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Ylva Sjöstrand 

Sammanfattning/Abstract 

I denna uppsats analyseras de fyra marknadsledande läroböckerna i historia för årskurs 7‒9 med syftet 

att undersöka om, och hur, de bidrar till undervisning om historiebruk. Syftet och frågeställningarna 

utgår dels från kursplanen i historia, framförallt dess lärandemål om historiebruk samt de till det 

kopplade kunskapskraven, dels från en rapport av Skolinspektionen 2015 som visade på stora brister i 

undervisingen om historiebruk.  

I uppsatsen visar jag att läroböckerna i varierande men liten grad tar upp historiebruk. Jag kommer 

fram till att historiebruk sällan tydliggörs och att det ofta framstår som att elever utan föregående 

förklaring ska kunna genomföra egna tolkningar av historiebruk.       
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Inledning 

Med historiebruk menas hur historia används, och har använts, i olika sammanhang, av olika 

aktörer och för olika syften. Historiebruk är nära kopplat till historiemedvetande som kort kan 

definieras som en medvetenhet om sammanhanget mellan dåtid, nutid och framtid. På det 

sättet är historiemedvetande en del i människors meningsskapande och orientering i tiden.
1
 

Att skapa förutsättningar för elever att nå ett kvalificerat historiemedvetande är det 

överordnade målet med kursplanen i ämnet historia i Lgr 11. Historiebruk är en viktig del i 

detta eftersom bruket av historia är manifesteringar av historiemedvetande, ofta i form av 

berättelser. Dessa narrativ påverkar också historiemedvetande.
2
 Att skapa förutsättningar för 

elever att reflektera krig historiebruk är också ett av kursplanens fyra lärandemål. En klassisk 

typ av historiebruk är läroböcker i historia. Den berättelse om historia som läroboken utgör är 

både ett uttryck för sin tids historiemedvetande och något som påverkar framtida 

historiemedvetande.
3
 Denna uppsats handlar dock inte om det historiebruk som läroboken 

utgör utan om hur läroboken beskriver och lär ut historiebruk.   

I en rapport från 2015 konstaterar skolinspektionen att undervisningen i historia för årskurs 7‒

9 verkar brista i att ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att reflektera kring 

historiebruk. Rapporten visar också att lärarna tycker att historiebruk är det som är svårast att 

undervisa om. I likhet med andra studier slår rapporten också fast att läroboken är viktigt för 

lärarna och att den fungerar normerande för undervisningen.
4
 Det är därför motverat att fråga 

sig i vad mån läroböckerna i historia ger förutsättningar för lärare att undervisa, och elever att 

lära sig, om historiebruk.  

Studier av historiebruk och undervisningen, eller studier av läromedel, kan också motiveras 

bredare. Styrdokumenten beskriver ett kvalificerat historiemedvetande som 

historieundervisingens övergripande mål. Oavsett att det finns en debatt om huruvida 

historiemedvetande och historiebruk borde vara en del av skolans undervisning i historia så är 

styrdokumenten tydliga med att de ska vara det. En kritik mot att historiemedvetande har en 

                                                      
1 Karlsson, Klas-Göran, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv”, i: Karlsson, 
Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning (2014), 
s. 58. 
2 Karlsson (2014), s. 71; Ammert, Niklas, ”Mening i möten med historia” i: Eriksson, Karin L. (red.) Möten 
med mening. Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora (2016), s. 23.   
3 Danielsson Malmros, Ingmarie, ”Den historiska berättelsen i teori och praktik” i Karlsson, Klas-Göran och 
Zander, Ulf, Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning (2014), s. 204. 
4 Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning 2015:8, Undervisning i Historia (2015). 
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stor roll är att det är oklart vad som menas och hur en undervisning för att kvalificera 

historiemedvetande skulle kunna se ut. Historiemedvetande är i sig är osynligt men det är inte 

historiebruk. Historiebruk blir således en möjlig väg till att komma åt aspekter av 

historiemedvetande och därmed centralt.
5
 Eftersom historia ofta brukas i krig, konfliker och 

propaganda är kunskapen om, och förmågan att kritiskt granska, historiebruk även viktigt som 

en del i den demokratiska fostran som är ett av skolans överordnade syften.
6
  

Att studera läroboken som en viktig faktor i undervisingen kan eventuellt tyckas ålderdomligt 

i en tid av digitalisering. Det senaste året har dock internationell komparativ skolforskning, 

ledd av den brittiske utbildningsforskaren Tim Oates, uppmärksammats i Sverige. Denna 

forskning visar ett tydligt samband mellan välgjorda, granskade läromedel med stark koppling 

till nationella styrdokument, och goda och likvärdiga skolresultat. Denna forskning visar 

också att digitala läromedel inte kan kompensera för en välgjord lärobok.
7
  

Denna uppsats är således motiverad utifrån ett aktuellt förhållande i svenska skolor såsom det 

uppmärksammats av Skolinspektionen, samtidigt som den rör en fråga av vikt för 

historieämnets och läroplanens övergripande mål och därtill är ett försök att applicera 

internationella forskningsrön om lärobokens roll i förhållande till styrdokument till svenska 

förhållanden.     

Syfte och frågeställningar 

I Lgr 11 slås fast att ett av målen för ämnet historia är att ge eleverna förutsättning att 

utveckla förmåga att reflektera kring sin egen och andras användning av historia. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka om, och hur, läroböcker i historia bidrar till undervisning om 

historiebruk. Undersökningens källmaterial är fyra av de vanligaste läroböckerna i historia för 

årskurs 7‒9.  

Kopplat till syftet har jag arbetat med följande frågeställningar:  

                                                      
5 Eliasson, Per, m.fl., ”’Det är smart att använda historia i nya händelser… ’Historiebruk i skola och 
samhälle” i: Eliasson, Per, m.fl., Historiedidaktik i norden 9, del 1: Historiemedvetande – historiebruk (2012), 
s. 262.   
6 Lgr 11, s. 5; SFS, Skollagen (2010:800), 4 §. 
7 Cambridge Assessment, The Cambridge Approach – Principles for designing high-quality textbooks and 
resource materials (2016); Oates, Tim, Why textbooks Count, (2014). 
Att Oates uppmärksammats i svenska forum beskrivs i: Lindgren, Karin ”Han varnar för hemgjorda 
läromedel”, Lärarnas Tidning, nr. 14 2017; Hedman, Emil, ”Forskaren: Läromedel är vägen till en jämlik 
skola” i Skolvärlden publicerad 26/7 2017: http://skolvarlden.se/artiklar/forskaren-laromedel-ar-vagen-
till-jamlik-skola. 

http://skolvarlden.se/artiklar/forskaren-laromedel-ar-vagen-till-jamlik-skola
http://skolvarlden.se/artiklar/forskaren-laromedel-ar-vagen-till-jamlik-skola
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1. På vilket sätt framställs och tydliggörs historiebruk i läroböckerna? Framgår det 

att historia används och fyller ett behov, att det sker i en kontext, har ett syfte och 

att historiebruk innebär konsekvenser?  

2. Vilket är det mest förekommande syftet för historiebruk i läroböckernas 

beskrivningar och kan de kopplas till styrdokumentets betoning på identitet?  

3. Förklaras begrepp i anknytning till historiebruk t.ex. 

historiebruk/historieanvändning och identitet?  

Teori och begrepp 

Jag använder i uppsatsen begreppet historiebruk och inte historieanvändning (förutom vid 

hänvisning till andras formuleringar). Begreppen är synonyma men jag menar att historiebruk 

är mer etablerat i svensk forskning, det är också det begrepp som används i 

kommentarsmaterialet till kursplanen i historia.
8
 Ett annat begrepp av betydelse i uppsatsen är 

identitet. Identitet framhålls i styrdokumenten som en viktig aspekt av historiebruk och har 

även det att göra med stora meningsbärande berättelser om vilka vi är.
9
 Historiebruk kan tjäna 

andra syften men då de meningsbärande och existentiella syften som kopplas till identitet är 

avgörande i Lgr 11 är det också det jag tar fasta på i läroböckerna.  

Inom historiedidaktiken brukar två traditioner tas upp; den tyska eller kontinentala traditionen 

där utgångspunkten är historiemedvetande och den anglosaxiska som tar fasta på att 

strukturera historiskt tänkande och förståelse i begrepp. En grund i den senare är 

uppdelningen i first order concepts och second order concepts, där begrepp av den första 

ordningen är innehållsbegrepp som till exempel industriella revolutionen eller 

kolonialiseringen och begrepp av andra ordningen handlar om hur vi tänker kring historia, till 

exempel ”orsak-verkan”. Nyare svensk historiedidaktisk forskning och läroplansutveckling 

bygger ofta på en kombination av dessa två traditioner där den anglosaxiska något 

instrumentella sidan bidrar med struktur och begrepp och den kontinentala om 

historiemedvetande bidrar med förståelse och orientering.
10

  

Den anglosaxiska traditionen med betoningen på begrepp spelar en viktig roll i denna uppsats 

eftersom jag i min empiriska genomgång letar efter explicita beskrivningar av historiebruk. 

Jag menar att ett sätt att tydliggöra något är att benämna det med begrepp, och att förklara 

                                                      
8 Kommentarsmaterial till kursplanen i Historia, s. 7. 
9 Danielsson Malmros (2014), s. 204,. s. 19.  
10 Eliasson, Per, ”Historieämnet i de nya läroplanerna”, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf, Historien är 
närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning (2014), s. 265-271.  
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begrepp. Att tydliggörande av begrepp kan utveckla lärande är för övrigt en teori som går 

utöver enbart den historiedidaktiska teoribildningen och är allmänt omfattad inom bland annat 

tankespår som språkutvecklande arbetssätt, synligt lärande och sociokulturella perspektiv på 

lärande.
11

  

Historiebruk som begrepp ligger nära second order concepts eftersom det avser en förmåga 

och en typ av tankeoperation. Flera forskare har sökt efter och använt olika typer av 

övergripande etikett för begrepp som står för förmågor och sådant som strukturerar tänkandet 

i ett ämne. Forskarna Markus Huss, Ulla Manns och Hans Ruin använder i en skrift 

formuleringen vetenskapliga redskap och förklarar det som ”metoder, begreppsval, teorier om 

tidslighet, sociala rum och maktordningar”.
12

 De kanadensiska historiedidaktikerna Peter 

Seixas och Tom Morton använder begreppet tankeredskap och har definierat sex sådana av 

vikt för skolans undervisning i historia.
13

 Hans Olofsson använder i sin licentiatavhandling i 

historiedidaktik formuleringen historiska tankebegrepp.
14

 Formuleringarna tankebegrepp eller 

tankeredskap har också använts i fråga om skolämnet samhällskunskap av ämnesdidaktikern 

Johan Sandahl.
15

 Jag anser inte att det behövs ett speciellt metabegrepp, som till exempel 

”tankeredskap”, för historiebruk däremot tar jag intryck av den didaktiska teoribildningen 

kring second order concepts och tankeverktyg eftersom denna tradition tydliggör den 

pedagogiska poängen med att kommunicera begrepp.      

De två svenska forskare som, i huvudsak inom historiemedvetandetraditionen, varit mest 

framgångsrika i att bygga ramverk för att analysera historiebruk är Klas-Göran Karlsson och 

Kenneth Nordgren. Båda har visat vägar att tydliggöra de arenor på vilka historia brukas samt 

olika de olika typer av behov som historiebruk kan svara på. Gemensamt för dem är att de 

båda, fast på lite olika sätt, tar upp att ett viktigt syfte med historiebruk kan vara att skapa 

                                                      
11 Bjerregard, Maria & Kindenberg, Björn, Språkutvecklande SO-undervisning – strategier och metoder för 
högstadiet (2016), kap. 3. Om synligt lärande och att syntetisera information, skapa krokar (genom t.ex. 
begrepp) se bl.a.: Hattie, John, Synligt lärande för lärare (2012), s. 138-141. Om kopplingen till 
sociokulturella perspektiv och vikten av intellektuella redskap se t.ex. Säljö, Roger, Lärande i praktiken. Ett 
sociokulturellt perspektiv (2015), s. 20-22, s. 83ff, s. 208. 
12 Huss, Markus, Manns, Ulla & Ruin, Hans, Tid, minner, representation: om historiemedvetandets 
förvandlingar: Slutrapport från ett forskningsprogram, RJ:s skriftserie, Nr 13., s. 44.   
13 Seixas, Peter & Morton, Tom, The Big Six Historical Thinking Concepts (2012).  
14 Olofsson, Hans, Fatta historia: en explorativ fallstudie om historieundervisningen i en högstadieklass, 
Karlstad University studies nr 2011:29, s. 37.  
15 Sandahl, Johan, ”Samhällsvetenskapliga tankebegrepp” i Löden, Hans, Forskning av och för lärare. 14 
ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap (2012), s. 219-224; Sandahl, Johan, Ekendahl, 
Ingegerd & Nohagen, Lars, Undervisa i samhällskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion (2015), s. 60-81.  
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gemenskap och identitet.
16

 Detta knyter an till min frågeställning nummer 2 om vilken typ av 

historiebruk som framställs i läroböckerna. Det innebär att jag inför de exempel på 

historiebruk som ges i läroböckerna ställt mig frågor som: Är det historiebruk som bygger en 

nationell gemenskap eller visar på tillhörighet till någon specifik grupp? Är det historiebruk 

som skapar en åtskillnad mellan ”vi” och ”dem”? Är det ett historiebruk som ger enskilda en 

förankring i en personlig historia? 

Forskningsläge och några kritiska aspekter 

Det finns en hel del forskning som tar upp läroböcker i historia som exempel på historiebruk, 

detta gjorde till exempel Herbert Tingsten redan på 1960-talet i Gud och fosterlandet. Studier 

i 100 års skolpropaganda. 1972 skrev historikern Göran Andolf avhandlingen Historien på 

gymnasiet. Undervisning och läroböcker 1820-1965. Från det sena 1990-talet har historiebruk 

studerats mer frekvent till exempel av Klas-Göran Karlsson och Peter Aronsson. Ett viktigt 

exempel på forskning om läroböcker är Niklas Ammerts avhandling från 2008, Det 

osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 100 år. 

Historiebruk, identitet och mångkulturalism behandlas bland annat av Ingmarie Danielsson 

Malmros i avhandlingen Det var en gång ett land … berättelser om svenskhet i 

historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar (2012) och Kenneth Nordgren i 

avhandlingen Vems är historien. Historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige (2006).
 
Mitt fokus är dock inte historieläroboken som 

historieanvändning utan hur läroböckerna framställer historieanvändning.   

Ett av få exempel på praktiknära historiedidaktisk forskning där förmedlingen av historiebruk 

tas upp är den redan nämnda Hans Olofssons licentiatavhandling Fatta historia. En explorativ 

fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass (2010). Olofssons 

fokus är inte läroböcker utan undervisningssituationen. Ett av hans resultat är att 

tydliggörande av begrepp skulle kunna utveckla undervisningen. Forskningsläget när det 

gäller begreppsanvändning och historia sammanfattades i föregående avsnitt och kan 

sammanfattas i att ”tankeredskap” kan hjälpa till att strukturera historiskt tänkande och 

undervisning i historia.  De sex tankeredskap som utformats av bland annat Seixas har fått 

stort genomslag.  Historiebruk är inte ett av dem men kommer in som en viktig del i redskapet 

”historisk signifikans” som handlar om urval och ”den etiska dimensionen” som handlar om 

                                                      
16 Karlsson (2014), s. 72; Nordgren , Kenneth, ”How to Do Things With History: Use of History as a Link 
Between Historical Consciousness and Historical Culture”, Theory & Research in Social Education (2016), s. 
10.  
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att göra en etisk bedömning av historien och samtidigt kontextualisera och förstå det 

förgångna. Det senare menar författarna Seixas och Morton är viktigt för att skapa en 

förståelse för att det finns ett samspel mellan dåtid, nutid och framtid.
17

 Detta stämmer väl 

överens med vad som står i kommentarmaterialet till kursplanenen i historia som bland annat 

tar fast på historiebruk som en länk mellan dåtid, nutid och framtid i det att man i nutiden 

använder sig av något visst i det förflutna men att detta användande medför konsekvenser för 

framtiden.
18

  

Jag menar att min studie innehåller ett frö till något viktigt. Om läroboken är en viktig del av 

undervisingen så bör den vara tätt knuten till läroplanens mål och det behövs då studier som 

granskar detta.
19

 Fråga är dock om läroboken verkligen har en så viktig roll? Mycket 

forskning tyder på att den har det men det finns också forskning och utredningar som 

nyanserar detta. Historiedidaktikern Ingmarie Danielsson Malmros har undersökt varifrån 

elever fått sin kunskap om historia. Hon menar att det finns många källor till kunskap, inte 

minst utanför skolan, men att läroboken fungerar som en ”informell kanon” om vad ämnet 

historia bör innehålla och på det sättet har ett genomslag.
20

 Den statliga utredningen Det tar 

tid SOU 2013:30 20 innehåller en forskningsöversikt och en slutsats om att lärobokens roll 

förmodligen något minskat de senaste 20-30 åren men att den fortfarande har en central 

betydelse för hur läroplanen realiseras i skolan.
21

 Om det är så att läroboken håller på att 

ersättas, eller att den ofta kompletteras, av andra typer av läromedel är min studie av mindre 

intresse och viktigare vore då att studera till exempel i vad mån digitala läromedel tar upp 

historiebruk. Ytterligare en svaghet med min studie handlar om teori och metod. Jag gör en 

distinktion mellan spår av det förflutna och användning av det förflutna. Detta gör jag med 

hänvisning till kursplanens lärandemål och kunskapskriterier. Denna distinktion är dock inte 

så lätt att göra.  

En annan kritisk aspekt är att två tredjedelar av en av de studerade böckerna (Levande historia 

för årskurs 7 och 8) gavs ut redan 2011, tiden att i denna införliva nya lärandemål måste varit 

mycket kort och frågan är hur ”rättvist” det är att ha med denna bok i studien. Jag har ändå 

bedömt att det är motiverat eftersom förlaget på hemsidan anger att dessa upplagor är 

anpassade till Lgr 11 samt att den sista tredjedelen gavs ut 2013 och den är också föremål för 

                                                      
17 Seixas & Morton (2013), kap. 1. s. 170f. s. 179. 
18 Kommentarmaterial till Historia, Lgr 11.  
19 Cambridge Assessment (2016); Oates (2014), passim. 
20 Danielsson Malmros (2014), s. 234. 
21 SOU 2013:30 Det tar tid, s. 204. 
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min studie. Det är också ett så vanligt läromedel att det vore synd att utelämna det från 

studien.    

Undersökningen har också förtjänster, inte minst gäller det när den ställs mot den nämnda 

rapporten från skolinspektionen samt ställs i relation till de engelska utredningar som hävdar 

att den goda läroboken är en viktig del i framgångsrika skolsystem som till exempel det 

finska.       

Källor och metod 

Jag har valt historieböcker för åk 7-9 som är marknadsledande. De kommer från de fyra stora 

läromedelsförlagen: Gleerups Utkik, Libers SO-S Historia, Natur & Kulturs Levande historia 

samt Sanomas Prio Historia. Flera av förlagen har även digitala läromedel men dessa utgör en 

liten del i förhållande till de tryckta läromedlen.
22

  Jag har vänt mig till förlagen men de vill 

inte uppge något som skulle kunna leda till en slutsats om vilka av dessa böcker som är 

vanligast. 

Gleerups Utkik är författad av Erik Nilsson, Hans Olofsson och Rolf Uppström, Libers SO-S 

Historia av Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai, Natur & Kulturs Levande historia av Kaj 

Hildingsson och Lars Hildingson och Sanomas Prio Historia av Bengt Almgren, David 

Isaksson, Berndt Tallerud och Hans Thorbjörnsson. 

Samtliga böcker är utgivna efter 2011 och sägs på förlagens hemsidor följa innehållet i Lgr 

11.
23

 Ingen av dem är dock nyskriven efter Lgr 11 utan de är revideringar av tidigare böcker. 

Prio är en revidering av Sanomas tidigare bok SO Direkt (2:a upplagan), en bok för 

grundskolans årskurs 5-9. Revideringen gjordes i samband med den nya läroplanen och 

innebar främst ny grafik, nya kartor och nya bilder.
24

 När det gäller SO-S Historia kom första 

upplagan 2003 och den har därefter blivit uppdaterad.
25

 Gleerups Utkik från 2013 har samma 

författartrio som Gleerups tidigare Gleerups Historia från 2004 och Natur och Kulturs 

Levande historia gavs första gången ut redan 1980 då enbart Lars Hildingson som författare, 

1994 kom den första gången författad av både Lars och Kaj Hildingson, det vill säga samma 

författare som står för den nu aktuella upplagan. 

                                                      
22

 Johnsson Harrie, Anna, En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7-9 med fokus på 

rasism, främlingsfientlighet och intolerans, (Forum för Levande Historia, 2016), s. 10. 
23 https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Historia/Grundlaromedel/SO-Serien-Historia/; 
https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Historia/Baslaromedel/PRIO-Historia-7-9/; 
https://www.gleerups.se/40675606-product; https://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-7-9/Historia/SOL-
4000-Levande-historia-7-9/. Samtliga hämtade 2017.12.01.  
24 Mejl från Ingela Bengtsson på Sanoma Utbilding, 2017.11.14. 
25 Mejl från Thomas Johansson på Liber, 2017.11.14. Enligt Johansson håller Liber nu på att revidera SO-S.  

https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Historia/Grundlaromedel/SO-Serien-Historia/
https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Historia/Baslaromedel/PRIO-Historia-7-9/
https://www.gleerups.se/40675606-product
https://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-7-9/Historia/SOL-4000-Levande-historia-7-9/
https://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-7-9/Historia/SOL-4000-Levande-historia-7-9/
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Läroboken är en speciell genre med ett specifikt uttal, till exempel vad gäller hur löptext, 

faktarutor, bilder och frågor hänger ihop. Min metod är kvalitativ textanalys, vilket inneburit 

en närläsning av vissa delar av läroböckerna för att hitta passager som tar upp historiebruk på 

det sätt som kursplanen med dess lärandemål och kunskapskrav gör gällande, det vill säga att 

något av syfte, kontext och, eller, konsekvenser finns med. Text som enbart tar upp spår av 

det förflutna har jag noterat men de har i de flesta fall inte fått utrymme i analysen. Jag har 

studerat användningen av illustrationer samt bildtexter och uppgifter/frågor och försökt att se 

dessa som både separata delar och som formande en helhet. 

I min redogörelse har jag eftersträvat transparens och att ge läsaren en möjlighet att dra egna 

slutsatser. Det innebär att jag använder många citat. För att läsaren ska få en överblick har jag 

också sammanställt mina resultat i en tabell.      

Jag har undersökt om, och hur, böckerna tar upp historiebruk på ett övergripande plan i form 

av inledningskapitel, faktarutor samt fördjupningar och dessutom gjort nedslag i tre historiska 

perioder/områden som alla de fyra läroböckerna tar upp och som direkt kan knytas till 

formuleringar i det centrala innehållet i läroplanen vad gäller just historiebruk men också 

identitet. Detta går jag in på mer ingående i avsnittet ”Undersökningen”.    

Bakgrund 
Lgr 11 och ämnet historia 

Den kunskapssyn som genomsyrar Lgr 11 är att skolan ska bidra med förmågor och 

värderingar. Detta märks tydligt i ämnet historia. Som Per Eliasson framhållit måste historia 

som skolämne vara mer än ”historiska fakta” och även något annat än forskningsämnet 

historia. Syftet med skolämnet historia är att det ska vara samhällsrelevant och bidra med 

kunskap och förmågor som också kan översättas till andra områden. Detta synsätt har varit 

grundläggande för utformandet av ämnet i Lgr 11 och det är en förklaring till att förmågor 

som förståelse och kritiskt förhållningssätt betonas.
26

 Tre av de fyra lärandemål som anges för 

ämnet är tydligt inriktade på förmågor: 1. att använda sig av historiska metoder (källkritik och 

att värdera utifrån den historiska kontexten), 2. användning av historia samt 3. att använda sig 

av historiska begrepp. Det fjärde är att undervisningen ska ge eleverna ”förutsättningar att 

utveckla sin förmåga” att använda en historisk referensram vilket kan förstås som en 

                                                      
26 Eliasson (2014), passim.  
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traditionell historieundervisning om tidsperioder, händelser och historiska personer men 

inkluderar också förmågan att använda olika tolkningar. 

Som skolverket framhåller i sitt kommentarmaterial är det överordnade syftet med 

historieundervisningen att utveckla elevernas historiemedvetande och en tanke med detta är 

att de ska förstå att de är en del av en pågående historia, påverkade av sin historia men också 

aktörer med möjlighet att påverka historien. Ämnet blir på det sättet mer än kunskap om hur 

det varit i det förgångna; det blir en del av en förståelse för nutiden och ett försök att 

medvetandegöra det egna handlingsutrymmet. Historiebruk kommer här in som en viktig del 

eftersom historiemedvetandet synliggörs och påverkas av hur vi brukar historia. 

Historiebruk i Lgr 11 

Historiebruk är således en viktig del av kursplanen och utgör ett av dess fyra lärandemål. 

Historiebruk har funnits med även i tidigare läroplaner men blev tydligare poängterad i Lgr 

11. I detta avsnitt redogör jag för hur målet om historiebruk uttrycks i kursplanen. 

Kursplanens samtliga tre delar, syftesbeskrivingen, det centrala innehållet och 

kunskapskraven innehåller alla formuleringar om historiebruk. I syftesbeskrivingens löptext 

står att: ”Undervisingen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska 

berättelser används i samhället och vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv 

på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.”
27

 Orden hur och 

perspektiv anger att vem/vilka som använder historien, tidpunkten och kontexten kring 

användandet och syftet med användandet är viktigt. Syftet sammanfattas i en av de fyra 

förmågor som ämnet ska ge eleven förutsättning att utveckla: ” reflektera över sin egen och 

andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv”
 28

 Denna 

formulering är mer övergripande men även här anges med ordet ”sammanhang” och 

”perspektiv” att frågan om vem/vilka som använder historien, tidpunkten och kontexten kring 

användandet är betydelsefullt.  

Historiebruk återkommer med ett antal punkter i det centrala innehållet under rubriken ”Hur 

historia används och historiska begrepp”. Två av punkterna tar upp specifika syften med 

historiebruk och klargör vilken typ av användning som ska tas upp i undervisingen.   

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom 

föreningslivet, organisationer och företag.  

                                                      
27 Kursplan för Historia, Lgr 11.  
28 Kursplan för Historia, Lgr 11. 
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• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.29  

I kommentarmaterialet till historia tas dessa upp tillsammans under rubriken ”Att skapa eller 

stärka gemenskaper” och det tydliggörs att syftet och kontexten kring bruket är viktigt, 

särskilt pekas 1800-talets och 1900-talets identitetskapande historiebruk ut som centralt att 

undervisa om. Begreppet identitet tas också upp i det centrala innehållet och 

kommentarmaterialet. Detta begrepp är det enda som kopplas direkt till historiebruk.
30

 

Kommentarmaterialet beskriver också progression och återkommer då till att förmågan att 

visa förståelse för syftet med historiebruk är centralt för grundskolans senare år.
31

 

Av kunskapskraven står det klart eleverna i årskurs 9 inte bara ska kunna resonera om kontext 

och syfte utan också konsekvenser av historiebruk. För att få ett godkänt betyg (E) i historia 

bör eleven visa följande:  

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har 

används och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur 

skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och 

vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och 

gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur historia 

används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.  

Detta är ett betydligt mer komplicerat historiebruk som efterfrågas än vad som framgår i det 

centrala innehållet. Eleven ska inte bara föra underbyggda resonemang om hur historia 

används utan också hur historia skulle kunna användas, inte bara om användningens kontext 

och syfte utan också dess konsekvenser. För att nå de högre betygsstegen ska eleven på C-nivå 

kunna föra ”utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang” och använda begrepp på 

ett ”relativt väl fungerande sätt”, och på A-nivå föra ”välutvecklade och väl underbyggda 

resonemang” och använda begrepp på ett ”väl fungerande sätt”.
32

  

Ett sätt att ytterligare förstå vad det är som avses med kunskapskraven är att studera de 

bedömningsstöd som Skolverket tillhandahåller. Av de tolv ”Enskilda uppgifter” som ligger 

på Skolverkets hemsida handlar sju om historiebruk och av bedömningsstöden till sex av dem 

framgår tydligt att elevernas beskrivning av syftet eller orsaken till historiebruket är 

avgörande i bedömningen. En av dessa uppgifter tydliggör att elevens beskrivning av 

konsekvensen med historiebruket är grundläggande för bedömningen.
33

  

                                                      
29 Kursplan för Historia, Lgr 11. 
30 Kommentarmaterial till Historia, s. 32, s. 34. 
31 Kommentarmaterial till Historia, s. 37 
32 Kursplan för Historia, Lgr 11.  
33 https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrhis01_7-9/enskilda-uppgifter. 
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Vad som menas med syfte med historiebruk framgår i enskilda exempel tämligen klart; 

aktörer brukar historia med en mer eller mindre medveten avsikt. I kursplanen anges alltså 

denna avsikt som att skapa eller stärka gemenskaper och identitet. Vad som avses med 

konsekvenser av historiebruk i kursplanen är lite svårare att få grepp om men jag tolkar även 

det i relation till punkterna i det centrala innehållet om att skapa eller stärka gemenskaper och 

identitet. Bedömningsstödet ger ett exempel i form av en uppgift där eleverna får texten till 

”Rule Britannia”, får veta att denna fortfarande framförs på ”Last night of the Prom” och 

bland annat ska besvara frågan ”Resonera kring vilka olika reaktioner framförandet av sången 

kan leda till idag? Varför?”.
34

 I uppgiften förtydligas att olika grupper kan reagera olika på 

framförandet av sången. Jag tolkar skolverket som att de fiskar efter konsekvenser i form av 

att vissa grupper känner sig inkluderade, andra exkluderade, vissa ser (i detta fall) en sång 

från imperialismens glansdagar som något att markera avstånd till medan andra vill påminnas 

om denna del av landets historia eller bara tycker att det är en trevlig tradition. Jag tror inte att 

kursplanen avser att elevernas resonemang om konsekvenser av historiebruk behöver vara 

mer långtgående än så.     

Skolinspektionens gransking av historieundervisingen 2015 

Skolinspektionen gjorde 2015 en kvalitetsgransking av historieundervisingen vid 27 

grundskolor. Granskingen utgick från frågan om historieundervisningen utformades så att den 

möjliggjorde för eleverna att få ett utvecklat historiemedvetande, detta genom att utveckla de 

fyra förmågor som är kursplanens mål.
 
Rapporten slog fast att den största bristen i 

undervisningen i historia var att den inte gav eleverna möjlighet att reflektera kring 

historiebruk. Det beskrevs som allvarligt eftersom denna förmåga är en av de centrala delarna 

i ett kvalificerat historiemedvetande; till skillnad från en stor del av historien som enbart går 

ut på att lära sig om dåtiden för att för att förstå nuet innebär historiebruk att man analyserar 

samtliga tidsperspektiv dåtid-nutid-framtid. Det gör också att eleverna kan se sig själva som 

aktörer påverkade av dåtiden men med möjlighet att påverka framtiden.
35

  

Skolinspektionen förklarar att bristen på undervisning om historiebruk är oroande eftersom 

historia använts i krig, förtryck och folkmord och att elever måste lära sig ett kritiskt 

förhållningssätt till detta; det är en del av den demokratiska medborgarfostran som skolan står 

                                                      
34 
https://bp.skolverket.se/delegate/download/question?questionGuid=219E6E8E1EA7419A825F382BED
5A3C93 
35 Skolinspektionen (2015), s. 19. 
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för.
36

 Skolinspektionen citerar historikern Per Eliasson och menar att en historieundervisning 

som tar upp användning av historia ska ge eleverna möjlighet att förstå när historia används 

för politiska, moraliska eller existentiella syften samt att svara på frågor som: ”Vad vill vi 

förstå nu och varför? Vill någon att vi ska förstå det förflutna på ett särskilt sätt och vad kan 

det få för konsekvenser?”
37

 I rapporten sammanfattas det:  

Nästan alla besökta skolor behöver utveckla undervisningen för att eleverna ska få 

reflektera över hur historia kan användas. Det är en förmåga som ger eleverna ett 

kritiskt förhållningssätt till historia, utvecklar dem som medborgare och hjälper dem att 

se syftet bakom specifika användningar av historia.38  

Skolinspektionen påtalade också att bristerna i undervisingen får konsekvenser för hur man 

ska se på betygssättningen i ämnet; är det ens möjligt för elever att nå ett E om de inte får 

någon eller knappt någon undervisning om ett av de fyra målen med undervisingen?
39

  

I rapporten, som förutom klassrumsobservationer och enkäter bygger på intervjuer med bland 

annat lärare, framgår att lärarna tycker att just historieanvändandet är den svåraste av 

förmågorna att undervisa i. Lärarna upplever att de själva inte vet vad användning av historia 

innebär, att de saknar egen utbildning om det och att de saknar läromedel som behandlar 

denna förmåga.
40

 

Läroböckerna är bara ett av de möjliga medlen för att uppnå läroplanens mål. Brister i 

läroboken kan kompenseras i undervisingen.
41

 Som nämnts har forskning om läroböcker och 

historieundervisning dock visat att läroboken har en viktig roll och att många lärare är starkt 

bundna till läroboken.
42

 Detta bekräftades också i skolinspektionens rapport. Vad gällde 

läroböckernas roll drog inspektionen slutsatsen att många lärare inte gör en självständig 

bedömning av lärobokens innehåll och därför inte heller kompletterar i det fall det finns 

brister. En förklaring till det kan vara att många lärare enbart har en termins studier i historia 

bakom sig och därför inte har, eller upplever sig ha, kunskaper nog.
43

 Eftersom läroböckerna 

har denna starka ställning i grundskolan är det alltså viktigt att de följer läroplanen.  

                                                      
36 Skolinspektionen (2015), s. 9, s. 27. 
37 Skolinspektionen (2015), s. 9, s. 26. 
38 Skolinspektionen 2015, s. 6.  
39 Skolinspektionen 2015, s. 21.  
40 Skolinspektionen 2015, s. 31. 
41 En sådan reflektion görs t.ex. i: Johnsson Harrie (2016), s. 7.  
42 Skolinspektionen 2015, s. 31f.  
43 Skolinspektionen 2015, 
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Undersökningen 
Hur förmedlar då läroböcker i historia kunskap om historiebruk? För att undersöka detta har 

jag gått igenom hur läroböckerna tar upp historiebruk på ett övergripande plan, vilket utgör 

delundersökning 1, samt om, och hur, historiebruk tas upp inom tre skilda 

kunskapsområden/kapitel, vilket utgör delundersökningarna 2‒4. Det förra innebär en 

översiktlig läsning av de fyra läroböckerna samt en närläsning av dess samtliga faktarutor, 

och fördjupningar. Den översiktliga läsningen har syftat till att säkerställa att inte någon av 

böckerna haft en koncentrerad framställning av historiebruk inom kunskapsområden/kapitel 

som jag inte valt ut för analys.  

Urvalet av kunskapsområden för delundersökning 2‒4 har styrts av att de kan kopplas till 

läroplanens formuleringar om historiebruk och identitet. Då kursplanen och 

kommentarmaterialet särskilt framhåller begreppet identitet och ger exempel på historiebruk i 

kombination med nationalismen under 1800- och 1900-talen samt mindre identitetsformande 

gemenskaper som till exempel föreningsliv och organisationer har jag har valt att studera 

kapitel som behandlar framväxten av nationalismen under 1800-talet, samt kapitel som 

handlar om Sverige under 1800- och 1900-talen. Jag har också valt Antiken eftersom 

användningen av denna tidsperiod tydligt knyter an till en lång tradition av historiebruk för att 

stärka den europeiska eller västerländska identiteten. Det är också en tidsperiod som hyllades 

och refererades till på olika sätt under 1800-talet och utav till exempel 1900-talets diktatorer 

Hitler och Mussolini. Ytterligare en anledning till att jag valt Antiken är att samtliga fyra 

böcker har omfattande kapitel om Antikens Grekland och Romarriket medan utrymmet som 

ges för 1800-talets nationalism och det svenska 1800- och 1900-talet är mer varierat. Urvalet 

av dessa tre områden möjliggör alltså en någorlunda ”rättvis” komparation.  

I undersökningens fyra empiriska delar undersöker jag frågeställningarna, det vill säga: 1. om 

ett historiebruk, med kontext, syfte och konsekvenser beskrivs, 2. vilken typ av historiebruk 

beskrivs och kan det kopplas till identitet, samt 3. om begrepp (som identitet) i anknytning till 

historiebruket tas upp och förklaras. I den första delundersökningen följs det inledande stycket 

om källornas karaktär av en turvis genomgång av varje bok. De tre senare 

delundersökningarna redovisas genom ett inledande avsnitt som tar upp omfånget av det 

studerade materialet. Det följs av ett avsnitt som tar upp historiebruk i läroböckernas brödtext 

och utgår från om det framkommer vem eller vilka som använt historia, när och i vilken 

kontext användandet skett samt för vilket syfte och vilka konsekvenser användandet fått. Det 
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följs av stycken som tar upp om historiebruk kommer fram i illustrationer respektive i 

uppgifter.   

Den följande empiriska delen med dess fyra undersökningar tydliggör mina tolkningar genom 

bland annat citat och beskrivningar. Resultatet av de fyra delundersökningarna kan dock 

sammanfattas i nedanstående tabell:   

 

Tabell 1: Historiebruk i de fyra läroböckerna.  

 
 SO-S Historia Levande historia Utkik Prio 

Tar upp 

historiebruk i 

inledningskapitlet 

- - - - 

Förklarar 

historiebruk på ett 

övergripande plan 

någonstans i 

löptext 

- - - ja 

Har faktarutor eller 

fördjupningar som 

tar upp historiebruk 

- 3 st. 5 st. 9 st. 

Använder 

begreppen 

historiebruk eller 

historieanvändning 

- - Ja som ”etikett” 

på de 5 

fördjupningarna.  

- 

Tar upp exempel 

på tydliga 

förklaringar av 

historiebruk i 

löptexten för de tre 

studerade 

kunskapsområdena 

- Ja relativt tydligt 

inom området 

Antiken. 

Inom området 

Antiken i en 

tydlig bildtext. 

Ja både inom 

området Antiken 

och området 

1800-talets 

nationalism. 

Kopplar 

historiebruk till 

samhörighet och 

identitet 

- Ja mer eller 

mindre 

Ja och i tre fall 

tydligt 

Ja och i de flesta 

fall tydligt 

 

Övergripande om historiebruk i de fyra böckerna 

I denna del av den empiriska undersökningen redogör jag för om, och hur, historiebruk 

beskrivs övergripande.  Avsnittet baseras på en översiktlig läsning av hela böckerna, samt en 
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närläsning av särskilt markerade delar, t.ex. inledningskapitel och faktarutor. Mitt syfte har 

varit att ge böckerna ”rättvisa” utifall att läroboksförfattarna valt att ta upp historiebruk på ett 

annat sätt än inbäddat i de kronologiska kapitlen. Bilder, bildtexter och frågor har inte tagits 

med i undersökningen.    

SO-S Historia 

Libers SO-S Historia har ett inledande kort kapitel med rubriken ”Hur vet historieforskarna 

egentligen vad som hänt?”. Detta handlar om källor, källkritik och tolkning av källor, 

historiebruk berörs inte. Boken har återkommande insprängda ”Fördjupningar” som t.ex. kan 

handla om uppfinningar, händelser eller historiska personer och särskilda texter; ”Källor till 

historien”. Ingen av dessa tar upp ämnet historiebruk. Det finns inga kapitel eller avsnitt i 

brödtexten som frångår den kronologiska redogörelsen för historiska förlopp.     

Levande historia 

Det första kapitlet i Levande historia handlar om människans äldsta tid. Vissa textstycken 

frångår en kronologisk berättelse men dessa redogör enbart för arkeologiska metoder. I 

Levande historia finns avsnitt med grön bakgrundsfärg som tar upp något specifikt kopplat till 

den kronologiska berättelsen men som lite frångår bokens övriga narrativ.  

Det finns 13 stycken gröna avsnitt och tre av dem berör historiebruk. Ett av dessa handlar om 

historieskrivning och tolkning av de grekisk-persiska slagen (se s. 21).  Ett annat avsnitt tar 

upp historiebruk men på ett något förvirrande sätt. Efter en beskrivning av att kolonialismen 

från 1400-talet och framåt förde med sig slavhandel som motiverades med att den europeiska 

kulturen var överlägsen följer följande formulering:  

De första slavarna togs av portugiserna på 1400-talet, men tankarna levde kvar långt in 

på 1900-talet. I sammanhanget passade det bra att glömma bort att det inte var så länge 

sedan Europa låg långt efter de mäktiga rikena i Kina, Indien och Bysans. Även i Amerika 

stötte de spanska erövrarna, conquistadorerna, på mäktiga indianriken med städer som 

överglänste allt de sett i hemlandet. Man kan alltså använda eller bruka historia på flera 

sätt. Dels lyfta fram sådant som stödjer den egna saken, dels tysta ner fakta som inte 

passar in i den världsbild man vill sprida.44  

Den avslutande formuleringen tar visserligen upp något väsentligt och generellt om 

historiebruk men exemplet borde för en elev förvirra mer än klargöra. Kronologin i 

beskrivningen är förvirrande både för att de första slavarna uppenbart togs samtidigt som de 

spanska erövrarna var i farten och för att Kina var mäktigare än Europa under ca 300 av de 

                                                      
44 Levande Historia, s. 187.  
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minst 500 år som stycket hänvisar till. Dessutom övertygar inte boken om att de som 

motiverade slaveriet hade några kunskaper, fakta, om historiskt mäktiga platser att tysta ned 

det vill säg att det överhuvudtaget rör sig om ett exempel på historiebruk.   

Mer klargörande, men också väldigt kortfattat och en passant, är ett par rader i ett avsnitt med 

en beskrivning av det ryska inbördeskriget. Där står om Sankt Petersburg att:  

Tio år senare ändrades namnet till Leningrad för att hylla den store revolutionären. Även 

en rad andra städer, gator och torg i Sovjetunionen kom efterhand att döpas om och 

uppkallas efter revolutionära hjältar eller minnesdagar.45  

Det som beskrivs är ett historiebruk med koppling till nationalism och således till identitet 

men det klargörs inte och det lyfts inte heller till något generaliserbart.     

Utkik 

Utkik har ett inledande avsnitt på två sidor med rubriken ”Historia”. Avsnittet tar upp 

kollektiva minnen, källor, att historia kan berättas ur olika perspektiv samt att historiker idag 

arbetar med andra frågor än Herodotos gjorde för 2000 år sedan. Närmare än så kommer 

författarna i denna inledning inte historiebruk och begreppet finns inte heller med.
46

 Däremot 

finns 42 stycken insprängda stycken med tillhörande uppgifter kallade ”Fördjupning och 

Metod” varav fem har rubriken ”Historieanvändning”. Det är visserligen en liten andel 

jämfört med de 21 som har rubriken ”Källövning” men är ändå de enda exemplen bland de 

fyra böckerna på att historiebruk lyfts som en av historieämnets kategorier, och att det 

benämns med ett begrepp.  

Dessa fördjupningar är olika tydliga. En av de tydligare handlar om monumentet i Mount 

Ruschmore, där fyra amerikanska presidenter är inhuggna i berget, samt det 1948 påbörjade 

monumentet Crazy Horse Memorial. Texten är visserligen något summarisk men i 

kombination med uppgifterna som följer tydliggörs ändå historiebruk som något generellt och 

något som förekommer i elevernas närhet:   

1. Vems är egentligen historien? Vilka berättas det om i historieböckerna och vilka reser 

vi statyer över? Hur tror du historieböcker ser ut i olika länder och olika tider? 

2. Vad kan det finnas för anledning till att inte ta emot statliga pengar till Crazy Horse 

memorial?  

3. Vilka statyer finns på din hemort? Vilka avbildas och varför?47 

                                                      
45 Levande Historia, s. 326.  
46 Utkik, s. 7.  
47 Utkik, s. 124.  
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En annan fördjupning handlar om folkmordet på armenier och assyrier under första 

världskriget och kopplar det till dagens oenighet om huruvida detta var ett folkmord eller inte. 

Ytterligare en tar upp uttalanden från Usama Bin Ladin och George W. Bush där de båda i sin 

beskrivning av USA respektive al-Qaida använder exempel från andra världskriget för att visa 

på sin motståndares ondska. Även i dessa exempel bidrar uppgifterna till att tydliggöra vad 

det är att använda historia.
48

 Samtliga dessa tre har att göra med identitet.  

De två andra fördjupningarna på temat historiebruk är inte lika klargörande. En text tar upp 

La Malinche/Dona Marina, Cortés tolk och älskarinna, och det konstateras att hon i dagens 

Mexico är omdiskuterad; en del kallar henne helgon, andra förrädare eller hora. Ingenstans tas 

det upp vilka grupper som kallar henne vad eller vilket syfte de skulle ha med det. 

Uppgifterna bidrar inte heller till tydlighet då eleverna ska fundera kring en illustration av 

okänt ursprung och ge sin tolkning om vad som är det rätta omdömet om La Malinche.
49

 

Fördjupningens grundtema förstår jag som ”tolkningar” vilket visserligen har stora 

beröringspunkter med historiebruk men, utan andra klargöranden, knappast tjänar som ett bra 

exempel. På ett liknande sätt handlar en fördjupning om 1800-talets hjältar Garibaldi och 

Stanley också om tolkningar men denna gång om vad som utgör en hjälte.
50

 Med en lite 

tydligare historiebruksingång hade dock dessa två exempel också kopplat till identitet.  

Förutom dessa finns andra exempel på att historiebruk berörs i Utkik. En fördjupning med 

rubriken ”källövning” är ett sådant exempel. Fördjupningen handlar om ett mynt till minne av 

att Sverige förlorade Finland 1809 och de tillhörande uppgifterna är frågor om myntets 

utformning och budskap. Med bara ytterligare någon mening hade detta varit ett tydligt 

exempel på hur historiebruk kan förmedlas.
51

 En annan fördjupning kategoriseras som 

”Historiska begrepp” och tar bland annat upp tidsbegreppen antiken, forntiden, medeltiden 

och nya tiden. I texten framgår att begreppen är från 1800-talet och att de skapades som en del 

av en historiesyn som historiker idag inte delar. Det finns inget resonemang om varför dessa 

tidsbegrepp myntades just på 1800-talet men däremot en vag formulering kring temat om 

varför en historisk tid ses som ljus eller mörk: ”Ofta beror sådana värderingar på ur vems eller 

vilket perspektiv verkligheten ses.”
52

 

                                                      
48 Utkik, s. 202, s. 337.   
49 Utkik, s. 88.  
50 Utkik, s. 160.  
51 Utkik, s. 172.  
52 Utkik, s. 14-15. 
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Prio 

Det inledande kapitlet i Prio tar upp metoder när det gäller vetenskapen om människans 

tidigaste historia. I detta kapitel finns ingenting om historiebruk men ett kapitel mitt i boken, 

”Sverige förändras”, innehåller fem sidor som tar upp historieskrivning och aspekter som 

urval och att historien skildras olika beroende på vem som skriver historien. Avsnittet tar upp 

också upp källkritik och hur den västerländska periodiseringen av historien kommit till.
53

 

Utan att använda begreppet ”historiebruk”, ”historieanvändning” eller ”användning av 

historia” tydliggörs att historieskrivningen påverkas av den tid den skrivs i och att det kan 

finnas ett syfte. Ett exempel är formuleringen i Prio kring periodiseringen av ”Vikingatiden”:  

Och historiker i Norden på 1800-talet ville gärna berätta en gemensam nordisk historia 

om tappra män och stolta kvinnor som gjorde stort intryck på sin tid och som de 

härstammade från.54  

Historiebrukens kontext beskrivs inte närmare men att det skett ett användande av historien, 

att det haft ett syfte och en konsekvens i form av att vi fortfarande delar in historien i dessa 

epoker blir tydligt.      

Boken innehåller också 26 stycken fördjupningar; ”Historia reportage”. De flesta utgår från en 

plats i världen eller en viss fråga och kopplar denna till något historiskt. I sex av dessa står 

historiebruk i centrum och dess kontext och syfte finns med i texten. I ytterligare tre av dem 

berörs historiebruk men inte dess kontext eller syfte.
55

 Inte i någon av dessa fördjupningar 

förekommer begreppet historiebruk och även om kontext och syfte kommer fram så är det 

långt ifrån alltid så att de lyfts fram som just kontext och syfte.  

Det tydligaste exemplet på hur historiebruk förklaras i Prio är reportaget ”Vem äger 

Alexander den store” som jag återkommer till på s. 22.
56

 Detta är ett historiebruk som handlar 

om nationell samhörighet och identitet. Samma typ av identitetskapande historiebruk framgår 

i en redogörelse för folkmordet i Armenien och om hur det uppfattas i Turkiet, i ett reportage 

från en minnespark i Hiroshima och i en beskrivning av Kosovo Memory Book.
57

 Något 

mindre tydligt är det identitetskapande historiebruket i ett reportage om historiska föremål 

som försvunnit eller förstörts under Ben Alis diktatur i Tunisien.
58

 Prio innehåller också ett 

                                                      
53 Prio, s. 213-217.  
54 Prio, s. 217.  
55 Prio. De sex som jag bedömer direkt handlar om historieanvändning: s. 70f., s. 292f., s. 366f., s. 422f., s. 
615, s. 628.  
56 Prio, s. 70f. 
57 Prio, s. 366, s. 422, s. 628.  
58 Prio s. 615.  
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exempel på ett mer kommersiellt historiebruk i form av affärs- och turistverksamhet kring 

Greve Dracula.
59

  

De tre reportage som inte har historiebruk i centrum utan enbart berör det en passant handlar 

om det svenska slavfortet Karlsborg som nu är på UNESCO:s världsarvslista och har många 

besökare vars släktingar kom till USA som slavar, om frågan huruvida gamla industriområden 

ska rivas eller sparas, samt om museet på Ellis Island där besökare kan söka information om 

släktingar som kom till USA som immigranter.
 60

 Den typ av historiebruk som dessa reportage 

berör handlar om identitet på ett mer personligt plan då de knyter an till människors vilja att 

söka sin släkts historia men också till rädslan att en del av historien går förlorad när städer 

byggs om.  

Förutom dessa reportage finns faktarutor om historiska händelser eller personer där 

historiebruk på några få ställen tas upp i förbifarten, till exempel att Den långa marschen i 

Maos propaganda framställdes som mer hjältemodig än den (för Maos del) var.
61

 Även om 

denna och liknande mycket korta hänvisningar inte är frekventa och inte alls diskuterar 

historiebruk som sådant gör de, i kombination med bokens stycken som tar upp historiebruk, 

att elever har en möjlighet att reflektera kring historiebruk.  

Delsammanfattning 

I denna delstudie har jag funnit att Libers SO-S Historia inte tar upp historiebruk på något 

övergripande sätt alls samt att Levande historia endast tar upp historiebruk tre gånger, varav 

en mycket kortfattat och de övriga inte helt överensstämmande med hur användning av 

historia brukar förklaras, det vill säga som något som har ett syfte och svarar mot ett behov.
62

  

Både i Utkik och i Prio visas ett tydligt syfte att förmedla kunskap om historiebruk. Båda 

böckerna innehåller flera exempel och de flesta är kopplade till identitet. Utkik är den enda av 

böckerna som använder ett begrepp ”historieanvändning” som tydliggör att detta är en 

särskild kategori inom ämnet historia. Boken har också tre tydliga exempel som till viss del 

kommer in på historiebrukens kontext och syfte även om det inte lyfts fram. Prio har flest, 

och tydligast beskrivningar av historiebruk men lyfter oftast inte kontext och syfte. Till 

skillnad från i Utkik benämns inte heller historiebruk med ett begrepp. Både Prio och Utkik 

visar att historiebruk är generellt applicerbart, Utkik genom att ge flera fördjupningar som har 

                                                      
59 Prio, s. 292-293. 
60 Prio, s. 165, s. 201, s. 256-257.  
61 Prio s. 559.  
62 Karlsson (2014), s. 72; Nordgren (2016), passim. 
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etiketten ”historieanvändning” och att historiebruk i beskrivningen och uppgifterna till den 

fördjupning som handlar om Mount Ruschmore och Crazy Horse Memorial vidgar 

historiebruk från det enskilda exemplet till något almängiltigt. I Prio finn inledningen till 

kapitlet ”Sverige förändras” där historieskrivning förklaras som något som kan ha ett syfte 

och vara en produkt av sin tid. 

Antiken i läroböckerna 
Det antika Grekland och Romarriket brukar beskrivas som den västerländska civilisationens 

vagga och denna del av historien ses ofta som väsentlig för europeisk och västerländsk 

identitet. I kursplanens centrala innehåll lyfts antiken fram som en egen punkt och en 

koppling görs också till vår tid: ”Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse 

för vår egen tid.”
63

 I kommentarsmaterialet motiveras detta med att såväl det antika Grekland 

som Romarriket utgör en viktig referenspunkt för att förstå kultur, vetenskap, politik och 

rättsväsende idag.
64

  

Samtliga läroböcker har kapitel om Antikens Grekland och Romarriket och dessa ges också 

mer plats och betoning än andra tidiga civilisationer.  

De textavsnitt, bildtexter och frågor som jag tar upp i detta avsnitt är inte några exempel utav 

flera möjliga utan det är allt som finns i form av historiebruk i dessa böckers kapitel.  

Historiebruk kopplat till Antiken 

I läroböckerna är det gott om referenser som tydliggör spåren från antiken men däremot är det 

betydligt sällsyntare med närmare förklaringar av hur dessa spår blivit till och hur de använts 

av eftervärlden. Vid några tillfällen nämns användare av historien i form av den grekiske 

historieskrivaren Herodotos eller mer anonymt ”historieskrivningen” och ”forskarna”, sällan 

mer sentida användare. I både Levande historia och Prio finns formuleringar som innebär en 

reservation mot de grekiska berättelsernas sanningshalt.
65

 Det framgår att det kan finnas flera 

historieskrivningar, att de inte är samstämmiga och inte alltid helt tillförlitliga, däremot nämns 

inget om att orsaken till detta kan vara att berättelserna svarar mot olika behov eller syften.
66

  

                                                      
63 Kursplanen för Historia. 
64 Kommentarmaterial till Historia.  
65 Levande Historia, s. 73; Prio, s. 56, s. 68. 
66 Prio, s. 56-57; Levande Historia, s. 74. 
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Att vi idag är aktiva användare av historien framgår sällan men i Prio avslutas ett långt avsnitt 

som levandegör de olympiska spelen med formuleringen:  

Nu ligger hela Olympia i ruiner, men stadion och Heras altare finns kvar. Här tänds 

numera åter den olympiska elden vart fjärde år på gammalt vis.67  

Det blir dock inget mer än detta antydande. Liknande antydningar som inte följs upp av 

beskrivningar av syfte eller kontext finns om tidigare epokers historiebruk av antiken. I Utkik 

beskrivs att legenden om Alexander den store byggdes på allteftersom och att många städer 

under grekernas utvandring till perserriket och Egypten döptes till Alexandria men syftet och 

betydelsen av detta tas inte upp.
68

 I Utkik finns en textruta om Museion som beskriver hur 

Museion var uppbyggt och att dess samlingar i efterhand förstördes av olika grupper.
69

 

Textrutan illustreras med ett foto av det nya biblioteket i Alexandria. Ingenstans i texten blir 

det tydligt att såväl förstörelsen som nybyggnaden kan analyseras som historiebruk. När det 

gäller romarriket är historiebruket än mer osynlig även om samtliga böcker i förbigående tar 

upp att romarna gärna knöt an till den grekiska kulturen eftersom den uppfattades som 

högtstående.  

Överlag kan jag konstatera att historiebruk sällan tydliggörs i dessa kapitel.  Det finns dock 

tre undantag. Levande historia har två texter som visserligen inte uttryckligen handlar om 

historiebruk men som på ett relativt tydligt sätt kommer in på det. Den första texten är i form 

av en bokens textrutor med grön bakgrund. Texten tar upp hur de grekisk-persiska slagen levt 

kvar i litteratur, konst och film som skildringar av hur grekiskt hjältemod räddat kulturen och 

demokratin åt framtiden men att en del historiker ifrågasatt detta. Avsnittet avslutas med ett 

konstaterande om att historieskrivningen skulle sett annorlunda ut om man i Europa under 

århundraden studerat de persiska författarna i stället för de grekiska. Texten handlar om 

tolkning och om olika perspektiv på historien och berör därmed historiebruk.
70

  

Den andra texten i Levande historia tar upp ”arvet från antiken” och förklarar:  

För femtio år sedan stod det i historieböckerna att hela den västliga kulturen byggde på 

ett arv från grekerna. Idag vet vi att detta är fel.71   

I texten framhålls sedan kulturutbyten som grund för den västerländska kulturen. Texten tar 

inte upp varför historieskrivningen har ändrats men det förklaras att den grekiska kulturen levt 

                                                      
67 Prio, s. 66. 
68 Utkik, s. 40. 
69 Utkik, s. 41. 
70 Levande Historia, s. 75. 
71 Levande Historia, s. 90. 
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kvar genom det grekiska alfabetet, efterlämnade skrifter, byggnader, statyer och konst. 

Byggnaderna och statyer förklaras ha blivit intressanta i Italien under 1400-talet och att dessa 

gamla lämningar då var vita:  

I Europas storstäder restes efter hand mängder av byggnader i vit marmor i antik stil, 

med pelare och friser – uthuggna bildserier. I USA gjorde man på samma sätt. Byggnader 

och statyer i vit marmor blev ett sätt att stärka västvärldens kulturella identitet, alltså 

känslan av vad man kommer ifrån och var man hör hemma. Det var för att bygga upp 

denna identitet och skapa gemenskap som amerikanerna uppförde sina vita 

marmorbyggnader. Till och med presidentens bostad heter ju Vita huset.72  

I denna text används inte ordet historiebruk eller historieanvändning, inte heller sker något 

tydliggörande av varför det antika arvet blir intressant på 1400-talet eller varför man i USA 

var intresserad av att stärka en i grunden europeisk identitet men däremot lyfts det 

identitetsstärkande syftet med historiebruket tydligt. Boken överlåter således till eleverna att 

fundera över kontext och konsekvens men tydliggör syfte.  

Den tydligaste, och enda helt genomförda, beskrivningen av historiebruk i området antikens 

Grekland och Romarriket finns i ett av Prio fördjupningar ”Historia reportage”. Under 

rubriken ”Vem äger Alexander den Store” beskrivs hur det sedan republiken Makedonien bröt 

sig loss från Jugoslavien 1991 blivit en strid om Alexander den store, namnet Makedonien 

och den makedonska Vergina-stjärnan. Genom repliker från en man som tillsammans med 

sina barn firar den makedonska nationaldagen och invigningen av en ny Alexander den store-

staty i Skopje förklaras att detta är en viktig identitetsfråga för människor idag. I texten står att 

”Historia är också politik” och en kontext till varför detta kommit att bli en viktig fråga just 

nu ges:  

Ja, säger en del, genom att bråka om vem som ”äger” Alexander den Store försöker 

politikerna i de båda länderna få folk att glömma riktiga problem som arbetslöshet och 

fattigdom.73  

I texten görs det således mycket tydligt att en del av historien om det antika Grekland har 

använts och att det just är historien om en expansiv hjälte som använts. Det visas också vilka 

det är som använts historien, när historien använts samt kontexten och syftet kring 

användandet. Konsekvenserna av historiebruket lyfts inte men kommer fram implicit då 

texten beskriver en pågående nationalism och konflikter kring det nationella arvet.  

                                                      
72 Levande Historia, s. 91.  
73 Prio, s. 71. 
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På de fyra böckerna finns således enbart tre exempel med beskrivningar historiebruk där 

brukets syfte, kontext och i viss mån konsekvens blir tydligt. Av dessa tre är det bara en text 

som benämner detta som användning av historia.  

Illustrationer 

Många av de illustrationer som används i läroböckerna är exempel på historiebruk men de 

förklaras inte som sådana. I SO-S Historia får Goscinnys och Uderzos seriefigur Obelix 

illustrera Caesar och hans galliska krig. Bildtexten säger att: ”Seriefigurerna Asterix och 

Obelix är galler” men inte något mer.
74

 På ett liknande sätt illustreras i Prio beskrivingen av 

slagen mellan perser och greker med ett fotografi på ett modernt maratonlopp i Aten och en 

bild från filmen ”300” som visar en muskulös och sammanbiten Leonidas. Bildtexterna 

upplyser om vad bilderna föreställer men tydliggör inte någon koppling till historiebruk.
75

  

Till skillnad från dessa illustrationer i form av okommenterat historiebruk finns exempel på 

att läroböckerna antyder historiebruk. SO-S Historia har en bild på Elisabeth Taylor från 

filmen Cleopatra vilken åtföljs av texten: ”Eftervärlden har aldrig upphört att fascineras av 

Kleopatras levnadsöde”.
76

 I SO-S Historia illustreras en text om de olympiska spelen med en 

bild av löpare, funktionärer och en militär orkester under OS 1896. Bildtexten förklarar: ”De 

första moderna spelen hölls 1896 i Aten på den antika stadion, som rymde ca. 70 000 

åskådare. […]” och fortsätter med en beskrivning av löparbanornas utformning, däremot 

ingenting som leder läsaren till att fundera över varför OS inrättades under det sena 1800-

talet.
77

  

Det finns exempel på illustrationer som med en tydlig bildtext hade kunnat tydliggöra ett 

identitetsskapande historiebruk. Till exempel får ett fotografi av Siri Derkerts utsmyckning av 

Östermalmstorgs T-banestation i Utkik illustrara den grekiska filosofin. Hypatias namn 

samsas i konstverket med Simone de Beauvoir, Sapfo, Virginia Wolf och Aspatia men läsaren 

får inte veta något om kontexten för den konstnärliga utsmyckningen av stationen eller om 

den feministiska kanon som filosoferna och författarna i verket utgör. Nationell tillhörighet 

och identitet skulle kunna tydliggöras till exempel i Levande historia där slagen mellan de 

                                                      
74 SO-S Historia, s. 60. 
75 Prio, s. 56. 
76 SO-S Historia, s. 62. 
77 SO-S Historia, s. 40.  
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grekiska staterna och perserna illustreras med ett fotografi på en staty av Leonidas. Bildtexten 

förklarar: ”I dag står kung Leonidas staty på flera platser i Grekland, bland annat i Sparta.”
78

  

Mer tydligt är historiebruket när Levande historias avsnitt ”Arvet från Grekland” illustreras 

av ett fotografi från OS i Athen 2004 där kvinnor klädda i antikinspirerad klädsel och bärande 

lagerkvistar går i procession. Bildtexten förklarar:  

I Grekland hölls de första olympiska spelen år 776 f.Kr. När OS i Athen öppnades 2004 

påminde grekerna världen om sina traditioner.79  

Även om text och bild visar på historiebruk görs inte brukets syfte explicit i detta fall. I de 

fyra böckerna finns egentligen bara ett riktigt tydligt exempel på hur bild och bildtext kan 

förtydliga historiebruk. Det handlar återigen om Alexander den store och dagens konflikt 

mellan Makedonien och Grekland men denna gång i Utkik. Ett fotografi på när den redan 

nämnda statyn av Alexander den store restes kombineras med bildtexten:  

En 11 meter hög staty över Alexander den store ställdes upp på ett torg i Makedoniens 

huvudstad Skopje 2011. Statyn kostade omkring 90 miljoner kronor och har lett till ett 

bråk med Greklands regering som anser att Alexander hör till den grekiska historien. 

Antikens historia kan användas på många sätt idag.80  

I denna formulering berörs historiebrukets kontext och framförallt dess konsekvenser. Den 

sista meningen visar också på kopplingen mellan ”att använda” och ”historia” samt att det 

antyds att historiebruk är något generellt.  

Uppgifter 

Läroböckerna innehåller inte bara informativa texter och bilder utan även uppgifter. Ibland 

leds eleverna till att fundera i riktning mot historiebruk. Ett exempel är en fråga i SO-S 

Historia: ”Ge exempel på något vi har kvar från de gamla grekerna.”
81

 eller något mer tydligt 

i Levande historia: ”Vi talar ibland om arvet från antiken och menar då företeelser, arkitektur 

och former vi tagit över från Grekland. Ge exempel på sådana arv i din närmiljö. Tänk efter 

noga, de kan finnas närmare än du tror. Leta både efter formgivning och företeelser, 

exempelvis friidrott.”
82

 Gemensamt för denna typ av frågor är att de vill fästa elevernas 

uppmärksamhet på att vi lever i ett arv från Antiken, frågorna leder dock inte per automatik 

till att eleverna funderar närmare över historiebrukets syfte, kontext eller konsekvenser. 

                                                      
78 Levande Historia, s. 74. 
79 Levande Historia, s. 90.  
80 Utkik, s. 39.  
81 SO-S Historia, s. 53.  
82 Levande Historia, s. 95.  
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Det finns dock exempel på att läroböckerna frågar efter en mer problematiserande hållning. I 

Prio finns frågan: ”Alexanders historia var länge en viktig del av furstars utbildning. Vad tror 

du var viktigast för dem?”
83

 En liknande fråga finns i Levande historia: ”Läroböcker i historia 

brukar ha ett ganska långt avsnitt om Grekland. Vad kan det bero på?”
84

  

Källkritik är centralt för att analysera och förstå dåtida historiebruk. Det är också genom temat 

källkritik som läroböckernas kanske tydligaste elevuppgifter om användning av historia finns. 

I Levande historia finns uppgiften: ”Det är inte troligt att historien om att romarna strödde salt 

på åkrarna runt Kartago är sann. Vad kan det bero på att berättelsen ändå levt kvar?”
85

 och i 

en fördjupning på temat källövning i Utkik tas Herodotos historieskrivning upp och därefter 

kommer frågeställningen:  

Varför tror du att berättelser om dessa händelser fortfarande används, exempelvis i 

filmer, trots att det är svårt att veta vad som hände?86  

En liknande koppling till historiebruk i samband med källkritik finns i SO-S Historia som tar 

upp vad Caesars själv skrev om kriget mot gallerna och därefter frågar eleverna: ”Vad bör 

man tänka på när man läser Caesars text? På vilka sätt kan sanningshalten vara påverkad av 

Caesar och varför?”
87

 I samma bok finn en fördjupning med rubriken ”källor till historien” 

och uppgiften:  

Tacitus beskriver hur den förste kejsaren Augustus blev mer och mer enväldig. Är det en 

opartisk beskrivning? Är sättet Tacitus Beskriver Augustus giltigt även för andra 

diktaturer?88 

Samtliga fyra böcker har alltså uppgifter som i olika grad kan leda eleverna till att fundera 

över historiebruk, ingen av dessa uppgifter är dock rubricerad som historiebruk och de är 

ganska öppet hållna.  

Sammanfattande delanalys 

Det framgår i denna delundersökning att det inom området Antiken finns få exempel på att 

historiebruk med dess alla aspekter av syfte, kontext och konsekvenser lyfts fram och 

förklaras på ett tydligt sätt. Det bästa exemplet är i Prios ”reportage” om Alexander den store 

där hela kedjan av ett identitetskapande historiebruk tydliggörs. Levande historia har två 

                                                      
83 Prio, s. 75.  
84 Levande Historia, s. 95. 
85 Levande Historia, s. 101. 
86 Utkik, s. 38.  
87 SO-S Historia, s. 63. 
88 SO-S Historia, s. 65. 
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beskrivningar som kommer in på ett identitetskapande historiebruk varav det ena, som tar upp 

byggnader i USA inspirerade av Antiken, är relativt tydligt.  

När det gäller bilder och bildtexter finns flera exempel på att historiebruk skulle kunna 

klargöras med enbart ett par ord eller en mening till. En tolkning av de vaga konnotationerna 

till historiebruk vad gäller bild och text är att läromedelsförfattarna förutsätter att eleverna och 

deras lärare själva kan dra slutsatser om historiebruk. Läsaren förutsätts därmed inte bara ha 

förmågan att reflektera kring historia som något som används utan också ha så pass mycket 

referenskunskaper att hen kan tolka kontexten, syftet och konsekvenserna av historiebruket. 

Denna tolkning förstärks av att det i samtliga böcker finns frågor som förutsätter att eleven 

behärskar förmågan och kunskapen att göra en analys av historiebruk trots att merparten av 

läroböckerna aldrig ger ett tydligt exempel på hur detta skulle gå till (undantaget Prios 

reportage om Alexander den store).   

1800-talets nationalism i läroböckerna 
Om det antika Grekland och Romarriket har legat till grund för ett historiebruk med syfte att 

stärka en västerländsk identitet så förhåller sig nästa område för min studie till identitet på ett 

annat sätt. Jag har valt att studera området 1800-talets nationalism. En viktig anledning till att 

undersöka hur historiebruk i kombination med denna tidsepok förmedlas i läroböckerna är att 

kommentarmaterialet till kursplanen pekar ut stärkandet av nationella identiteter under 1800- 

och 1900-talen som ett fokusområde under rubriken ”Hur historia används och historiska 

begrepp”.
89

 Förhoppningen har varit att läroböckerna dels skulle innehålla hur historia 

användes i det nationella identitetsskapandet under denna tid, dels göra kopplingar till senare 

tiders nationella identitetskapande, till exempel dagens.  

Till skillnad från kapitlen om antikens Grekland och Romarriket är avsnitten om 1800-talets 

nationalism betydligt kortare i samtliga böcker. Prio har ett kapitel som kopplar nationalism 

till de nya stater som bildades under slutet av 1800-talet. Kapitlets fokus är den politiska 

historien om enande och krig men kapitlet tar avstamp i tre sidor om nationalismen. SO-S 

Historia har tre sidor om nationalismen i ett kapitel som i övrigt handlar om ideologier under 

1800-talet. I Levande historia ges nationalismen en sida i kapitlet ”Drömmen om ett Europa i 

fred” som i övrigt behandlar andra politiska ideologier och revolutionära krafter under 1800-

talet. I Utkik ges nationalismen fyra sidor inkluderande Tysklands och Italiens enande i ett 

                                                      
89 Kommentarmaterial till Historia, s. 32.   
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kapitel som i övrigt behandlar imperialismen samt USA:s och Japans uppseglande som 

stormakter. 

Jag har läst dessa kapitel i sin helhet, alltså inte bara det som står om nationalismen även om 

detta varit i fokus. Det jag tar upp i detta avsnitt är det som finns om historiebruk och inte 

enbart några exempel av flera möjliga.   

Historiebruk kopplat till 1800-talets nationalism 

Det är bara Prio som i löptexten upp historiebruk kopplat nationalismens framväxt under 

1800-talet. Boken inleder kapitlet ”Folk, stater och kejsardömen” med tre frågeställningar 

varav den ena är: ”Vad är typiskt för nationalistisk historia?” Frågorna följs av ett stycke om 

hur nationalism kan uttryckas i Sverige idag där ett av exemplen är vikingahjälmar vid 

idrottsevenemang. Lite senare i samma stycke tas det upp att den gemenskap man kan känna 

”när man hejar på landslaget, hissar flaggan eller uppmärksammar en viktig historisk händelse 

kan vara trevligt.”
90

 Även om det inte lyfts som ett syfte och en konsekvens så framgår det 

identitetskapande syftet i och med att texten pekar på ”gemenskap”. Längre fram i texten 

framgår också att historiebruk var en del i nationalismen: ”Det var inte ovanligt att helt enkelt 

’tillverka’ en gemensam historieberättelse med gemensamt ursprung och ett speciellt område 

som ’urhem’.”
91

 I Prio förklaras, med Sverige som exempel, kontext och syfte med 

historiebruket tydligt:  

I början av 1800-talet bildade till exempel några studenter i Uppsala en förening för att 

stärka nationalkänslan. Sverige hade några år tidigare förlorat Finland i ett katastrofalt 

krig. Nu gällde det att hitta något gemensamt att vara stolt över – det blev vikingarna. De 

framställdes som forntida hjältar och svenskarnas föregångare.92  

I detta sammanhang gör också Prio något för dessa historieböcker ovanligt då de lyfter 

historiebruk i nationalistiskt syfte till något generellt genom att i ett svep ta upp tre exempel 

på nationalistiskt historiebruk. Under rubriken ”Historia för att stärka det egna folket” står det 

om: Rudbecks Svenska historia från skiftet kring 1700, det tyska användandet under 1800-

talet av den germanske hjälten Arminius samt Napoleons hjältestatus i Frankrike. Texten 

inleds med följande formulering: 

Historia har många gånger används för att framställa det egna folket som bättre än 

andra. Det kan handla om att plocka fram forntida hjältar och visa på sambandet med 

dem. Det kan vara att bättra på den egna historien med medvetna eller omedvetna 

                                                      
90 Prio, s. 277. 
91 Prio, s. 278.  
92 Prio, s. 278. 
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lögner. Kanske med målet att skriva en gemensam historia som förenar ”vår grupp” – och 

avskiljer den från ”de andra”.93  

I denna formulering framgår tydligt det nationalistiska historiebrukets syfte och genom att tre 

olika exempel förklaras blir det tydligt att detta är något som kan appliceras på olika tider, 

platser och fall.   

Utkik har en fördjupning med etiketten Historieanvändning, källövning som kanske har lite 

samma syfte som Prios tre exempel, det vill säga att genom flera exempel visa på något mer 

generellt. I Utkiks fördjupning framställs två av 1800-talets ”hjältar”, Garibaldi och Stanley, 

och eleverna ombeds fundera över vad som gjorde dem till hjältar. Rubriken anger visserligen 

att detta är historieanvändning men det är oklart hur författarna tänker. Det framgår inte vad 

som är ett användande av historia, därmed inte användningens syfte.
94

  

I de tre övriga böckerna finns inte någon koppling mellan nationalism och historiebruk i 

löptexten. I Utkik står att ”Nationalismen innebär att folk som har samma historia, talar 

samma språk och känner samhörighet med varandra också har rätt att bilda ett självständigt 

land, en nation.”
95

 Hur man framhöll en gemensam historia tas däremot inte upp. I Utkik och i 

Prio nämns också i förbifarten att Garibaldi blev en hjälte i Italien och att det idag finns gator 

och torg uppkallade efter honom.
96

 Mycket kort nämns i Utkik skandinavismen: ”Det var 

framförallt vid universitet som studenter och lärare från Sverige, Norge och Danmark 

träffades. De menade att folken hade en gemensam bakgrund.”
97

 Dessa korta passager skulle 

mycket väl kunna vara en ingång till en tydligare beskrivning av historiebruk men så sker 

inte.   

Levande historia tar upp nationalismen som något som kunde fungera stärkande för 

gemenskap men också för uteslutning. Att historia skulle kunna vara en viktig del av 

nationalismen eller det som förenar människor inom nationalismen nämns däremot inte.
98

  

SO-S Historia gör i ett stycke som inleder kapitlet en koppling mellan fotbolls-EM och 

nationalism men kommer inte till någon beskrivning av historiebruk varken under 1800-talet 

eller idag.
99

 Således finns det i Utkik ansatser till att ta upp historiebruk medan detta helt 

saknas i Levande historia och SO-S Historia.  

                                                      
93 Prio, s. 279.  
94 Utkik, s. 160 
95 Utkik, s. 150.  
96 Prio, s. 281; Utkik, s. 151.   
97 Utkik, s. 152. 
98 Levande Historia, s. 248.  
99 SO-S Historia, s. 183.  
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Illustrationer 

Även vad gäller bilder och bildtexter är Prio tydligare än de andra böckerna. Kapitlets 

inledande text flankeras av en bild av en svensk skidåkare som hyllas av män iförda 

hornprydda vikingahjälmar, blågul sminkning och svensk flagga. Bildtexten lyder: 

Handlingskraftiga män från norden reser ut och vinner segrar. Det spelar ingen roll om 

det verkligen fanns vikingar med horn på hjälmarna. Supportrar anknyter gärna till den 

bilden av svenskarna och deras ärorika historia.100   

Prio ger således läsaren möjlighet att reflektera över dagens ”banala” identitetskapande 

historieanvändning. På ett liknande sätt, men inte lika tydligt, ger SO-S Historia läsaren 

möjlighet att dra slutsatser om dåtida identitetskapande symbolspråk och nutida. En 

illustration utgörs av en målning som visar ett slag från dansk-tyska kriget. Konstnär och 

tidpunkt för målningens tillblivelse skrivs inte ut men däremot uppmärksammas läsaren på en 

detalj i målningen: ”Lägg märke till halsduken som bärs av den danske soldaten längst ned i 

vänstra hörnet! Jämför med hur färger används som symbol för t.ex. ett fotbolslag i dag.”
101

 

Läsaren uppmanas således att fundera kring symboler på ett sätt som anknyter till 

historiebruk.  

Till den text i Prio som tar upp att ett drag i nationalismen var att ”tillverka” sin egen historia 

finns en illustration i form av ett fotografi på Bodens stationshus med dess fornordiska 

inspiration, samt en illustration i form av Mårten Eskil Winges målning ”Tors strid med 

jättarna”.  Bildtexten beskriver vad bilderna föreställer och förtydligar att  

Nationalistiska känslor i Sverige visade sig i intresset för det fornnordiska. Både 

konstnärer och arkitekter hämtade idéer från berättelserna om vikingarna och deras 

gudar och hjältar.102 

Bildtexten ger också en nyansering i tolkningen av målningen av Tor:  

Men kampen mot jätten måste inte tolkas som fientlighet mot andra folk, utan kan likaväl 

ses som kampen mot förtryck, för demokrati. En kamp som också var aktuell vid den här 

tiden.103  

                                                      
100 Prio, s. 277.  
101 SO-S Historia, s. 186. 
102 Prio, s. 278. Prio anger att målningen heter ”Tors kamp mot jättar”. Enligt nordiska museets digitala 
arkiv heter målningen ”Tors strid med jättarna”, https://digitaltmuseum.se/021046508164/tors-strid-
med-jattarna.  
103 Prio, s. 278.  

https://digitaltmuseum.se/021046508164/tors-strid-med-jattarna
https://digitaltmuseum.se/021046508164/tors-strid-med-jattarna
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Bilder och bildtext upplyser således läsaren om att historiebruk av vikingatiden var vanlig på 

1800-talet och den uppmärksammar också läsaren på att för att tolka tidigare historiebruk 

måste man kunna en del om den tid som använt historien.  

I övrigt finns knappt några illustrationer i läroböckerna som tillsammans med bildtexter visar 

på det sena 1800-talets historiebruk och inte heller på hur vi idag använder historia kopplad 

till denna tid.  

Uppgifter 

Samtliga böcker har frågor som handlar om nationalism och med en koppling till idag. I Utkik 

finns till exempel uppgiften: ”Förklara uttrycket nationalism. Nationalismen kunde vara både 

enande och splittrande, och många kejsare och kungar var rädda för nationalismen. Förklara. 

Finns nationalismen idag?” och i Levande historia: ”Ge exempel på nationalism i vår egen 

tid.”
104

 Dessa frågor kan naturligtvis leda in på reflektioner kring identitetsskapande 

historiebruk även om det inte är frågans fokus.    

Både i Prio och SO-S Historia finns uppgifter som mer direkt handlar om historiebruk. 

Uppgiften i SO-S Historia lyder: ”I vår tid har man på en del svenska skolor avstått från att 

sjunga nationalsången och hissa flaggan på skolavslutningen. Vad tycker du om det?”
105

 

Uppgiften i Prio kopplar däremot samman dåtida historiebruk med nutida:  

Ta reda på när och till minne av vad som Frankrike och USA firar sina nationaldagar. Vad 

kan det finnas för orsaker till att fransmän och amerikaner firar sina nationaldagar 

mycket mer än vi gör?106 

Denna uppgift ger inte bara eleven möjlighet jämföra historiebruk över tid utan också att 

reflektera kring skillnader och likheter i nationella historiebruk:  

Sammanfattande delanalys 

Trots att kursplanen tar upp nationalism kopplat till historiebruk i det centrala innehållet för 

årskurs 7-9 tar inte samtliga fyra läroböcker upp historiebruk i samband med nationalismens 

uppvaknande på 1800-talet. Vad gäller just detta område har jag möjlighet att jämföra min 

läsning av de fyra läroböckerna med en studie av ämnesdidaktikern Anna Johnsson Harrie 

från Forum för levande historia om rasism, främlingsfientlighet och intolerans i läroböcker i 

                                                      
104 Utkik, s. 167; Levande Historia, s. 254. 
105 SO-S Historia, s. 191. 
106 Prio, s. 294.  
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historia och samhällskunskap. En av de frågor Johnsson Harrie undersöker är hur historia kan 

användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. Hon finner bland annat att:  

I Libers SO-S Historia och Natur & Kulturs Levande historia 7-9 har det i denna 

undersökning inte gått att finna något exempel på att man i texten har problematiserat 

hur historia kan användas för att skapa nationella identiteter. Således uppfyller inte 

dessa läroböcker kursplanen på denna punkt.107 

Liksom Johnsson Harrie konstaterar jag att den bok som mest och tydligast för fram 

kopplingen mellan nationalism och historiebruk är Prio. Boken har flera hänvisningar både 

till 1800-talets och till dagens historiebruk samt en tydliggörande faktaruta som tar upp flera 

olika nationella historiebruk. Till skillnad från de andra böckerna använder sig Prio också av 

bilder för att beskriva nationellt historiebruk.    

I kursplanen framstår identitet som ett analytiskt begrepp när det gäller historiebruk. Ingen av 

böckerna dock detta begrepp. När nationalismen beskrivs och definieras används i stället ord 

som gemenskap, samhörighetskänsla, att ”höra ihop” samt mer specifika begrepp som t.ex. 

panslavism.
108

 Alla dessa går att diskutera inom ramen för identitet men det är alltså inte 

något som tydliggörs i böckerna. 

Sverige under 1800- och 1900-talet i 

läroböckerna  
Det centrala innehållet tar upp historiebruk kopplat till identitet även när det gäller mindre 

sammanhang såsom föreningsliv och organisationer. Då alla läroböcker har någon form av 

djupdykning i Sverige under 1800-talet eller 1900-talet och då det är rimligt att tänka sig att 

det i dessa delar skulle finnas sådant som knyter an till identitetsskapande historiebruk har jag 

närläst delar som behandlar Sverige och tiden 1850-1939.  

I SO-S Historia finns tre kapitel som vart och ett behandlar olika delar av Sveriges moderna 

historia från 1800-talets första hälft till svensk efterkrigstid, dessutom finns tre sidor som 

handlar om Sverige i ett kapitel om mellankrigstiden generellt. I Levande historia finns tre 

kapitel om Sverige under 1800- och 1900-talen och i Utkik handlar kapitlet om 1800-talet till 

hälften om Sverige, därtill finns ett kapitel som handlar om Sverige under 1900-talet. Prio har 

två kapitel om Sverige under 1800- respektive 1900-talet.  

                                                      
107 Johnsson Harrie (2016), s. 39.  
108 Prio, s. 277f., 285f; SO-S Historia, s. 182; Levande Historia, s. 248;Utkik s. 150. 
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Historiebruk kopplat till Sveriges 1800- och tidiga 1900-tals 

historia 

Det finns få kopplingar till historiebruk i böckernas redogörelser för Sveriges 1800- och 1900-

tals historia. Det tydligaste exemplet är en faktaruta i Prio som tar upp Raoul Wallenberg och 

hans gärning. Där beskrivs att Wallenberg blivit känd i flera länder och att:  

Statyer och minnesmärken över honom har rests, gator och torg har fått hans namn – 

särskilt i Israel, Ungern och USA. Liksom Steven Spielbergs film Schindlers list (1993) lyft 

fram den modige Otto Schindler, har Kjell Gredes God Afton, herr Wallenberg (1990) fått 

många svenskar att upptäcka en person som riskerade sitt liv för att hjälpa andra.109  

Vem som använt historien om Wallenberg och när detta skett redovisas således och 

underliggande finns också syftet, däremot lämnas tolkningen av kontexten (varför 

minnesmärken finns i just USA eller varför de båda filmerna kom i början på 1990-talet) till 

eleverna. Liknande typer av antydningar, men ännu mer outvecklade, som skulle kunna ligga 

till grund för en diskussion om historiebruk finns i Prio och Levande historia när det står om 

svenska partier och partiers namnbyten. Till exempel finns i Prio ett stycke som tar upp att 

både Högerpartiet och Sveriges kommunistiska parti bytte namn under 1960-talets senare år.
 

110
 Det finns däremot inget resonemang om varför detta skedde och just under 1960-talet.  

Illustrationer 

När det gäller illustrationer till Sverige under 1800-talet och 1900-talets början finns det 

knappt några exempel på tydliggörande av historiebruk. Möjligen skulle en illustration i nyss 

nämnda avsnitt om de svenska partierna i Levande historia kunna gå för en framställning av 

historiebruk. Avsnittet om Högern illustreras med en affisch inför valet 1928. Affischen visar 

en militärklädd man till häst flankerad av två män bärandes röda fanor framför en bakgrund 

av män med fanor och vapen, marken är rödfärgad och en kropp ligger livlös. Affischen har 

texten: ”En var som röstar på ’arbetarepartiet’ röstar för Moskva”. Bokens bildtext förklarar 

den politiska situationen då socialdemokraterna samarbetade med kommunisterna och 

tydliggör bilden: ”De borgerliga försökte skrämma väljarna genom att likna de båda partierna 

med kommunisterna i Sovjetunionen.”
111

 Det är dock något oklart om man ska tolka detta 

som historiebruk (med syftning på revolutionen 1917) eller som en ”användning av 

samtiden”. 

                                                      
109 Prio, s. 462.  
110 Prio, s. 447, 472; Levande Historia 298ff.  
111 Levande Historia, s. 300.  
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I både Prio och Utkik illustreras emigrationen till USA med en bild från filmen Utvandrarna 

och bildtexten redogör för att filmen bygger på Vilhelm Mobergs böcker, i Utkik står det även 

att böckerna senare också blev en musikal.
112

 Något ordande om varför historien om 

emigrationen och Karl Oskar och Kristina blivit så populär och väckts till liv i olika former 

görs dock inte.     

Uppgifter 

Levande historia följer upp sitt avsnitt om partierna med en fråga där eleverna ombeds göra 

en historiebruksanalys (även om begreppet inte används): ”Alla de partier som nämns i 

kapitlet har bytt namn en eller flera gånger. Vad kan det bero på?”
 113

 Uppgiften skulle 

verkligen kunna leda till resonemang om historiebruk men kräver relativt stora kunskaper om 

den tid då partiernas namnbyte skedde, något som boken inte riktigt ger i detta sammanhang. I 

en annan uppgift i Levande historia, denna gång om emigrationens följder, finns potential till 

att fundera över historiebruk: ” Den svenska utvandringen över Atlanten har satt spår i USA i 

form av namn på städer och orter. Ta reda på några orter i USA med namn som visar att de 

grundats av svenskar.”
114

 Uppgiften kan besvaras enbart med några namn men kan i bästa fall 

leda till tankar om identitet. 

De övriga böckerna har inga uppgifter som berör historiebruk.  

Sammanfattande delanalys 

När det gäller Sveriges historia under 1850‒1939 finns det få exempel på tydliga 

beskrivningar av historiebruk i läroböckerna.  I SO-S Historia tas historiebruk varken upp i 

text eller i frågor, i Levande historia tydliggörs inte historiebruk i löptexten men berörs 

eventuellt i några uppgifter samt eventuellt i en illustration, i Utkik finns en illustration som 

visar historiebruk men ingen text som utvecklar eller problematiserar bilden. Prio är även på 

detta område den av böckerna som kommer närmast ett tydliggörande av historieanvändande. 

Även om helheten med brödtext, illustrationer och frågor i t.ex. Levande historia och Prio i 

bästa fall kan leda till förståelse för historiebruk finns det således inte något exempel i 

läroböckerna på framställningar av historiebruk, med kontext, syfte och konsekvenser. 

Historiebruk lyfts inte heller som något generellt och det finns ingen explicit koppling till 

identitet. 

                                                      
112 Prio, s. 238; Utkik, s. 180. 
113 Levande Historia, s. 430.  
114 Levande Historia, s. 265. 
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För den redan historiskt bevandrade finns det sådant i läroböckerna som leder till reflektioner 

om historiebruk. Ett exempel är de nämnda hänvisningarna till partiers byte av namn på 1960-

talet. Att partier byter namn för att markera en förändring eller ett avståndstagande är 

processer som kan jämföras oavsett parti och tid, de är också knutna till en kontext och kan 

kopplas till identitet. Reflektioner i dessa riktningar är dock svåra för eleverna att göra på 

egen hand eftersom de kräver referenskunskaper.  

Resultat och diskussion  
Mina fyra delundersökningar har visat att de läroböcker jag studerat i liten, men varierande, 

grad tar upp historiebruk. SO-S Historia står ut som den lärobok som har minst förklaringar 

av historiebruk och Prio den som har mest. Utkik har få exempel men är den enda bok där 

historiebruk ges en benämning eller etikett (historieanvändning) och någorlunda systematiskt 

återkommer. Levande historia har ett par bra exempel men det är oklart om författarna med 

dessa egentligen avser att förklara historiebruk. Vanligast är att historiebruk kommer in i form 

av frågor eller illustrationer men då tydliggörs sällan vad det faktiskt är att bruka historia – det 

är som att eleven förväntas behärska denna typ av analys utan förklaring och utan särskilt 

mycket bakgrundskunskap.    

Svaret på min första frågeställning om det framgår att historia används är således: ja med ett 

fåtal exempel i varje bok men i de flesta fall är de relativt otydligt. I än mindre grad framgår 

kontext, syfte och konsekvenser för historiebruket. Svaret på min andra frågeställning om 

vilken typ av historiebruk som läroböckerna tar upp är att det oftast handlar om ett 

historiebruk som kan knytas till identitet. Om detta tydliggjordes och om det fanns fler och 

tydliga exempel skulle detta rimma väl med kursplanen. 

Den tredje frågeställningen handlar om ifall begrepp med anknytning till historiebruk används 

och förklaras, till exempel historiebruk/historieanvändning och identitet. Svaret på det är: nej. 

Begreppet identitet används inte alls och historieanvändning som ”etikett” enbart i Gleerups 

Utkik.  

Skolinspektionen visade i sin rapport att den största bristen i undervisningen i historia på 

grundskolan rör historiebruk och det är därför motiverat att fråga sig om läroböckerna är 

lärarna till någon hjälp vad gäller undervisningen i historiebruk. Eftersom böckerna i olika 

mån tar upp historiebruk finns inget rakt svar på detta. Med både Utkik och Prio finns det 
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goda möjligheter att lärarna får ett visst stöd. Prio innehåller visserligen några av de tydligaste 

exemplen och klargörande förklaringar av historiebruk men det finns en risk att dessa inte 

används om urvalet av ämnen och sidor för undervisning inte inkluderar just dessa exempel. 

Eftersom Utkik har en tydlig etikett på fördjupningar och uppgifter som handlar om 

historiebruk möjliggör det för lärare att välja och genom boken komplettera med avsitt som 

passar kursplanens krav om historiebruk.  I Skolinspektionens rapport kommer det fram att 

många lärare relativt okritiskt använder de läroböcker som skolan köpt in och att läroboken 

fungerar normerande. Lärare ser inte efter att alla förmågor finns med och de kompletterar 

inte heller med annat material, bland annat eftersom de inte upplever sig ha kompetens att 

göra det.
115

  

Det är inte bara Skolinspektionen pekar på att läroboken är viktig för undervisingen. Under 

1980- och 1990-talen gjordes studier som slog fast att läroböcker hade en avgörande roll i 

undervisning.
116

 Danielsson Malmros har på senare år påpekat att elever nu får kunskaper i 

historia från många andra håll än skola och lärobok, och Kenneth Nordgren påpekade i sin 

avhandling från 2006 att lärobokens roll eventuellt håller på att minska.
117

 Även om så är 

fallet slår också senare tiders forskning fast att läroboken fortsatt är betydelsefull i 

undervisnigen, inte minst fungerar den normerande eftersom den är tydligare kring ett ämnes 

innehåll än styrdokumenten.
118

 Som jag tog upp inledningsvis menar dessutom engelska 

komparativa utbildningsforskare att läroboken bör ha stor betydelse för att implementera 

läroplanen. Även en svensk statlig utredning, Det tar tid SOU 2013:30, har framhållit vikten 

av läroböcker anpassad till läroplanen som ett led i att styra utbildningen.
119

 Mot bakgrund av 

denna forskning är det allvarligt att läroböckerna inte i högre utsträckning på ett tydligt sätt tar 

upp historiebruk.  

Varför innehåller inte läroböckerna mer förklaringar av 

historiebruk? 

Samtliga läroböcker jag studerat är uppdaterade till Lgr 11 och förlagen menar att de följer 

kursplanen. Hur är det då möjligt att två av dem nästan helt åsidosätter en av de fyra förmågor 

som kursplanen anger samt att de två övriga enbart tar upp denna förmåga i liten grad? I detta 

                                                      
115 Skolinspektionen 2015, s. 32. 
116 Nordgren (2006), s. 291, not 75 och 76.   
117 Nordgren (2006), s. 79; Danielsson Malmros (2014), s. 230f. 
118 Nordgren 2006, s. 179; Olofsson (2011), s. 105. 
119 SOU 2013:30 Det tar tid, s. 204. 
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avsnitt och det därpå följande diskuterar jag hur eventuella brister i läroböckerna kan förstås 

och avhjälpas. 

Ett sätt att närma sig frågan om varför inte läroböckerna innehåller mer förklaringar av 

historiebruk är att se till vad det är läroböckerna tar upp istället. Läroböckerna visar överlag 

en mycket traditionell historieskrivning. Med det menar jag att referenskunskaper 

(stoffkunskaper) koncentrerade till politisk historia och händelsehistoria. När det gäller 

historieämnets ”metoder” och förhållningssätt är källkritik betydligt vanligare än historiebruk 

och det som kanske är vanligast är historisk inlevelse. En orsak till detta är kanske att 

läroböckerna snarare bygger på tidigare läroböcker än utgår från gällande läroplan. Detta 

menar till exempel Ingrid Fagerkvist i ett examensarbete från Linnéuniversitet.
120

 Nordgren 

hävdar i sin avhandling att läroböcker i historia i vissa avseenden bygger på framställningar 

med rötter i 1800-talets historieskrivning.
121

 Tesen att de brister läroböckerna visar vad gäller 

historiebruk orsakas av att de bygger på tidigare böcker stöds också av att samtliga böcker jag 

studerat är uppdateringar, ingen har skrivits ny utifrån den nya läroplanen. Detta är också 

vanligt när det gäller läromedel och bland annat har utredningen SOU 2013:30 pekat på detta 

som en begriplig men också beklaglig tröghet.
122

 

Danielsson Malmros förklarar att historieskildringar lätt blir teleologisk och att detta skapar 

ett visst urval och en logik som säger mer om vår tid än om den tid den berättar om.
123

 

Historieböckerna är i sig själva typexempel på historiebruk. Därtill lever det historiska 

narrativet lite sitt eget liv, det har sin upplevda kronologi och eventuellt uppfattar författaren 

att det är svårt att bryta in i löptexten och dra en koppling till hur historia brukas. Kanske 

finns det också en pedagogisk tanke bakom lärobokstexter i historieämnet som skiljer sig från 

andra läroböcker i det att man vill låta berättelsen ha sin gång för att det är så intresse skapas, 

att inlevelse är den viktigaste dörröppnaren för eleverna till att förstå ämnet. Detta skulle dock 

inte hindra att historiebruk lades i inledning och avslutning av kapitel och i 

fördjupningsavsnitt. Som visats är det också där de få riktigt bra exemplen på historiebruk 

förekommer.  

Man kan också tänka sig att läroboksförfattarna känner sig ute på hal is när det gäller 

historiebruk. Historievetenskapen som akademisk disciplin håller hårt på källkritik och vikten 

                                                      
120 Fagerkvist, Ingrid, En analys av hur läroböcker i gymnasiekursen Historia 1a1 skildrar mekanismer 
bakom och konsekvenser av den globala resursfördelningen, 2013, Examensarbete från Linnéuniversitet 
digitalresurs, s. 30.  
121 Nordgren 2006, s. 207 
122 SOU 2013:30, s. 204. 
123 Danielsson Malmros (2014), s. 179. 
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av belägg för att dra slutsatser, spekulationer om framtiden ligger inte i linje med det t.ex.
124

 

Historiebruk kan kanske upplevas som en mer tolkande del av historieämnet och på så sätt 

svårare att beskriva.  

Oavsett orsaker kan man konstatera att det finns gott om utrymme för förbättringar. 

Skolinspektionen menar i sin rapport att undervisningen i historiebruk skulle kunna förbättras 

med ”tämligen enkla grep”.
 125

  Oftast behövs bara några ord till för att till exempel en film 

inte enbart ses som en källa till stoffkunskap utan också som ett exempel på historiebruk.  

Hur skulle läroböckerna kunna förbättras? 

Begreppsanvändning är en del av det centrala innehållet. Johnsson Harrie menar i en 

forskningsöversikt om läroböcker i historia, samt i en egen studie, att dessa brister vad gäller 

definitioner av viktiga begrepp.
126

 Även skolinspektionen tar i sin rapport från 2015 upp 

frågan om begrepp och konstaterade att eleverna i de studerade klasserna fick lära sig få 

begrepp kopplade till historiebruk i undervisingen.
127

 Det begrepp som lyfts i 

kommentarmaterialet är identitet och som jag visat är inte det ett begrepp som används i 

läroböckerna. Med undantag av Utkiks fördjupningar med rubriken ”Historieanvändning” 

används inte heller begreppen ”historiebruk”, ”historieanvändning” eller ”användande av 

historia”. Denna typ av begrepp som liksom är en etikett på vad man gör, liknande att 

benämna tankeredskap, är viktiga för att skapa förståelse för att historia är något mer än 

stoffkunskaper. Historia är också att ”göra”, att tolka och analysera, och begrepp underlättar 

att lära sig detta görande. En av Olofssons slutsatser av sin fallstudie är att 

begreppsanvändning skulle kunna ”bilda underlag för kommunikation” i klassrummet. Vad 

gäller en historieundervisning utan begrepp gör han en talande jämförelse: 

Det är ungefär som att bedriva matematikundervisning utan termer och begrepp som 

derivata, addition och pi. […] Att ha tillgång till uttryck som ”historisk inlevelseförmåga” 

eller ”historisk betydelse” skulle förmodligen underlätta samtalet och inrikta eleverna på 

vad man gör.128    

                                                      
124 Karlsson (2014), s. 57.  
125 Skolinspektionen (2015), s. 21. 
126 Johnsson Harrie (2016), s. 9, s. 18, s. 68, s. 74. 
127 Skolinspektionen (2015), s. 7. 
128 Olofsson (2011), s. 217f.  



38 

 

När det gäller historieämnet är det egentligen enbart källkritik som etablerats som ett tydligt 

begrepp för en förmåga. Internationell, komparativ forskning lyfter tydlig 

begreppsanvändning som något som utmärker bra läroböcker.
129

   

Otydligheten med begrepp finns inte enbart i läroböckerna utan även i kursplanen. I 

kommentarmaterialet tydliggörs att det är historiebruk som avses med formuleringen om 

användning av historia i syftesbeskrivningen. Men det är också enda gången det begreppet 

används, inte heller används begreppet ”historieanvändning” utan formuleringarna i 

kursplanen är ”användningen av historia”. Jag tror att denna formulering är mindre tydlig för 

lärare än vad ett samlat begrepp skulle vara. Till det kommer en viss otydlighet om vad som 

avses med denna ”användning”. I det centrala innehållet blandas ett ett mer traditionellt 

historiebruk med spår av det förflutna i form av ”namn, språkliga uttryck, byggnader, städer, 

gränser” samt ”[h]ur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i 

påverkar deras villkor och värderingar”.
130

 Båda dessa punkter handlar förvisso om en typ av 

användande men på ett lite annat sätt. Användande av historia framstår i det centrala 

innehållet som allt och inget.  

I diskussioner om lärande förs ofta fram att lärande handlar om att eleven ska göra kunskapen 

till sin och att elever ska kunna applicera det de lärt sig i skolan på sådant de möter utanför 

och efter skolan.
131

 För att underlätta detta borde generaliserbarhet lyftas fram och det är 

också en tanke som ligger i att uttrycka kunskapsmål som förmågor. I fallet med historiebruk 

kan man tänka sig att det kan göras på (minst) tre olika sätt och att dessa kan kombineras. Ett 

stycke som beskriver vad historiebruk är, flertalet exempel som alla tydligt nämns som 

historiebruk eller historieanvändning, samt att göra kopplingar till andra fall av historiebruk 

då ett enskilt exempel tas upp.  I de böcker jag studerat finns dock få exempel på att 

historiebruk lyfts från det enskilda till det generella.  

Förutom att sätta ett begrepp på den förmåga som ska läras ut och visa det generella skulle 

exempel på hur historiebruk kan analyseras förmodligen hjälpa både elever och lärare. En 

tolkning som jag gjort i mina delundersökningar är att läroböckerna i den mån de tar upp 

historiebruk lämnar analysen till eleverna. Det finns få beskrivningar av historiebrukets syfte, 

kontext, och konsekvens men en del av antydningar i bild och text om att historia används. 

Det finns också en del frågor där eleven ska göra en analys av historiebruk trots att denna 

                                                      
129 Cambridge Assessment (2016), s. 12. 
130 Kursplanen Historia, centrala innehållet. 
131 Se t.ex. Säljö (2015), passim. 



39 

 

förmåga inte tydliggjorts. I ett projekt från Malmö högskola om bedömningsstöd kopplade till 

Lgr 11 och kursplanen i historia kommer författarna fram till att elever i årskurs 7-9 har 

förmågan att göra historiebruksanalyser. De uppgifter dessa elever har arbetat med är dock 

mycket tydligare både med vad de vill att eleverna ska göra och med vilket material eleverna 

ska analysera än vad fallet är i läroböckernas uppgifter.
132

 

Med ”tämligen enkla grepp”? 

Skolinspektionen menade i sin rapport att det vore relativt enkelt att skapa situationer för 

lärande om historiebruk, ”tämligen enkla grepp” som att med någon mening extra 

kontextualisera till exempel en film skulle kunna klargöra historiebruk. När det gäller analys 

av historiebruk finns olika tillvägagångssätt som diskuterats av bland andra Karlsson 

respektive Nordgren.
133

 För att nå kunskapskravens mål på en E-nivå räcker dock att lyfta 

kontexten, syftet och konsekvenserna av historiebruket. 

Jag håller med skolinspektionen och menar att dessa små medel för att förtydliga historiebruk 

och möjliggöra för eleverna att nå en E-nivå finns även när det gäller läroböckerna. En mindre 

justering av formuleringen av en uppgift, en förklarande rad, eller en kort utvikning kring en 

bildtext skulle göra stor skillnad. Just bilderna skulle kunna bli en ingång. I flera böcker 

utgörs illustrationerna av såväl målningar, foton och artefakter från historien som vissa nutida 

illustrationer i försök att rekonstruera historien samt också nutida fotografier eller bilder från 

filmer med historiska teman. Flera av dessa bilder är exempel på nutida eller dåtida 

historiebruk, det gäller t.ex. bilder från filmer som ”Rötter” och ”Lincoln”, och historiemåleri 

som till exempel då Utkik illustrerar det amerikanska frihetskriget med en 1800-tals målning 

av Washington i heroisk stil.
134

 Att tydliggöra historiebruk i samband med dessa illustrationer 

skulle inte bara tjäna syftet att lära elever om historiebruk utan också att visa att läroböckerna 

tillämpar normalt förfarande med källor, hänvisningar etc.  

För att nå längre och möjliggöra elevers progression vad gäller historiebruk behövs dock mer 

än enbart korta förtydliganden och några ord till. Att behärska historiebruk har flera 

komponenter, inte minst behövs goda referenskunskaper vilket också påpekats i nämnda 

arbete från Malmö högskola om bedömningsstöd.
135

 En följdfråga på denna uppsats är vad 

progression innebär i fråga om historiebruk i historieundervisingen och hur läroböckerna 

                                                      
132 Eliasson, m.fl. (2012), s. 267-272.   
133 Karlsson (2014), s. 72; Nordgren (2016), passim.  
134 Utkik, s. 122, s. 162, s. 121. 
135 Eliasson, m.fl. (2012), s. 275. 
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skulle kunna ge goda förutsättningar för denna progression. Denna typ av forskning saknas 

än.  
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