina källkritiska 

sidor och på så vis gynna demokratin i längden. En väl genomförd historieundervisning  kommer 

alltså att leda till kunniga och medvetna elever. Något som är av stor betydelse för att bibehålla 

demokratin och för att motarbeta eventuella hot mot den.  

Historieförmedlare/historiebrukare 

Angående lärarnas syn på sig själva som både förmedlare och hur de anser att de bör förhålla sig 

till detta i klassrummet är de eniga om att det allra viktigaste är en medvetenhet om sin egen roll. 

Objektivitet och vetenskapligt historiebruk framförhålls. En lärare menar att frågan är intressant 

men svårbesvarad och att förmedling och bruk går hand i hand: ”Jag som lärare är ju ofta 

förmedlare av ett vetenskapligt historiebruk och ska så vara men det är lätt att ibland glida över 

på andra typer av bruk”. 

Andra lärare betonar vikten av elevernas roll i klassrummet. Ett förslag var att till och med 

diskutera frågan med eleverna medan en annan lärare vill låta eleverna fundera på vems eller 

vilkas historia det är som har skrivits och på vilket sätt det hade kunnat se annorlunda ut. 

Missbruk 

Det som anses vara ett missbruk av historien enligt historielärarna är det ideologiska och politiska 

bruket av historien. Propaganda och missvisande argument nämns med syftet att påverka 

politiska ställningstaganden. Ett par av lärarna ser även risker med historieundervisningen och 

nämner att en allt för ensidig undervisning utan att bli heltäckande kan anses vara ett missbruk. 

Historiebruk att undvika/utnyttja 

Enligt de berörda gymnasielärarna i denna studie går alla typer av historiebruk att använda i 

undervisningen. Det är enligt dem viktigt att eleverna sedan lär sig urskilja bruken och vilka 

användningsområden de kan tänkas användas för. De anser de heller inte nödvändigt att undvika 
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något historiebruk. Enligt en lärare är det okej så länge eleverna kan skilja på de olika bruken, 

medan en annan menar att det går bra så länge man undervisar om bruken. Faran för lärare ligger 

i att övergå i ett ideologiskt bruk.  

 

Lärarna är överrens om att det mest allvarliga missbruket av historia är det politiska eller 

ideologiska bruket. Att bli allt för ensidig i sin egen undervisning eller att på något sätt övergå i ett 

ideologiskt bruk av historia är något som lärarna verkligen vill undvika. Det är inte särskilt 

överraskande svar och inte heller något att anmärka på. Att lärare helst vill använda sig av det 

vetenskapliga och objektiva bruket var förväntat och helt i linje med Karlssons typografi där det 

vetenskapliga bruket ska representeras utav forskare, lärare och museitjänstemän.49 

 

Klassrumsbesök - historia 1a1 

Den 1 december under höstterminen 2014 besökte jag en gymnasieklass för årskus 3 som under 

terminens gång hade läst kursen historia 1a1. Jag fick tillstånd att delta på lektionen och 

möjligheten att gruppvis intervjua eleverna som sammanlagt var tjugiofem personer. Totalt 

gjordes det 6 intervjuer där grupperna bestod av två till sex personer. Elevernas svar och 

reflektioner kommer att presenteras tematiskt då det är irrelevant vilken grupp som sade vad. 

Eleverna hade ingen relation till mig tidigare och gruppindelningen var enbart baserad på den 

sittplats de hade valt för dagen. Istället var tanken att fånga upp klassens tankar som helhet och 

försöka ge exempel på hur elever som avverkat en stor del av kursen kan tänkas resonera kring 

det centrala begreppet historiebruk. Denna avvägning har gjorts i efterhand genom bedömningen 

att tillräckligt många personer per grupp bidrog med sina tankar vilket ger studien ett mer 

tillförlitligt och varierande resultat. Denna typ av studie skulle inte ha fungerat eller varit rättvis 

om enbart ett fåtal elever varit bidragande. 

 

Arbetsområden under kursen 

Eleverna fick fritt ur minnet redovisa vad de kom ihåg från kursens gång vad gäller 

arbetsområden. Franska och ryska revolutionerna nämndes som ett moment, folkmord var ett 

annat, antiken och medeltiden ett tredje, samt ett eget arbete om en historisk personlighet var 

                                                 
49 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 
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ytterligare ett moment som hade bearbetats. Under tiden jag var där läste eleverna självständigt på 

om första och andra världskriget. 

Historienytta 

Att lära sig av historien var det vanligaste svaret på frågan om vilken nytta eleverna kunde se med 

att läsa historia på gymnasiet. Många menade att genom att läsa historia kunde man undvika att 

göra om samma historiska misstag som tidigare gjorts. Historia kunde även användas till att 

förutse framtiden och alltså fungera i förebyggande syfte. Exempel som gavs var, världskrig, 

nazism och folkmord. Dessa händelser fick enligt eleverna inte falla i glömska och kunde genom 

upplysning undvikas. Vissa elever motsade sig dock detta eftesom historien ändå upprepade sig 

idag och hänvisade till Islamiska Staten.50 Likväl var ändå dessa elever övertygade om att deras 

generation skulle kunna undvika liknande företeelser.  

Många elever påpekade också att kunskap om historia gav allmänbildning och kunskap. Några 

menade också att detta var historieundervisningens enda bidrag, åtminstone till eleverna själva. 

Vissa elever ifrågasatte det stora fokuset på Hitler, världskrig och revolutioner och ville istället 

lyfta fram positiva förebilder i historien. Det kunde bidra till förståelse varför världen ser ut som 

den gör, samhällen, nationer och idéer. På så vis skulle också fler visa tacksamhet åt det som har 

varit och uppskatta det liv man har idag. Vissa elever påpekade ändå att historia kunde bidra till 

förståelse för samhällens strukturer, idéer och varför världen ser ut som den gör utan att lyfta 

fram positivia förebilder eller händelser.  

Historiens användningsområden 

Inledningsvis fick eleverna chansen att berätta om de kände igen begreppet historiebruk.”Är det 

det som har att göra med källkritik och sånt där?” En klar majoriet av eleverna påstod sig aldrig 

ha kommit i kontakt med begreppet medan ett fåtal menade att det var ett vagt men ändå bekant 

begrepp. Eleverna som påstod sig ha känt igen det kopplade ihop historiebruk med källkritik och 

kunde också påminna gruppen om ett mindre arbete i kursens inledning som troligtvis hade 

innefattat någon koppling till historiebruk. Ett påstående som även bekräftades av undervisande 

lärare. Det ska dock tilläggas att det var vaga och otydliga formuleringar likt ovanstående som 

gavs till svar när de hörde ordet historiebruk. När de istället fick frågan hur man skulle kunna 

använda sig av historia var svaren desto mer fantasirika och tydliga.  

                                                 
50 Flera medier rapporterade om folkmord utav IS i Irak. Amnesty menar att en etnisk rensning 

pågår i Irak mot minoriteter - 

http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/91594/?gclid=CLWHzM7u48ICFeXNcgodunQA4A 
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Historia som maktmedel 

Några elever gav exempel på hur historia använts för att vinna makt. Adolf Hitler nämndes 

och exemplifierades med hans hänvisning till det armenska folkmordet ”Vem kommer idag ihåg 

armenierna?” som enligt Hitler fallit i glömska när han beordrade om intåget i Polen 1939. Många 

elever var även överrens om att historia kan användas som ett medel för att behålla sin makt men 

även att det kunde leda till övergrepp på befolkningen i form av förföljelse, förtryck eller till och 

med urarta i folkmord. 

 

Historieförmedling 

En av de allra första reaktionerna på frågan hur historia kan användas var att den kan 

förmedlas, eller läras ut utav de mer kunniga på området. Att läsa historia i skolan eller på 

universitet och på så vis bilda varandra var ett mycket vanligt sätt bland eleverna. Återigen 

kopplades detta av elverna till det faktum att man kan och bör lära sig av historien. Genom att 

hänvisa till historien kan samhällen undvika konflikter, förödande händelser eller till och med 

krig. 

 

Populärkultur och historia 

”Kan vi inte se film idag? Till exempel Troja. Det är ju också historia”. Denna fråga var den 

första som ställdes på lektionen och var riktad till läraren som stod i full beredskap att 

introducera instuderingsfrågor angående världskrigen. Eleverna fick inte se Troja men de fick 

åtminstone chansen att utförligare beskriva på vilket sätt filmer eller böcker kan ha för koppling 

till historia och historiebruk. När någon gav exempel på att historia använts till att göra filmer och 

tv-program var de andra inte sena att fylla på med exempel. Eleverna var positivt inställda till 

historiska skildringar i kommersiella sammanhang och ansåg att det var ett lättsamt och lustfyllt 

sätt att lära sig och ta del av historia på. En stor del av klassen såg dock denna typ av 

kommersiella bruk som ett sätt att tjäna pengar på och inte kunde godtas som korrekt historia. 

Andra var dock inte lika övertygade utan menade istället att det kunde vara ett komplement till 

övrigt användande av historia. 
 

Den personliga historien 

”Får man reda på att man har ett adligt efternamn eller varit släkt med kungen… Ja då är man ju 

kung”. I en grupp menade en elev att historia också kunde användas i 

släktforskningssammanhang. De andra höll med och sedan påbörjades en längre diskussion 

vilken betydelse de kunde tillskriva släktforskning. Eleven som först nämnde idéen menade att 
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genom att spåra sina anfäder kunde man tillförskaffa sig fördelar i dagens samhälle. Någon 

menade att genom ett utstickande eller igenkännande efternamn skulle man komma att behandlas 

annorlunda än om man bar ett vanligare efternamn. Släktforskningen skulle alltså kunna leda till 

att finna ett sådant namn och legitimera ett eventuellt namnbyte. 

En annan elev menade istället att släktforskning var ett sätt att lättare förstå sin egen roll i livet 

och samhället. Det skulle kunna fungera som en förklaringsmodell över varför vissa personer 

besatt vissa egenskaper och intressen. Men även kunde det ge mening åt ens egna liv. 
 

Verkningslös historia? 

”Historia är tråkigt och det är helt ointressant för mig”. Även om det för en historiker kan kännas 

svårt så finns det en verklighet att förhålla sig till och den verkligheten kanske är det allra 

viktigaste för en historiedidaktiker att försöka förstå sig på. Det generella intresset av historia och 

den kurs som eleverna läste var på det stora hela ett svalt sådant. Det förhindrade dock inte att 

eleverna ändå kunna svara på frågor och faktiskt se historienyttan i samhället. Det är ju faktiskt 

fullt möjligt att besitta kunskap om ett ämne utan att vara överdrivet intresserad av det. Även om 

det senare ger goda förutsättningar för det förra och vice versa. Däremot fanns det några enstaka 

elever som verkligen var helt ointresserade och uttråkade av historieämnet och menade att det 

absolut inte fanns något historia kunde användas till. När någon annan elev ändå försökte påpeka 

att man kunde lära sig av historien och det kunde väl de andra eleverna hålla med om fick denne 

till svar att det möjligtvis kunde vara intressant för just människor på maktpositioner. Slutligen 

vill jag ändå betona att meningen med klassrumsbesöket var att höra tankar och idéer hos elever 

som har läst gymnasieskolans kortaste historiekurs och ta till vara på alla möjliga slags åsikter om 

historiebruk och historienytta och inte värdera elevernas intresse eller engagemang i ämnet. 

Däremot finns det anledning att återgå till just dessa elevers åsikter i analysen av resultatet. 
 

 

Summering 

Ovanstående text är en sammanfattning av en gymnasieklass muntliga funderingar och är tänkt 

att ge en mindre inblick i hur elever som nästintill genomgått historiekursen historia1a ser på hur 

historia kan brukas. De skulle kunna fungera som tankeväckare och ögonöppnare på 

historiedidaktiker och bör i första hand ses som ingångar till fördjupande frågeställningar på 

området. För denna studie kan de dock användas i analysen av lärarnas syn på historiebruk och 

ge ytterligare dimensioner till hur historia kan användas och vilken roll skolan anses ha, har och 

kanske bör ha när det kommer till undervisning av historia. 
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Diskussion 

Här följer en analys utav gymnasielärarnas enkätsvar samt det klassrumsbesök som gjorts för att 

undersöka hur begreppet historiebruk kan komma till användning i gymnasiekolan och vilken 

betydelse det har för skolans demokratiska uppdrag. 

 

Att lära sig av historien 

Ett återkommande påstående när det kommer till historia är att vi kan lära oss av den. Genom 

historia kan vi undvika eller utnyttja tidigare begångna handlingar. Historia gör att vi kan förstå 

vår omvärld och bidra till samhällsnyttan menar historikern Klas Åmark.51 

Historikernas forskning kan bidra till samhället och det är även den traditionella synen på 

historiker enligt Klas Göran Karlsson. Genom deras arbete kan också kunskapen förmedlas till 

elever i skolorna eller för andra historieintresserade via exempelvis muséer.52 Detta vetenskapliga 

bruk har stort existensberättigande om det kan relateras till samtidens problem.  

Gymnasielärarna återgav i sina enkäter att det var nödvändigt att undervisa i hur historia kan 

brukas och någon lärare ville särskilt betona att allt bruk skulle kunna riskera att övergå i ett 

missbruk. Karlsson menar att den enda risken med ett vetenskapligt historiebruk var att det 

kunde leda till försummelse av de övriga bruken och på så vis göra det svårare att urskilja dessa.53 

Gymnasielärarna är även de inne på Karlssons linje och menar att en allt för ensidig 

undervisning skulle kunna anses vara ett missbruk av historien. Även om det vetenskapliga bruket 

ska vara det som företräds och används av lärarna själva är det hela tiden viktigt att upplysa om 

andra typer av bruk och samtidigt uppmuntra eleverna att ifrågasätta och värdera lärarens roll 

som historieförmedlare. Lärarna är också eniga om att det kräver tid och noggrannhet för att 

undervisa om historia och historiebruk.  

Karlsson tar även upp det pedagogisk-politiska bruket och beskriver det som ett jämförande 

historiebruk där historiska förhållanden förenklas. Skillnaden mot det vetenskapliga bruket skulle 

                                                 
51 Åmark, Klas, Varför historia?: en ämnesintroduktion för nya studenter, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011 s.9 
52 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 s.52 
53 Ibid s.54 
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enligt Karlsson vara att istället för att urskilja samband fokuserar dessa brukare på likheter.54 Det 

är alltså ett målinriktat bruk för att vinna politiska poänger. Dock borde lärare kunna anses ha 

nytta av detta typ av bruk då kunskapsnivåer och graden av förståelse kan variera i ett klassrum. 

Den viktiga skillnaden borde då vara att inte ha ett politiskt mål i sikte utan att skapa förståelse. 

Även Karlsson är inne på denna linje men menar att det tar udden av den intelektuella 

dimensionen i undervisningen. En lärare menade att historieförmedling och historiebruk går hand 

i hand och det bästa sättet att undvika att övergå i ett ideologiskt bruk är att vara medveten om 

sin roll.  

Det är tydligt att de berörda lärarna i denna studie är medvetna om historiebrukets mångfald 

och även att de är öppna för att diskutera sin egen roll i sammanhanget. Det kanske också kan 

tyckas rätt och riktigt att ifrågasätta sig själv som historielärare eller kanske i första hand sina 

undervisningsmetoder men det är även en fråga om balans. Att å ena sidan upprätthålla den 

auktoritära rollen som lärare och kunskapsförmedlare och å andra sidan vara öppen för kritik. 

Eleverna behöver ha tilltro till sin lärare som mer kunnig och påläst än de själva men samtidigt få 

tillåtas ifrågasätta, granska och diskutera kursens innehåll. Inte helt olikt en historikers uppdrag. 

Ser man till eleverna som har läst kursen historia1a1 och deras syn på det hela var ett av de mest 

förekommande svaren på historiens nytta att man kunde lära sig något utav den.  

Genom att ta del av historiska händelser skulle man kunna undvika eller upprepa dessa 

situationer beroende på i vilket ärende man kunde tänkas handla. Elevernas svar är inte helt olika 

de svar Klas Åmark ger på frågan varför man bör studera historia. Även om ingen elev använder 

sig av termer så som samhällsnytta är det tydligt att det är det som åsyftas när eleverna talar om 

historienyttan. De elever som inte vidrörde samhällsnyttan är ändå inne på linjen att lära sig av 

historien. I dessa fall handlar det dock enbart om allmänbildning och historiekunskaper för att 

bredda individens kunskapsbank.  

Historia som livsbehov 

Historia har en central plats i skolan och förknippas med samhällsnytta och är i mångt och 

mycket ett maktverktyg. Filosofen Nietzsche menade dock att vetenskaplig historia inte fick 

överta historiens plats som livsbehov hos människorna. Hans idéer har också spelat en stor roll 

för historiedidaktiken.55 Nietzche måste anses ha vissa poänger i det han förespråkade redan i 

slutet på 1800-talet. Gymnasieleverna i denna studie efterfrågar även någonting mer än den 

vetenskapliga historien. Med hänvisning till Peter Aronssons definition av historiebruk att all 

                                                 
54 Ibid s.63-64 
55 Ibid s.53 
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form av bruk kommer ur ett behov av att ge någonting mening eller som ett verktyg för att kunna 

hantera verkligheten56 borde det därför vara rimligt att lärare som ska undervisa i historia på 

gymnasiet tar till vara på elevernas önskemål. En förutsättning för att bättre förstå, men kanske i 

synnerhet intressera sig för historia borde ha sin utgångspunkt hos den som ska ta det till sig. I 

detta fallet gymnasieleverna. 

Några elever tog på eget bevåg upp en önskan om att få läsa om historiska förebilder och en 

fokusering på positiva händelser istället för att överösas med krig, folkmord eller diktaturer. 

Denna typ av önskan och syn på historia är typiskt för det Karlsson kallar för existensiellt 

historiebruk.57 Att få minnas eller enas kring en historia när samhället i övrigt är i snabb 

förändring eller kanske allt för ogreppbar för den unga människan.Ett existensiellt historiebruk 

kan ge den trygghet som eftersöks. Positiva förebilder har genom historien fungerat som ikoner 

att sluta sig upp bakom eller på annat vis fungerat som ett sätt att ena människor. Åmark menade 

att detta kunde bidra till att bygga upp nya positiva identiteter.58 Dessa gymnasielever var alltså 

inne på samma linje som Nietzsche som menade att goda föredömen bidrar till en vilja att vårda 

och omhänderta. Det är med andra ord inga nya och revolutionerande idéer men ändå ett starkt 

bevis på att dessa funderingar aldrig blir inaktuella. Men ett sådant förhållningssätt till historia för 

även med sig faror och kan leda till ett polariserat samhälle och skapa mytbildningar som inte kan 

vara önskvärt för en historiker, något som även Nietzsche var medveten om.  

Kanske har därför Karlsson en poäng när han frågar om det verkligen är nödvändigt att alla 

historiker ska befinna sig på samma plattform. Frågan blir även ännu svårare när bedömningen 

skall göras vilka som kan anses vara positiva förebilder. Risken att en sådan form av undervisning 

övergår i ett ideologiskt eller politiskt historiebruk är påtaglig vilket även en av gymnasielärarna i 

enkätundersökningen varnar för.59 

Ett existensiellt historiebruk kan dock ha sina fördelar då det ofta tar sin början i den lilla 

historien och kommer ur individens perspektiv. Enligt Karlsson är det ofta en bra början för att 

intressera sig för den större historien.60 Några av eleverna menade att historia kunde användas vid 

släktforskning och påtalade också det faktum att vissa kunde dra fördel av sina anfäders förflutna 

eller bara helt enkelt för att förstå sin egen livssituation. Detta resonemang är intressant då det 

dels bevisar behovet av det existensiella historiebruket samt Aronssons utgångspunkt om allt 

                                                 
56 Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004 s.57 
57Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 s.56 
58 Åmark, Klas, Varför historia?: en ämnesintroduktion för nya studenter, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011 s.9 
59 Se bilaga 
60 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 
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historiebruk. Det är också en oerhört beprövad metod bland makthavare genom historien, att 

använda sin stamtavla som skäl att regera eller bibehålla ett imperium och är själva grunden i 

monarkier och dynastiers existensberättiganden. 

Historia som maktmedel 

Historia kan användas och används till att upprätthålla maktförhållanden. Lärarna gav exempel på 

dikaturers historiebruk och propaganda som arbetsområden för historiekursen och några elever 

påpekade också makthavarnas historiebruk. För en historiker och även för många andra är det 

självklart att historia är makt och alla som har makt kan missbruka den. Detta gäller även i 

demokratiska länder. Den stora faran med ett maktmissbruk och den stora faran för demokrati 

ligger dock inte alltid i själva missbruket utan i passiviteten runt omkring den. Ett par elever 

erkände sig fullständigt ointresserade av historia och användningen av ämneskunskaperna. Det är 

de ointresserade eleverna som förmodligen är svårast att undervisa oavsett ämne, men för 

historielärarna är det kanske de viktigaste att fånga upp. Ointresse och likgiltighet leder till 

acceptans och möjliggör maktmissbruk. Att påvisa dessa maktförhållande och granska makten 

ligger i historikerns uppdrag och det uppmanar i sin tur till handling. Detta menade både 

Nietzsche, Åmark och Karlsson. Det här kunde även de eleverna se och menade att historia hade 

betydelse för dessa människor men räknade inte dit sig själva. Ett sådant förhållningssätt är 

kanske det allra skadligaste för demokratin, i synnerhet om allt för många intar det. Frågan är då 

hur kan man väcka intresset hos de här eleverna? Återigen är det kanske nödvändigt att betona 

livsbehovet och den personliga historian. Någonstans måste ett intresse väckas och där kan det 

vara nödvändigt att frångå det vetenskapliga bruket. Att låta elever se historisk fiktion på film är 

ett sätt, att låta de söka sina egna rötter ett annat. Denna fråga är högst individuell men bör inte 

förringas. Kan man som lärare locka elever till ett intresse för historia bör man göra det. 

Ideologiskt historiebruk – den stora faran 

Lärarna i enkäten varnade för att övergå som historieförmedlare och brukare av en vetenskaplig 

historia till att bli ideologiska förespråkare. Objektivitet och medvetenhet var två begrepp som 

särskilt förespråkades. Återigen är det tydligt vad lärarna menar när de åsyftar ett ideologoiskt 

historiebruk och medvetneheten om dess tunna skiljelinje från ett vetenskapligt bruk. Karlsson 

sätter sin gräns mellan de olika bruken beroende på vilken målsättning brukaren har. 

Vetenskapligt bruk leder till en inomvetenskaplig utveckling medan ideologiskt bruk ska leda 
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samhället i en viss ideologisk riktning.61 Som historielärare är det därför inte konstigt att man 

säger sig vilja förespråka det vetenskapliga historiebruket. Lärarna är dessutom eniga om att det 

politiska och ideologiska bruket är det som kan klassas som ett missbruk av historien och om 

lärarens egna politiska hemvist eller ideologiska världsuppfattning skulle påverka undervisningen i 

för hög grad kan även det vara ett missbruk. Klas Åmark påpekar också att den allra största 

frestelsen för en förmedlande historiker är att följa sin egen ideologi och på så vis bedriva 

propaganda istället för att förhålla sig kritisk till samtidens makthavare. En uppfattning som han 

delar med de undervisande lärarna. 

Är då tanken med historiekurserna på gymnasiet att de ska leda till en inomvetenskaplig 

utveckling och skapandet av ny kunskap? Finns det ingen önskan eller idé om ett gemensamt mål 

att sträva efter? I skolans styrdokument återfinns riktlinjer om demokrati och värdegrund, något 

som även lärarna själva menar är av stor vikt i historieundervisningen. 

Demokratisk fostran - ett ideologiskt historiebruk? 

Lärarna vill alltså inte vara ideologiska historiebrukare utan säger sig vilja företräda det 

vetenskapliga bruket av historia. Enligt skolverket bör dock all undervisning genomsyras utav 

demokrati och demokratiska värden. Någonting som lärarna är medvetna om och menar att den 

historiska kunskapen kan bidra till att stärka. Följdfrågan som är intressant att ställa då blir: 

 Kan man som lärare uppfylla skolverkets demokratiska uppdrag utan att använda sig av ett 

ideologiskt historiebruk? 

Svaret beror givetvis på hur man definierar demokrati och hur undervisningen går till. Tomas 

Englund menar att det finns två huvuduppfattningar om demokrati – den funktionella och den 

normativa. Oavsett om man betraktar demokrati som ett styrelseskick för en folkvald elit eller 

som ett mål att eftersträva kan man på samma gång betrakta demokrati som en ideologi. Den 

normativa uppfattningen om demokrati är precis det som Englund också säger – ett mål i sig.62 

Demokrati kan alltså betraktas som ett ständigt pågående arbete för att uppnå ett så demokratiskt 

samhälle som möjligt. Inom detta arbete rymmer sådant som jämlikhet och frihet och syftar till 

att göra alla medborgare delaktiga. Till hjälp används olika institutioner så som skolan. Skolverket 

delar denna normativa uppfattning att inkludera folket och att yttrandefrihet, mötesfrihet och 

                                                 
61 Ibid s.60 
62 Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.), Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 

övervägande i skola och samhälle, Studentlitteratur, Lund, 2003 s.51 
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allmän rösträtt är givna i en demokrati.63 Skolan ska också vara ett verktyg för att uppfylla detta 

och historieämnet kan till stor del hjälpa till att skapa kunskap i första hand om demokrati. 

Det borde därför inte råda någon tvekan om att samhället och dess institutioner har ett givet 

ideologiskt mål att sträva efter. Nämligen att uppfylla och förstärka den normativa 

demokratiuppfattningen. Historieundervisningen har alltså till uppdrag att vara ideologiskt 

inriktad. Något som de undervisande gymnasielärarna också håller med om när det besvarar 

frågan om ämnets betydelse för det demokratiska uppdraget.64  

Eleverna behöver enligt en lärare upplysas om de demokratiska värdena som inte alltid har 

varit självklara, medan en annan menar att det demokratiska arbetet skall synas i all undervsning 

på skolan. Lärarna är medvetna om det demokratiska uppdraget men har inte sett det som ett 

ideologiskt historiebruk då det på andra ställen förekommer kritik emot just denna typ av 

historiebruk. 

Englund menar dock även att den normativa uppfattningen av demokrati som är skolans 

ideologiska mål, kan delas upp i två varianter – Deltagardemokrati och deliberativ demokrati. 

Deltagardemokratin kan anses vara fostrande och där är deltagandet det viktiga, medan de 

deliberativa idéerna rymmer ifrågasättande och ger utrymme åt avvikande och ickedemoratiska 

uppfattningar där gemensamma värden ges utrymme att ställas mot varandra.65 

Gymnasielärarna visar prov på en stor grad av öppenhet när det kommer till att samtala och 

ifrågasätta. En lärare öppnar till och med upp för möjligheten att bli ifrågasatt av eleverna 

angående rollen som historiebrukare. En annan har insett svårigheten med att samtidigt vara 

förmedlare och brukare av historia. Förmedlarkulturen är något som även Englund betonar har 

försvårat den deliberativa demokratiuppfattningens plats i skolan. 

Lärarnas inställning till detta skulle alltså gynna de deliberativa idéerna om demokrati och 

stimulera debatten om och kring den och därmed skulle man också kunna frångå den fostrande 

rollen som bättre kännetecknar en deltagande demokratiuppfattning. 

Historieprofessorn Hans Albin Larsson menar att det är av yttersta vikt att alla medborgare är 

medvetna och har föståelse om vad demokrati är för någonting, vidare anser han att skolan är en 

mycket lämplig institution för att uppnå just detta. Han definierar demokrati som både ett politist 

mål och ett verktyg för att förändra.66Genom skolan kan man ge alla en gemensam värdegrund 

att stå på. Larsson föreslår även att alla blivande lärare bör skolas i en demokratiutbildning. Detta 

                                                 
63 Skolverket 2014 

64 Se bilaga 
65 Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.), Demokrati och lärande: om valfrihet, gemenskap och 

övervägande i skola och samhälle, Studentlitteratur, Lund, 2003 s.67 
66 Ibid s.151 
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skulle alltså i allra högsta grad vara en målinriktad och ideologiskt styrd verksamhet, något som 

Larsson också påpekar. Skolan är inte värdeneutral utan ska påverka eleverna aktivt i en viss 

riktning, något Larsson kallar för en demokratisk paradox. Han nämner dock inte riskerna med 

en värdegrundsinriktad lärarutbildning. 

Först och främst måste man kanske acceptera att det aldrig kan förekomma fullständig 

objektivitet. Hela skolsystemet bygger på ett medvetet urval som anses vara det bästa för att 

fostra samhällsdugliga medborgare. Däremot kan det existera och på många håll existerar det en 

strävan efter objektivitet, inte minst hos gymnasielärarana i denna studie. En allt för 

värdegrundsstyrd utbildning riskerar att urholka den deliberativa demokratiuppfattningen då det 

snarare är ett uttryck för förmedlande vilket inte passar sig för universitet och högskolor där 

ifrågasättandet och diskussionen bör vara rådande. 

Fostrans nytta? 

Hur bör man då som lärare förhålla sig till det demokratiska uppdraget i samband med sin 

historieundervisning? Hermansson Adler ger ett praktiskt exempel på hur en lärare kan arbeta för 

att motarbeta antidemokratiska uppfattningar i ett klassrum. Idén handlar om att påvisa 

odemokratiska staters koppling till folkmord och den föränderliga historien, att historia aldrig 

upprepar sig på samma vis.67 Denna metod kan enbart bygga på en ideologiskt styrd uppfattning 

om hur historia kan användas och det finns därför även ett givet mål med detta upplägg. Det går 

att motivera med skolans styrdokument vilket Hermansson Adler gör68 men frågan är om det är 

vad historielärarna bör syssla med. I kursen historia1a1från gy11 handlar det i första hand om att 

utveckla elevernas förmåga att använda och förstå historia.69 Skolverkets styrdokument är 

dessutom öppna för tolkning. Å ena sidan står det at främlingsfientlighet och intolerans ska 

bemötas med kunskap, diskussion och aktiva insatser70 och å andra sidan bygger skolverkets 

värdegrund på att alla barn och ungdomar ska få känna sig trygga och vara precis så som de vill 

vara.71 Återigen en demokratisk paradox. Hermansson Adlers metod är ett exempel på en aktiv 

åtgärd för att fostra demokratiska medborgare samtidigt som denna åtgärd går emot det faktum 

att elever enligt värdegrunden ska få vara precis så som de själva vill. Även om det går emot 

värdegrunden. Genom att anamma den deliberativa demokratiuppfattningen borde en mer 

                                                 
67 Hermansson Adler, Magnus, Framtidens historia: ämnesdidaktiska utmaningar för en ny 

historieundervisning, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009 s122-123 
68 Ibid s.91 

69 Se bilaga, Historia1a1 
70 Skolverket 2014 
71 Skolverket 2014 
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passande väg för historielärare vara att ha en större tilltro till det vetenskapliga historiebruket, 

men inte i den mån att bedyra det vetenskapliga historiebruket som det enda tänkbara bruket för 

lärare utan som den metod eleverna bör anamma. Åmark menade att det fanns metodiska 

fördelar med historia och hänvisade till ämnets källkritiska förhållningssätt. Källkritiken var även 

av stor betydelse för gymnasielärarna och är av yttersta vikt för alla historiker. Därför är det 

naturligtvis där tyngdpunkten i en historiekurs bör ligga. Det finns ingen demokratisk paradox i 

att tillåta ickedemokratiska åsikter, istället är det själva grunden i demokratin. Att tillåta alla åsikter 

och öppet diskutera, värdera och gemensamt komma överrens om den bästa möjliga lösningen är 

demokrati och är det som utvecklar demokrati.  

Att enbart tillåta åsikter som överensstämmer med en viss värdegrund, inte väcker diskussion 

eller rör upp känslor är inte särskilt svårt och leder inte till någon utveckling. Dessutom riskerar 

det att försätta demokratin i ett sovande tillstånd och nedmontera begreppet till ett tomt 

värdeord. Här kan historieämnet bidra på allra bästa sätt som ett verktyg i demokratins tjänst. Här 

har historieprofessorn Hans Albin Larsson en poäng som menar att demokratin är ett politiskt 

mål som aldrig blir inaktuellt vilket borde vara en uppmaning till fortsatt diskussion kring 

begreppet och inte som ett medel för att mana till inrättning i ledet. 

 Givetvis ska skolan ha en värdegrund och stå för gemensamma samhällsideal vi ska värna om. 

Däremot ligger det inte i ett demokratiskt samhälles intresse att bedriva en ideologiskt inriktad 

historieundervisning även om det görs i demokratins namn, det är då vi skapar en demokratisk 

paradox. 

En annan invändning emot Hermansson Adlers exempel på demokratisk fostran är riskerna 

som historielärarna i denna studie nämner, att den riskerar att bli tendentiös och allt för 

målinriktad. Skolan är inte värdeneutral, men historielärarna strävar efter objektivitet och ett 

deliberativt demokratisamtal. Klas Åmark påpekar svårigheterna kring att enas kring ett 

gemensamt mål för en hel yrkeskår och ifrågasätter även allt för ideologiskt styrda uppdrag då 

individens egna politiska och etiska värderingar ligger för nära till hands.72 Kanske är det som 

Klas Göran Karlsson säger inte nödvändigt att alla som sysslar med historia delar plattform. Det 

skulle underlätta för en mer ideologiskt inriktad undervsining likt den Hermansson Adler 

förespråkar. Det kan visserligen tyckas enkelt att enas kring att slutas upp bakom demokrati, men 

då krävs det att den är tydligt definierad och bevisligen finns det ännu mycket att diksutera kring 

dess position i skolan. Demokrati blir aldrig inaktuellt men får inte heller enbart bli ett ideologiskt 

mål. Demokratin måste tålas att bli ifrågasatt och hotad. Historieämnet har alla förutsättningar att 

                                                 
72 Åmark, Klas, Varför historia?: en ämnesintroduktion för nya studenter, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011 s.18 
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göra just detta genom ett källkritisk förhållningssätt och vilande på en vetenskaplig grund. En 

demokrati värd namnet kommer att stå pall för det och i längden stärkas ytterligare. På så vis kan 

lärare vara vetenskapliga brukare och samtidigt arbeta om, genom och för demokrati, vilket på 

bästa sätt uppfyller skolverkets krav på läraren och bidrar till den samhällsnytta en historiker bör 

göra. 
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 Metoddiskussion 

Karlssons typografi över historiebruk är publicerad i nationalencyklopedin under avsnittet 

historiebruk och ligger till grund för mycket av den efterkommande forskningen kring ämnet. Ur 

den synpunkten kan det därför anses vara lämpligt att använda just Karlssons definition av 

historiebruk då den allmänna uppfattningen kring begreppet borde kunna härledas till denna 

typografi. Fördelen med det är att risken för olika definitionstydningar minskar. Nackdelen är 

dock att forskning kring området riskerar att bli allt för ensidig och beroende av Klas Göran 

Karlssons typografi över historiebruk, en beskrivning som enligt Karlsson själv inte heller är 

tillräcklig73. I detta fall måste det ändå anses vara försvarbart att använda just den inom området, 

allmänkända definitionen av begreppet, då studien bygger på en enkät där allt för olika och 

relativa tolkningar skulle påverka arbetets sammanhållning på ett negativt vis. Ambitionen har 

dock funnits att ytterligare förtydliga och diskutera begreppen snarare än att se de som definitiva. 

Enkäten som lärarna har svarat på ger en tydlig bild av deras uppfattningar kring begreppet 

historiebruk och hur de vill arbeta med det och klassrumsbesöket ger en inblick i hur elever 

tänker och reflekterar kring historiebruk. Slutsatserna som har dragits i denna studie ska ses med 

bakgrund av att det är ett lokalt nedslag med förhoppningen om att bidra till eftertanke i yrket 

som historielärare. Det går givetvis att göra en mer omfattande studie där fler elever och lärare 

deltar, men det finns även fördelar med få deltagare. Analysen av lärarnas kommentarer blir 

djupare och deras åsikter kan få utrymme att värderas och tolkas i ett större sammanhang, 

samtidigt som det är möjligt att urskönja en röd tråd där lärarna är eniga om specifika frågor.  

                                                 
73 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till 

historiedidaktiken, Studentlitteratur, Lund, 2004 s.55 
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Bilagor 

Enkät för lärare som undervisar i Historia 1a1 på gymnasiet.  

Frågorna kommer att kretsa kring det, i den nya läroplanen, centrala begreppet historiebruk 

och lärarens roll som förmedlare samt brukare av historia. 

 

Historiebruk i läroplanen för Gy 2011: 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att 

”undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under 

olika tidsperioder”74 

1. Hur tycker du att man som lärare kan arbeta för att ge eleverna dessa ovanstående 

förutsättningar att förstå och förklara historiebruk i olika sammanhang? 

2. Har du upplevt att det har funnits några hinder för att uppfylla läroplanens krav 

på att involvera historiebruket i kursen Historia 1a1, om ja - vilka då? 

3. Vad anser du om historiebrukets roll i läroplanen? Vad kan eleverna tänkas ha för 

behov av att förstå hur historia har använts och kan användas? 

4. Vad har historieundervisningens för roll när det kommer till skolans demokratiska 

uppdrag? 

Användandet av historia delas ibland upp på grund utav de olika syften man kan tänkas ha 

som brukare. Lärare och historiker ska i allmänhet stå för det vetenskapliga bruket där 

källkritiken och strävan efter vad som egentligen hände bör vara brukarens utgångspunkt.75 

5. Hur ser du på din egen roll som delvis förmedlare av historia men även som 

brukare av historia och hur bör man som lärare förhålla sig till detta i sin 

undervisning? 

6. Vad skulle kunna klassas som ett missbruk av historien enligt dig? 

7. Finns det någon typ av historiebruk man bör undvika som lärare? 

                                                 
74 http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/kallkritik/skolamnen/historiebruk-1.160606 
75 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 

Studentlitteratur, Lund, 2004 s.52-55 
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8. Finns det någon typ av historiebruk man särskilt bör utnyttja i sin undervisning? 

(utöver det vetenskapliga bruket) 

Svara på frågorna i ett separat dokument och numrera frågorna som ovan. Svara så 

utförligt som ni finner lämpligt. Maila sedan svaren till mig – emil.sjoo@gavle.se 

Tack på förhand! 

/ Emil Sjöö 
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Svar på enkät om historiebruk 

 
1. Historiebruk, olika perspektiv samt källkritik är något vi alltid arbetar med inledningsvis i 

mina historiekurser.  Jag anser att det är otroligt viktigt att eleverna får kunskap och insikt 
om att man kan ”se” och förklara historien på olika sätt beroende på perspektiv. Att 
människor har brukat/använt historien med olika men bestämda syften är också viktigt i 
sammanhanget. Jag brukar säga att allt som brukas, kan även missbrukas – så också 
historien. 
 Exempel på vad Jag som lärare kan visa på är; 
 ¤ Hur den nationella historiesynen styrde historieundervisningen under 1800-talet 
¤ Historia som fostran 

¤ Hur diktatorer har manipulerat historien på olika sätt för att legitimera makt 

 (Hitler/Stalin ex) 

¤ Hur man använt sig av historien inom politiken ex. i valkampanjer för att påverka 

väljarna 

¤ Hur historien förvandlas till populärkultur – fördelar och nackdelar med det?  

 
2. Absolut inte.  Det framgår tydligt i de nya läroplanerna för historia att frågor om 

historiebruk och källkritik är centralt och något som vi ska behandla, oavsett historiekurs. 
För ett godkänt betyg ingår det att eleven ska kunna ge exempel ”på olika sätt att använda 
historia”… 
 

3. Jag anser att den kanske viktigaste kunskapen är att historia är ingen exakt vetenskap. Det 
historiker gör är att tolka det förflutna utifrån ett urval av fakta, men med hjälp av ett 
antal metoder och färdigheter. Eleverna bör således känna till skillnaden mellan 
historiebruk och  missbruk,  d.v.s. att förvanska historien med att medvetet använda sig 
av missvisande urval. 
 

4. Skolans demokratiska uppdrag är något som ska genomsyra all undervisning, och då 
elever ska ges möjlighet att utveckla förmågan till reflektion och kritiskt tänkande är 
kunskapen om historiebruk nödvändigt, enligt min mening. Det är alltså inte tillräckligt 
att endast lära sig om årtal och händelser.  
 

5. Min intention är att i undervisningen vara så objektiv som möjligt, att också då vi 
behandlar olika arbetsområden påminna om och låta eleverna själva få fundera på 
vems/vilkas historia är det som skildras och varför?  Hur skulle historien blivit om något 
inte hade hänt o.s.v. Skildras händelsen vi arbetar med på olika sätt i olika 
böcker/internet?  
 

6. Det finns många exempel; att med hjälp av propaganda och missvisande argument ändra 
historien med syftet att påverka människors politiska ställningstagande är något som kan 
leda till omfattande konsekvenser = allvarligt missbruk enligt min mening 
 

7. Nej, inte vad jag kan komma på 
 

8. Jag anser att alla exempel (se fråga 1) är viktiga att behandla.  Brukar försöka att under 
kursens gång ”väva in” olika typer av historiebruk. När vi ex behandlar andra världskriget 
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studerar vi även Hitlers historieskrivning.  Inom temat historia i populärkulturen ser vi 
någon historisk skildring på bioduken med en filmanalysuppgift till. Hur skildrades tiden, 
händelsen och varför? Exempel på anakronismer?  Vad vill filmen egentligen belysa etc. 
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Historiebruk i läroplanen för Gy 2011: 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att 

”undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under 

olika tidsperioder”76 

1. Hur tycker du att man som lärare kan arbeta för att ge eleverna dessa 

ovanstående förutsättningar att förstå och förklara historiebruk i olika 

sammanhang? 

De gånger jag har haft kursen har vi haft det som ett eget moment just för att 

eleverna ska få grundläggande uppfattning om vad det handlar om. Tanken är att de 

sedan ska ha detta med sig när de arbetar med resten av kursen.  

 

2. Har du upplevt att det har funnits några hinder för att uppfylla läroplanens krav 

på att involvera historiebruket i kursen Historia 1a1, om ja - vilka då? 

Det är en kort kurs och även om det går att infoga i de områden man arbetar med så 

är tiden knappt.  

3. Vad anser du om historiebrukets roll i läroplanen? Vad kan eleverna tänkas ha 

för behov av att förstå hur historia har använts och kan användas? 

Jag tycker att det fyller en viktig funktion! När elever frågar varför man måste läsa 

historia så tycker jag att just historiebruk är en viktig del av svaret. Att få förståelse för 

historia har använts och kan användas ger ett större perspektiv och visa på hur historia 

faktiskt används i fler områden än man kanske tänker sig.  

4. Vad har historieundervisningens för roll när det kommer till skolans demokratiska 

uppdrag? 

Användandet av historia delas ibland upp på grund utav de olika syften man kan tänkas ha 

som brukare. Lärare och historiker ska i allmänhet stå för det vetenskapliga bruket där 

källkritiken och strävan efter vad som egentligen hände bör vara brukarens utgångspunkt.77 

Vi kan skapa förståelse för demokratins uppkomst och utveckling, och kanske visa 

på att det vi tar som något självklart inte var något självklart för inte så länge sedan. 

Sätta in demokratibegreppet i ett större perspektiv. Kopplingar mellan det som skett 

och nutiden samt framtiden ska ju göras i kursen och här skulle demokratibegreppet 

kunna problematiseras och användas.  

                                                 
76 http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/kallkritik/skolamnen/historiebruk-1.160606 
77 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 

Studentlitteratur, Lund, 2004 s.52-55 
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4. Hur ser du på din egen roll som delvis förmedlare av historia men även som 

brukare av historia och hur bör man som lärare förhålla sig till detta i sin 

undervisning? 

Ja, det är intressant fråga! Jag tror att man får se till att vara medveten om detta och 

att utifrån detta försöka förhålla sig till det. Kanske diskutera just detta med eleverna? 

(Jag har inte gjort det ännu).  

5. Vad skulle kunna klassas som ett missbruk av historien enligt dig? 

Sett till klassrummet så skulle det kanske vara om man allt för ensidigt använder 

sig av ett perspektiv och medvetet väljer att utesluta vissa delar. Att man inte syftar till 

att ge en så heltäckande bild som möjligt.  

 

6. Finns det någon typ av historiebruk man bör undvika som lärare? 

Svårt.. jag tycker att det är viktigt att förmedla vilka olika sorters historiebruk som 

kan tänkas finnas. Det handlar ju mer att ge kunskap OM historiebruk än att jag som 

lärare ska använda mig av ett specifikt av dem i min undervisning. Om du förstår hur 

jag tänker..  Om jag som lärare skulle börja undervisa enbart utifrån exempelvis ett 

ideologiskt historiebruk så skulle jag vara ute på lite farligt vatten enligt min mening.  

7. Finns det någon typ av historiebruk man särskilt bör utnyttja i sin undervisning? 

(utöver det vetenskapliga bruket) 

Jag tror att det är viktigt att använda sig av och visa på så många olika historiebruk 

som möjligt för att ge eleverna verktyg att själva upptäcka dessa sen.  



45 

 

Historiebruk i läroplanen för Gy 2011: 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att 

”undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under 

olika tidsperioder”78 

1. Hur tycker du att man som lärare kan arbeta för att ge eleverna dessa 

ovanstående förutsättningar att förstå och förklara historiebruk i olika 

sammanhang? 

Personligen har jag ett moment som just avhandlar historiebruk i min undervisning. De får 

den teoretiska bakgrunden kring historiebruk samt uppgifter som t.ex. handlar om historiebruk i 

musik. 

2. Har du upplevt att det har funnits några hinder för att uppfylla läroplanens krav 

på att involvera historiebruket i kursen Historia 1a1, om ja - vilka då? 

Jag har historiebruket som eget moment i kursen Historia 1a2. Jag tycker att det finns större 

möjligheter att jobba med just detta under den kursen.  Jag antar att tidsaspekten kan vara en 

viktig del när det kommer till undervisning om historiebruk i Historia 1a1. Jag tycker även att en 

fördjupning i källkritik och historiebruk lämpar sig bättre i en fördjupande kurs så som Historia 

1a2. 

3. Vad anser du om historiebrukets roll i läroplanen? Vad kan eleverna tänkas ha 

för behov av att förstå hur historia har använts och kan användas? 

Personligen tycker jag att historiebruk är intressant och viktigt. Elever måste introduceras i hur 

historia har använts för att förstå och kunna analysera både sina egna och andras 

samhällsförhållanden. Eleverna måste också lära sig att ”tänka längre” och vara kritisk när de 

möter texter i socialamedier och inte bara acceptera dem som sanning. 

4. Vad har historieundervisningens för roll när det kommer till skolans demokratiska 

uppdrag? 

Användandet av historia delas ibland upp på grund utav de olika syften man kan tänkas ha 

som brukare. Lärare och historiker ska i allmänhet stå för det vetenskapliga bruket där 

källkritiken och strävan efter vad som egentligen hände bör vara brukarens utgångspunkt.79 

                                                 
78 http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/kallkritik/skolamnen/historiebruk-1.160606 
79 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 

Studentlitteratur, Lund, 2004 s.52-55 
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Det handlar mycket om att eleverna både ska känna till grundläggande demokratiska värden, 

hur de utvecklats, i vilket syfte de kommit till och den historiska kontexten. Det handlar också 

om att elver måste få kläm på källkritik och historiebruk för att kunna vara mer kritiska på nätet 

och utveckla sina förmågor i att hitta goda källor. 

 

4. Hur ser du på din egen roll som delvis förmedlare av historia men även som 

brukare av historia och hur bör man som lärare förhålla sig till detta i sin 

undervisning? 

Här blir det intressant och svårt. Jag som lärare är ju ofta förmedlare av ett vetenskapligt 

historiebruk och ska så vara men det är lätt att ibland glida över på andra typer av bruk. 

Förmedlare och brukare går hand i hand men jag tror att det krävs en medvetenhet bland oss 

lärare om när vi gör vad. 

5. Vad skulle kunna klassas som ett missbruk av historien enligt dig? 

I klassrummet är det väl svårt att svara på. Allt för ensidig undervisning kan vara en risk. I 

allmänhet så är ju alltid ideologiska och politiska bruk riskabla. 

6. Finns det någon typ av historiebruk man bör undvika som lärare? 

Egentligen inte om eleverna vet hur de ska skilja dem åt. Rent objektivt är ju det vetenskapliga 

bruket det eftersträvansvärda. 

7. Finns det någon typ av historiebruk man särskilt bör utnyttja i sin undervisning? 

(utöver det vetenskapliga bruket) 

Tycker nog att alla bruk kan ha sina användningsområden för att beskriva och utveckla olika 

epoker, personer och skeenden. 
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Utgångsfrågor för klassrumsbesök, historia1a1. 

Vilka områden har ni arbetat med under kursens gång? 

Vilken användning kan ni ha av att läsa historia? 

Är ni bekanta med begreppet historiebruk? 

Hur kan man använda historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 


