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Historiebruk intar en central plats i 
historieundervisningen. Klas-Göran 
Karlsson beskriver i en typologi hur 
historia används för olika syften av 
olika aktörer. Robert Thorp är kritisk 
till detta sätt att beskriva historie-
bruk, och föreslår istället ett fokus 
på vad han vill kalla narratologiskt 
historiebruk. Fördelen, menar Thorp, 
är att kopplingen mellan historie-
bruk och historiemedvetande blir 
tydligare.

Enligt kursplanen för den svenska grundskolan ska 
historieundervisningen ge eleverna kunskaper om 
historiska händelser och personer, bidra med histo-
risk bildning och utveckla deras historiemedvetande, 
vilket tolkas som en insikt om att det förflutna präglar 
vår uppfattning om nutiden och därigenom även vår 
uppfattning eller syn på framtiden (Skolverket, 2011). 
Dessutom ska de erhålla kunskap om hur historia ska-
pas och kan användas på olika sätt. I Skolinspektionens 
granskning av historieundervisningen beskrivs hur 
undervisningen i hög grad handlar om att förmedla 
faktakunskaper vilket anses problematiskt. Detta gäller 
särskilt förståelsen av hur historien kan brukas för olika 
syften (Skolinspektionen, 2015, s. 6–7). Problemet 
blir att historieundervisningen då inte förmår utveckla 
elevernas historiemedvetande och därmed går en stor 
del av syftet med undervisningen om intet (Skolinspek-
tionen, 2015, s. 21).
   Syftet med den här texten är att med utgångspunkt 
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i Skolinspektionens rapport föra en diskussion om på 
vilket sätt vi teoretiskt kan förstå hur en historieun-
dervisning om historiebruk kan bidra till att utveckla 
elevers historiemedvetande, samt att försöka bidra 
till diskussionen om på vilket sätt man kan bedriva 
en undervisning som syftar till att utveckla elevernas 
historiemedvetande men även varför det här kan vara 
ett legitimt mål med historieundervisning i allmänhet. 
Skolinspektionen skriver följande om historiebruk:

Kursplanen betonar att eleverna ska utveckla kunskaper 
om hur historia kan användas för olika syften och förstå-
else för hur historiska berättelser används i samhället och 
i vardagslivet. Det är detta som inom historieforskningen 
kallas historiebruk (Skolinspektionen, 2015, s. 19).

En tolkning av detta är att historiebruk ska förstås 
som användande av historia i ett särskilt syfte. När vi 
använder oss av historien för att uppnå ett visst syfte, 

brukar vi historien. En annan förståelse av begreppet 
som ligger nära den som stipuleras i citatet ovan är att 
historiebruk kan beskrivas som den ”kommunikativa 
process då aspekter av historiekulturen tillämpas för 
att kommunicera mening och handlingsorienterande 
budskap” (Nordgren, 2016, s. 3). Med den här förstå-
elsen av historiebruk betonas hur historien används för 
att kommunicera olika budskap med syfte att skapa en 
viss förståelse och uppmana till handling. Den svenske 
historikern Klas-Göran Karlsson anses allmänt vara den 
som introducerade begreppet historiebruk i Sverige, 
och han är upphovsmannen till en typologi som preci-
serar hur historia kan brukas för följande syften:

t.PSBMJTLU�GÚS�BUU�VQQUÊDLB�PDI�QÌWJTB�PGÚSSÊUUFS�CF-
gångna i det förflutna;
t&YJTUFOUJFMMU�GÚS�BUU�NJOOBT�TLBQB�NFOJOH�J�MJWFU�PDI�
bygga identiteter;
t�*EFPMPHJTLU�GÚS�BUU�SÊUUGÊSEJHB�FMMFS�BSHVNFOUFSB�GÚS�

Den 16 september 2017 samlades demonstranter för och mot bevarandet av minnesmärken över konfederationens ledargestalter och generaler. Här vid 
statyn över Robert E. Lee på Monument Avenue i Richmond. Efter kyrkomassakern i Charleston 2015 där nio afroamerikaner dödades av rasistiska skäl av en vit-
makt-anhängare tog flera samhällen och delstater initiativ till att riva eller flytta sydstatsmonument som minner om inbördeskriget, slaveriet och förtrycket av 
afroamerikaner. Händelserna runt statyn är ett exempel på hur historien används för att förklara och påverka samtiden av olika grupper och forma identiteter.
Foto: Mobilus In Mobili https://www.flickr.com/photos/mobili/37109128732/in/photostream/ 
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något samt för att skapa mening i det förflutna;
t�1PMJUJTLU�QFEBHPHJTLU�GÚS�BUU�JMMVTUSFSB�UJMMLÊOOBHF�PDI�
skapa debatt;
t�7FUFOTLBQMJHU�GÚS�BUU�FSIÌMMB�PDI�TLBQB�OZ�LVOTLBQ�HF-
nom ett analytiskt och metodologiskt tillvägagångssätt;
Icke-bruk för att dölja eller förmå vissa historiska hän-
delser eller personer att falla i allmän glömska  
(Karlsson, 2014, s. 73–78).

Typologin beskriver olika sätt vi kan använda historia 
för att skapa mening eller uppmana till handling. Ge-
nom att tillämpa typologin kan vi säga något om varför 
historia brukas på det sätt som den gör. Jag ser tre 
problem med den här förståelsen av historiebruk i en 
undervisningskontext. För det första tycks det som att 
all historieundervisning måste innehålla historiebruk 
eftersom lärare måste bruka historia för att förmedla 
ämnesinnehållet. För det andra kan det vara svårt att 
analysera vilken typ av historiebruk vi möter med 
typologin, eftersom analysen inte kan göras på textni-
vå. Det handlar istället om att identifiera psykologiska 
aspekter för att kunna säga något om med vilka avsik-
ter en avsändare har brukat historia. Man kan förvisso 
använda typologin för att inleda diskussioner om vad 
som kan ligga bakom ett särskilt historiebruk, och på 
så sätt förmå elever att reflektera över hur historien kan 
användas för att uppnå olika syften. Här kommer vi till 
den tredje problematiska aspekten jag vill lyfta. Om en 
elev ska reflektera över historiebruk för att utveckla sitt 
historiemedvetande, hur kan vi då förstå förhållandet 
mellan historiebruk och historiemedvetande?

Skolinspektionen skriver att den observerade under-
visningen hade kunnat utveckla elevernas historiemed-
vetande om eleverna, exempelvis när de läst historisk 
fiktion, hade getts möjlighet att ”reflektera över hur 
både dåtidens aktörer använder sitt förflutna och hur vi 
idag väljer att använda delar av det förflutna” (Skolin-
spektionen, 2015, s. 21). Poängen är att ”reflektionen 
kring hur historia kan användas [är] en förmåga som 

tydligt skapar samband mellan olika tidsdimensioner” 
(Skolinspektionen, 2015, s. 21). Vad är då ett histori-
emedvetande och hur utvecklas det? Skolinspektionen 
skriver att:
En central del av ett utvecklat historiemedvetande är att 
i tanken röra sig i olika riktningar mellan olika tidsdi-
mensioner […]. Elever måste kunna resonera kring de 
sätt varigenom vi är skapade av det förflutna. Här går 
riktningen från det förflutna till nuet. Men de måste också 
kunna resonera kring hur vi och andra använder oss av 
det förflutna utifrån nuets utmaningar och behov. Här 
byts riktningen och rörelsen börjar i nuet med riktning 
bakåt i tiden till olika användbara förflutna som kon-
strueras som historia. Användning av historia sker när 
någon vänder sig till ett förflutet för att fylla till exempel 
politiska, moraliska eller existentiella behov i samtiden 
(Skolinspektionen, 2015, s. 19–20). 

Förståelsen av historiemedvetande bygger här delvis på 
historiedidaktikern Bernard Eric Jensens tolkning av 
begreppet. Historiemedvetande handlar då om förmå-
gan att sammankoppla dåtid, nutid och framtid med 
varandra och när någon ger uttryck för det, ger de även 
uttryck för ett historiemedvetande. Här kan det vara 
svårt att se varför historiebruk, eller reflektionen över 
historiebruk, skulle vara det bästa sättet att uppöva 
historiemedvetandet? Man kan ställa sig frågan utifrån 
vilka premisser Skolinspektionen gör antagandet att 
historieundervisning bör innehålla historiebruk för att 
utveckla historiemedvetande? Jag vill ge ett förslag på 
hur man kan förstå historiebruk och historiemedvetan-
de, och sambandet dem emellan.

De flesta är idag överens om att historia ska förstås som 
en rekonstruktion av det förflutna. Det betyder att 
historien vi möter är beroende av sammanhanget den 
skapats i och tiden den används i. Ett sätt att beskriva 
detta beroende är att peka på historiens historicitet, det 
vill säga dess plats- och tidsbundenhet (jfr. Gadamer, 
1975). Ett historiemedvetande kan då förstås som 
medvetenheten om historiens tids- och platsbunden-
het - historiens historicitet (Jeismann, 1979). Detta 
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har stor betydelse för hur vi kan förstå historiebruk och 
sambandet mellan historiebruk och historiemedvetan-
de. Om vi förstår historiemedvetande som relaterat till 
hur vi förstår och förhåller oss till historia, tycks det 
som att en förståelse av historiebruk som användande 
av historia för olika syften inte passar. Historiebruket 
handlar i det fallet om ett särskilt innehåll av, eller syfte 
med, ett historiskt budskap snarare än om en särskild 
förståelse av historia. Därför vill jag föreslå ett annat 
sätt att se på historiebruk. Karlssons typologi rör hur 
historia används för olika syften. Det vill säga historie- 
bruket är målrelaterat. Därför anser jag att Karlssons 
historiebruk kan kallas ett teleologiskt (telos=mål) his-
toriebruk. Mitt förslag är att vi, snarare än att fokusera 
på syftet, bör fokusera på hur historia framställs.
Därför vill jag tillföra en dimension som jag valt att 
kalla narratologiskt historiebruk. Vi kan förstå histo-
riebruk som ett narrativt anförande av historia - när 
vi kommunicerar något historiskt gör vi det genom 
att berätta (Thorp, 2016, s. 25). Genom att låna och 
modifiera en typologi över historiska berättelser från 
historiedidaktikern Jörn Rüsen (Rüsen, 2012), kan vi 
urskilja tre typer av narratologiskt historiebruk:

t�&UU�USBEJUJPOFMMU�IJTUPSJFCSVL�TPN�UJMMÊNQBS�FUU�IJTUP-
riskt narrativ som presenterar historien på ett faktabe-
tonat sätt, alltså som om det inte berodde på tolkning 
och rekonstruktion av det förflutna;
t�&UU�LSJUJTLU�IJTUPSJFCSVL�BOWÊOEFS�EFU�IJTUPSJTLB�OBS-
rativet för att ifrågasätta, kritisera eller visa på alternati-
va historiska förklaringar;
t�&UU�HFOFUJTLU�IJTUPSJFCSVL�QSFTFOUFSBS�FUU�IJTUPSJTLU�
narrativ som tillkännager hur historia är ett resultat av 
tolkning och meningsskapande och på så sätt också är 
dynamiskt till sin karaktär (Thorp, 2016, s. 27).

Om vi förstår historiemedvetande som medvetenhet 
om historicitet, kan vi hävda att det innebär ett särskilt 
förhållningssätt till historia. Om vi är medvetna om att 
historia är resultatet av tolkningar och rekonstruktioner 
som historiker och andra gör, får vi en annan förståelse 
av historia än om vi inte har den medvetenheten. Dessa 
olika förståelser av historia svarar mot mot de narra-
tologiska historiebruken. Ett traditionellt historiebruk 

bortser från hur historia alltid är ett resultat av tolkning 
och rekonstruktion och istället framställs historien som 
att vi får veta vad som faktiskt hände. Ett kritiskt his-
toriebruk använder historia på ett sätt som innebär att 
det uppfattas som beroende av perspektiv och tolkning, 
men att det ändå finns ett riktigt sätt att förstå historia 
på. Historiebrukarens eget perspektiv utelämnas. Det 
här kan resultera i en relativistisk förståelse - alla berät-
telser är lika sanna - eller en förståelse att vissa berät-
telser är sanna i den traditionella bemärkelsen medan 
andra är falska eller felaktiga. Ett genetiskt historiebruk 
fokuserar på hur alla historiska narrativ och förhåll-
ningssätt till historia präglas av tolkning, perspektiv 
och meningsskapande och därför är beroende av dessa. 
Här finns ett tydligt samband till historiemedvetande.

Utifrån detta resonemang bör historieundervisningen 
lyfta betydelsen av den egna förförståelsen och det 
egna perspektivets betydelse för historia. Läraren och 
eleverna blir både skapare och förmedlare av historia 
på så sätt att historia alltid måste reproduceras och re-
konstrueras. En historieundervisning som syftar till att 
utveckla elevers historiemedvetande bör inrikta sig mot 
reflektionen om hur historia presenteras och hur vi kan 
göra anspråk på att ha kunskap om det förflutna. Det 
här behöver inte handla om att historieundervisningen 
inte ska förmedla referenskunskaper till förmån för att 
öva förmågan till kritiskt granskande (Persson, 2017, 
s. 174–177). Istället kan det handla om att ställa den 
enkla frågan ”hur kan vi veta det?” för att eleverna ska 
lyfta blicken. Dessutom vill jag hävda att referenskun-
skaper alltid bör stå som utgångspunkt för en under-
visning som ska utveckla historiemedvetandet. Genom 
att möta berättelser om andra sätt att leva och förstå 
världen kan elever förstå hur deras tillvaro präglas av 
historicitet och att det som upplevs som självklart i 
själva verket hela tiden är statt i förändring. Lärarens 
uppgift kan vara att förmå elever att tänka och resonera 
runt det förflutna istället för att avfärda det som dumt 
eller konstigt. Därefter kan mer teoretiska aspekter av 
historia utveckla elevers historieförståelse ytterligare 

Att undervisa om historiebruk



60

Skolinspektionens skarpa kritik angående en histo-
rieundervisning som sysslar med referenskunskaper 
men inte lyfter historiebruk är problematisk och bör 
diskuteras ytterligare. För det första kan man kritisera 
de teoretiska utgångspunkterna för Skolinspektionens 
kritik, och för det andra råder det ingen konsensus 
inom den historiedidaktiska forskningen om hur vi 
kan förstå historiemedvetandet (jfr. Thorp, 2013, s. 
107–112). För det tredje saknas empirisk forskning om 
hur historiebruk kan bidra till att utveckla historiemed-
vetandet. Min förhoppning är att den här texten kan 
bidra till diskussionen om hur vi kan gå tillväga för att 
uppnå målen för historieundervisningen.
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Slutord(jfr. Stymne, 2017, s. 285–293).
  Jag föreslår att lärare fokuserar på narratologika 
historiebruk. Fördelen är att kopplingen mellan his-
toriebruk och historiemedvetande blir tydligare, att 
teoretiska perspektiv kan föras in i undervisningen och 
att analysen av historiebruk kan göras på ”textnivå”.  
För att illustrera detta kan vi använda ett citat från en 
lärobok i historia:

Det kalla kriget började i östra Europa. När andra världs-
kriget var slut behärskade den ryska armén hela området 
från Sovjetunionens gräns till Berlin. Den situationen 
förstod Stalin att utnyttja. Han ville skapa ett bälte av 
vänskapliga stater vid Sovjetunionens gräns, och under 
åren närmast efter kriget såg han till att både Polen, 
Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien fick 
kommunistiska regeringar. De slöt förbund med Sovjetu-
nionen, och de måste alla ta emot ryska trupper inom sina 
gränser. I själva verket blev de lydstater till Sovjetunionen 
(Öhman, 1996).

Med hjälp av de narratologiska historiebruken ser vi 
att textutdraget ger uttryck för ett traditionellt historie-
bruk. Texten är skriven från ett “noll-perspektiv” vilket 
får till resultat att innehållet får en objektiv framtoning 
och inget av historias beroende av tolkning, perspektiv 
och meningsskapande kommer till uttryck. En under-
visning som enbart utgå från den här beskrivningen 
av kalla krigets utbrott skulle kunna vara problematisk 
med avseende på vad som kännetecknar historia till 
skillnad från det förflutna. Historieundervisningen 
skulle bidra till att oreflekterat reproducera ett per-
spektiv bland många på det förflutna. Med hjälp av 
det narratologiska historiebruket kan såväl elever som 
lärare erbjudas ett redskap för att rucka på det histo-
riska narrativet och undersöka varifrån lärobokstexten 
kommer. Här handlar det inte om att vi ska avfärda det 
som skrivs, utan snarare om att undersöka texten som 
en reproduktion av det förflutna. Andra perspektiv 
på den historiska händelsen skulle hjälpa en analys av 
textens innehåll.

Text: Robert Thorp
forskare och universitetslektor, institutionen för pedagogik 
och didaktik, Stockholms universitet
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SO-didaktik är en nättidskrift som vänder sig till den som är intresserad av ämnesdidaktisk undervisningsutveckling inom de samhällsoriente-
rande ämnena (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap) för grundskolan och gymnasieskolan. Tidskriften publicerar ämnes- 
didaktiska artiklar digitalt av lärare, forskare och andra kunniga inom området. Publikationerna är fritt tillgängliga för allmänheten.

e-post: so-didaktik@globala.se 
Facebook: https://www.facebook.com/sodidaktik  
Tidskriften: www. issuu.com/so-didaktik 
Riktlinjer för författare: https://www.dropbox.com/s/qiayd94cj4214o5/SO-didaktik_riktlinjer.docx?dl=0 
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