
Övning i historiebruk  

 

I dokumentet kommer det finnas några bilder och små texter som alla 

går att kopplas till historiebruk. Ta del av företeelser och svara på 

följande frågor för varje.  

 

1. Vilken/vilka typ av historiebruk används här (Utgå från 

föreläsningens olika typer av historiebruk), notera att det kan 

vara flera typer av historiebruk på samma företeelse.  

 

2. Hur använder avsändaren historia i det här sammanhanget?  

 

3. Vilket syfte hade man för att använda historia i det här 

sammanhanget?  

 

4. Tycker du/ni att det är ett bra eller ett dåligt sätt att använda 

historia på? Varför?  

 

5. Kan man kritisera hur avsändaren använder historia i det här 

sammanhanget?  

 

6. Kan du/ni komma på en annan men liknande företeelse som 

också använder historia på ett liknande sätt?  

 

 

Företeelse 1.  

 

 

 

En bild på Vladmir Putin som 

redigerats så han ser ut som 

Nazitysklands ledare Adolf Hitler 



Företeelse 2.  

 

 

 

 

 

 

Företeelse 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företeelse 4.   

Vasaloppets logga. Det första Vasaloppet 

åktes för första gången 1922 med 

hänvisning till Gustav Vasa som påstås 

ha skidat samma sträcka på 9 mil mellan 

Mora och Sälen (Runt 1520).  

En film som handlar om en person i 

1800-talets USA som säljs som slav och 

lever 12 år på olika slavplantager i den 

amerikanska södern. Filmen är baserad 

på en självbiografi med samma namn.  

Att använda historiska aktörer på 

gatunamn är vanligt i de flesta svenska 

städer. Här är en gatuskylt i Lund. Karl 

XII var kung i Sverige mellan 1697-1718 



Vad vi ska äta för mat är ständigt en debatt i vårt 

moderna samhälle. För några år sedan 

introducerades konceptet stenåldernskost som 

grundar sig på idén att vår kropp inte har 

förändrats sedan stenåldern och därför bör vi äta 

som de gjorde då. Förespråkare av 

stenålderskosten menar att den konsten vi äter 

idag är främmande för vår kropp och därför bör 

vi äta som man gjort genom större delen av 

mänsklighetens historia.  

Företeelse 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företeelse 6.  

 

 

 

 

 

 

 

Företeelse 7.  

 

 

 

 

 

Ingången till en universitetsbyggnad i 

Aten, Grekland. Utanför sitter två gamla 

filosofer. Platon till vänster och Sokrates 

till höger. Är det en slump att dessa 

gamla gubbar sitter just där?  

Två tidningsrubriker från två olika 

tidningar. Den ena (den övre) 

rubriken kommer från en tidning 

som är mer ideologiskt vänster. 

Den andra (den nedre) är från en 

tidning som är mer ideologiskt 

höger. Mein Kampf är Adolf 

Hitlers politiska och 

självbiografiska verk.  



Statyn som du ser till höger ser 

kanske fake ut. Men det är på 

riktigt. Det är just nu världens 

högsta staty med en höjd på 240 

meter. Den står i Indien och visar 

Indiens första inrikesminister samt 

vice premiärminister Vallabhbhai 

Patel som var en av personerna som 

enade Indien efter britternas 

kolonialisering. Statyn heter: Statue 

of Unity.  

På bilderna till höger ser ni en 

Gustav Adolfsbakelse som man 

traditionellt äter den 6 november 

som också är den svenska kungen 

Gustav II Adolfs dödsdag. Den 

andra är en Napoleonbakelse som 

skapades av en svensk konditor som 

en hyllning till Frankrikes kejsare 

under början av 1800-talet 

Napoleon. Den sista är Mozartkulor 

som skapades av en österrikisk 

konditor 100 år efter kompositören 

Mozarts död.  

Några rader från Sveriges nationalsång:  

 

Du tronar på minnen från fornstora dar, 

då ärat Ditt namn flög över jorden. 

Jag vet att Du är och Du blir vad Du var. 

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. 

Sveriges nationalsång skrevs 1844 

av Richard Dybeck. Vi har alla hört 

den och kan nynna på den. Men har 

du tänkt på texten?  

Företeelse 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Företeelse 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företeelse 10.  

 

 

 

 



Bilden visar starten på ett 

Marathonlopp i den amerikanska 

staden Chicago. Ett Marathonlopp är 

ungefär 4.2 mil långt och utgår från 

sträckan som den grekiske Filippides 

sprang mellan Marathon och Aten för 

att informera atenarna om de hade 

segrat mot Persien 490 f.kr. 

Sanningen är att Marathonlopps 

längd har förändrats genom åren. 

Senaste ändringen skedde i OS 1908. 

Kungafamiljen ville se starten och 

målgång därför drog man en sträcka 

som var 42195 meter som sedan blev 

standard för alla Marathonlopp.  

Företeelse 7 bjuder på de sju underverken (7 

Wonders) som är ett brädspel som går ut på att 

man ska bygga en civilisation och bland annat 

de 7 underverken. De sju underverken är en lista 

på antika byggnadsverk som var särskilt 

utmärkande. De var: Cheopspyramiden (den 

enda som står kvar), kolossen på Rhodos, 

Babylons hängande trädgårdar, artemistemplet i 

Efesos, fyrtornet på Faros, Zeusstatyn i 

Olympia, Mausoleet i Hallikanasos.  

Till vänster är Sveriges 1000-

kronorssedel. På sedeln är svensken 

Dag Hammarskjöld som var 

diplomat som var FN:s 

generalsekreterare mellan åren 

1953–1961. Han dog 1961 då hans 

flygplan kraschade i Afrika. Vissa 

menar att planet sköts ner. Han vann 

Nobels fredspris postumt 1961.  

Företeelse 11.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Företeelse 12.  

 

 

 

 

 

 

 

Företeelse 13.  

 

 

 

 

 

 



Till vänster är pengasedel från Kina. 

Valutan i Kina är Renminbi. På 

sedeln är Mao Zedong. Mao var 

kommunistisk diktator i Kina 1949–

1976. Han hade en ledande roll i det 

kommunistiska partiet under större 

delen av sitt liv. Partiet styr 

fortfarande i Kina. Mao står ansvarig 

för stora svältkatastrofer och 

systematiskt förtryck. För många 

demokratiska länder och historiker 

står Mao för en mörk tid i Kina.  

Företeelse 14.  

 

 

 

 

 

 

 

Företeelse 15.  

 

 

 

 

 

 


