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Findes der en historiebrugsdidaktik? 
Hvordan ser den ud? 
Overvejelser over undervisning i 
historiebrug på ungdomsuddannelserne  
– hvad, hvordan og hvorfor? 



Egne tanker og erfaringer vedr.  
undervisning i historiebrug: 



Hvad er historie-brug? 
HISTORIE: 

 Historie er erindringer, fortællinger og 
faglige fortolkninger vedr. det fortidige. 

 Vores fortid ændrer sig ikke, men det 
gør vores historier om den. 

  

 Fortid er alt det, der er sket, og som 
kommer lige før nu. 

HISTORIEBRUG  

 Historiebrug er når nogen (bevidst eller 
ubevidst) bruger historier (erindringer, 
fortællinger og faglige fortolkninger) til noget. 

 ”Historiebrug (er en) samlebetegnelse for de   
måder, hvorpå mennesker kan bruge det 
fortidige i deres liv” 

 Bernard Eric Jensen  



Hvordan kan man tilrettelægge undervisning på Stx og 
Hf med fokus på historiebevidsthed og historiebrug?  



Trin 1: Hvad bruger vi historie til? 
Bestem dig for en typologi som eleverne kan anvende som sigtepunkter i  konkrete 
analyser af historiebrug. Husk at de forskellige typer i praksis er sammenvævede ! 

Historiebrug Erindringer, fortællinger, fortolkninger bruges og ”mod-bruges” 
med henblik på: 

Identitetsdannende  - at danne den jeg og vi-følelse der er en forudsætning for at kunne 
handle fremadrettet 

Legitimerende/delegitimerende - at rimeliggøre/urimeliggøre bestemte handlinger før eller nu. Fx 
ved at slutte fra fortid til nutid. 

Moralsk - at rehabilitere, genopbygge relationer og skabe forsoning 

Ikke-brug - bevidst at fortrænge fortid som vi ikke ønsker at huske. Kan også 
betegne ubevidst glemsel  

Underholdende/kommerciel - at underholde, fornøje og tjene penge 

Oplysende brug (herunder den 
metodisk-kritiske/videnskabelige brug) 

- at fortolke, oplyse og forklare fortid, nutid og fremtid (ved 
faghistorikeres brug sker dette på et metodisk-kritisk grundlag) 

Historiemisbrug Se næste slide 



Skal historiemisbrug med i typologien? Hvem skal/kan afgøre, 
hvornår en bestemt brug skal klassificeres som misbrug?  

”Romaner skal 
ikke være 
sande!” 

Historikeren Kjærgaard 
kritiserer Leine for det: 

”falske og aldeles 
misvisende billede der 
tegnes af den danske 

mission og kolonimagt i 
Grønland” 



Hvis begrebet historiemisbrug skal 
indgå, skal det defineres snævert som 
kendetegnet ved: 

 A) - at bygge på decideret forfalskning 
af kilder 

 B) – benægtelse af veldokumenterede 
kendsgerninger vedr. fortid. 

  

  

  

  



Trin 2:Introducér eleverne til typologien og lad 
dem anvende typerne på forskellige cases: 

  

 (Eleverne arbejder med Krigen i 
1864/National identitet) 

 Prøv om eleverne kan bestemme de 
mange forskellige former for historiebrug 
som:  

 1) selve postkortet   

 2) selve det historiske sejrsmonument  

 3) oplysningen om itusprængningen af 
monumentet i 1945  

 tilsammen kan bringe i spil: 

  

POSTKORTET: ”DÜPPEL DENKMAL” =  

DET TYSKE SEJRSMONUMENT PÅ DYBBØL BANKE. REJST I 1872 OG 
BORTSPRÆNGT I 1945 



Trin 3: Pointér at begreberne historiebrug og 
historiebevidsthed er bundet sammen! 
 I takt med at tiden går og vores nutidsforståelse og 
fremtidsperspektiv ændrer sig, trækker vi trådene 
mellem fortid, nutid og fremtid på nye måder.  

 Vi erindrer, fortæller, fortolker og bruger (de nærmeste, 
de nære og de fjernere) fortider på nye måder, og vi 
bliver dermed historiefrembringende/historieskabende. 

 Når man undersøger menneskers historiebrug, 
undersøger man samtidig deres historiebevidsthed! 

  



Et eksempel: 
KAVALERIETS GULE BÅND 1949       SOLDIER BLUE 1970 

INDIANERNE ER UCIVILISEREDE                   INDIANERNE ER OFRE 

DANSER MED ULVE 1990 

INDIANERNE KAN VI LÆRE AF 



Trin 3: Fire forslag til hvordan historiebrug på systematisk vis kan 
inddrages i undervisningen:  
1. Når der arbejdes med livshistorier – hvilket kan ske løbende. 

SPØRGSMÅL TIL ELEVERNE: 

 Hvad er det vi fremhæver og/eller udelader, når vi 
fortæller vores livshistorier til os selv eller hinanden? 

Hvorfor ændrer vores livshistorier sig over tid 
(historiebevidsthedsdimensionen) 

 Hvad bruger vi vores livshistorier til?  

 Hvordan forholder vores livshistorier sig til ”den store 
historie”?  Hvilke fællestræk har livshistorier fra samme 
tidsperiode? I hvilken grad bærer vores livshistorier 
præg af, at vi er historieskabte?  

 Perspektiver egne livshistorier til historiske 
livshistorier.  



Under arbejdet med livshistorien introduceres eleverne 
til, at der kan skelnes mellem flere fortider: 

Den nærmeste fortid Timer, dage, måneder, år 

Den nære fortid Mands minde 

De fjernere fortider  Fortider forud for mands minde 

En fordel ved at operere med flere fortider er, at det nærmest 

tvinger eleverne til at få øje på, at det ikke kun er den nærmeste 

fortid, og erfaringerne herfra, vi bruger, når vi skal orientere os i 

nutiden med henblik på fremtiden. Også kollektivt overleverede 

erfaringer fra de nære og fjernere fortider bruges, når vi 

etablerer forståelse af nutiden og forventninger til fremtiden.  

Det bliver ligeledes lettere at få øje på, at forskellige mennesker 

refererer til forskellige fortider. 



 
 
 
2. Fx når der arbejdes med kulturmøder: Sæt historiebrugen i relation til 
tilblivelsestidspunktet og diskutér historiebrugens hensigt og betydning for individers 
og fællesskabers identiteter og mulige fremadrettede handlinger: 
 

APOSTLEN EGEDE-                        HAVETS MODER 

1921                                                 2007 

KOLONISTEN EGEDE  

2012 



3. Når klassen arbejder med fortidsudsnit, der af 
populærkulturen, nyhedsmedier og de sociale medier 
er blevet/bliver brugt som en analogi til nutiden: 



Trækkes trådene med fare for kortslutninger? Fortid 
brugt som argument i nutiden med henblik på 
fremtiden: Analogierne kan evt. undersøges metodisk-kritisk af eleverne. 

Bruger Fænomen A 
(nutid) 

Fænomen B 
(fortid) 

Narrativ: Historiebrug 

Person 1 At danskere nu 
hjælper flygtninge til 
Sverige svarer til… 

dengang, da 
danskere hjalp 
jøder over 
Øresund 

En fortælling om 
medmenneskelig-
hed 

Afsender bruger fortid 
identitetsdannende og 
legitimerende. Hjælpere= 
Gode. Flygtninge = Ofre.  
Hensigt: At delegitimere 
grænsebomme. 

Person 2 At flygtninge nu 
strømmer ind over 
Danmarks grænser 
svarer til… 

dengang, i 
fokevandrings- 
tiden, da 
Romerriget blev 
rendt over ende 

En undergangs-
fortælling 

Hjælpere = Onde 
Flygtninge = erobrere 
Hensigt: At legitimere 
grænsebomme. 



4. Når eleverne arbejder med faghistoriske 
fremstillingers (metodisk-kritiske) brug af fortid: 
 . Historiografisk analyse – samme fortidsudsnit 

fremstilles forskelligt over tid 
Undersøg fremstillingens historiesyn – mennesket 
som historieskabt og/eller skabende? 

Hvilke særlige kendetegn har fagfolks brug af 

historie? 

Tid 



Hvorfor undervise i historiebrug? 
 - for at bringe elevernes livsverden ind i undervisningen eller undervisningen ud i livsverdenen. Undervisningen 
bliver mere vedkommende for eleverne. 

 - for at vise hvordan mennesker bruger det at trække linjer mellem fortid-nutid og fremtid, og at brugen skifter 
over tid (historiebevidsthedsdimensionen)  

 - for at vise eleverne at måden, mennesker bruger historie på, kan have konsekvenser for deres forståelse af 
nutiden og deres måder at ville påvirke fremtiden på! (den historieskabende dimension) 

  - for at demonstrere for (gymnasie)-eleverne at de har brug for at vide noget om fortid, for at kunne diskutere 
diverse eksempler på, at fortid bruges som argument i vores nutid. 

 - for at vise at historierne om fortid ikke ligger fast. De er ikke, som det ofte antages af eleverne, skrevet på 
forhånd.  

 -  for at vise at også faghistorikere er historiebrugere. Deres fortolkninger er historisk forankrede, men de skal 
leve op til særlige krav om dokumentation.  

 - for at vise at faghistorikeres historiebrug kan gøres til genstand for undersøgelser i undervisning om 
historiebrug. 

  



Hvor meget skal undervisningen i 
historiebrug fylde? 

  

 Der er nogle der mener, at i det nye læreplansforslag fylder historiebrug for meget i forhold til 
viden. 

 Jeg mener, at modstillingen mellem viden og historiebrug er en falsk modstilling. 

  

 Pointen er vel, at i faghistorie dannes viden gennem en særlig fortolkningsproces, og denne 
proces er ét eksempel på historiebrug.  

  

 Derfor kan man sige at undervisning i historiebrug, som den viser i sig i både 
livsverden og fag, skal fylde det hele! 
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