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Abstrakt 

 

I denna uppsats utreds hur Förintelsens under perioden 1957-2007 gestaltas i utvalda histo-

rieläroböcker för gymnasiet. Tidsperioden har av strukturskäl indelats i tre perioder med 

koppling till de för tiden rådande läroplanerna. Som metod har i studien använts en pedago-

gisk textanalys vilken går ut på att man tittar på urval, stil och förklaringar i läroböckerna 

som sedan kopplats till bakgrundsbilden, som i denna studie består av läroplanerna och den 

tidigare forskningen på området. Studien börjar med att ge en bakgrundsbeskrivning till de 

olika läroplanerna och därefter förflyttas fokus till vad som står i de olika läroböckerna. Där-

efter övergår studien till att se hur resultatet från de olika läroböckerna förhåller sig i jämfö-

relse med vad läroplanerna anser man bör främja samt vad tidigare forskning ansett som 

centrala vid förståelsen av Förintelsen. Studien visar på en bild där en förändring över tid 

mer och mer övergår till en detaljerad, mångfacetterad beskrivning och förklaring av Förin-

telsen. De demokratiska värderingarna som läroplanerna vill att man fokuserar på förmedlas 

i läroböckerna men på olika sätt. Variationen svarar mestadels mot vad tidigare forskning 

sagt om hur forskarna under denna tidsperiod såg på Förintelsen. Dock är det intentionalis-

tiska synsättet på Förintelsen något som förenar alla tidsperioder med varandra. 
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1. Inledning 

 
Den som anländer till museet i Auschwitz I möts av en inskription som säger att ”Den som inte 

lär sig av historien är dömd att upprepa den!”. Den tyska 1800-tals filosofen Hegel har däremot 

fastslagit att: ”Det enda vi kan lära oss av historien, är att vi inte kan lära oss något!”.1  

 

Ovanstående citat är en paradox och vad man väljer att tro på varierar kraftigt från människa 

till människa. Den händelse som vi idag kallar Förintelsen har dock i snart över sextiofyra år 

berört, intresserat, förfärat och ifrågasatts av eftervärlden. En av de vanligaste frågorna har 

oftast varit hur detta kunde ske i det som ansågs vara ett modernt upplyst land som Tyskland. 

Då det idag talas om Förintelsen som fenomen är det oftast det systematiska massmordet på 

sex miljoner europeiska judar under perioden 1941 till 1945 som hänvisar till.2 

 

Att det var just judarna som utsattes för detta övergrepp finns en rad olika förklaringar till. Allt 

ifrån föreställningen att det i Tyskland fanns en speciell nedärvd antisemitism till att viljan att ej 

stå utanför sin egen grupp.3 Andra orsaker som framförts är den upptrappning som skedde 

stegvis genom olika händelser och beslut vilket gjorde att gärningsmännen och betraktarna 

lättare accepterade övergreppen.4 Antisemitism har dock funnits länge i Europa och under Me-

deltiden motiverades till exempel angrepp på judar med påståenden om att de gjorde sig skyl-

diga till bland annat brunnsförgiftning (exempelvis i samband med digerdöden 1348). Konse-

kvensen därav blev oftast svåra förföljelser och fördrivning av judarna ut ur många städer och 

europeiska stater. 

 

I Mellaneuropa uppkom vid mitten av 1800-talet en ny form av antisemitism, som byggde på 

pseudovetenskapliga rasläror.5 Judarna hade enligt detta synsätt de sämsta tänkbara rasegen-

skaperna och dess motsats var de överlägsna arierna. Eftersom rasblandning ansågs skadlig 

borde judarna isoleras, förflyttas eller på annat sätt elimineras. Det tyska nationalsocialistiska 

arbetarpartiets (NSDAP) och Adolf Hitlers maktövertagande i Tyskland år 1933 blev starten på 

en mer systematisk förföljelse av judarna. Deras rättigheter blev under det nästkommande år-

tiondet mer och mer inskränkta och många fördrevs eller valde frivilligt att fly från Tyskland. 

Först år 1942 under den så kallade Wannseekonferensen beslutade Reinhard Heydrich, Adolf 

Eichmann och Heinrich Müller samt företrädare för Gestapo och andra olika nazityska ministe-

rier om de riktlinjerna för hur den slutgiltiga lösningen av judefrågan praktiskt skulle genomfö-

ras.6 

 

                                                             
 

1 Hermansson Adler, M. (2004a). Sid 49 
2 Gabrielson, K. (1999). Sid. 65 
3 Browning, C. (1998), Goldhagen, D J (1997) och Welzer, H. (2007). passim.  
4 Matthäus, J. (2007). Sid. 218 
5 Judendomens historia. www.ne.se/judendomen 
6 Bunting, E (senior editor). (2001). Sid. 267 
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I denna studie kommer vi utröna vad som tas upp om Förintelsen, hur den presenterats och 

gestaltats samt vilka förklaringar till den som tas upp till diskussion i svenska historieläroböcker 

för gymnasiet under tidsperioden 1957 till 2007. Detta för att det är viktigt att som undervisan-

de lärare ha en kunskap om att det som står i historieböckerna faktiskt följer forskningen på 

området. Kunskap om vad historieböckerna förmedlar och om detta går i linje med vad samhäl-

let och skolans styrdokument säger om/ställer krav på demokratiska grunder är även det en 

väsentlig del som denna studie förmedlar. Detta är framförallt viktigt i dessa dagar eftersom det 

sedan 1990-talet i Sverige inte längre finns någon statlig läromedelgranskning. 

 

Att som undervisande lärare få reda på om historieböckerna i Sverige över tid har ändrat sin syn 

på Förintelsen och vad detta kan ha berott på är en viktig information som denna studie levere-

rar. Det vore tänkbart att läroböckerna förändrats över tid eftersom tiden förhoppningsvis bi-

drar med fler lärdomar och leder vidare till något nytt. Kunskap är föränderlig till sin natur och 

morgondagen kan ändra den världsbild vi håller fast vid idag. Som lärare är det viktigt att hela 

tiden uppdatera sig med ny kunskap för att kunna följa med i utvecklingen framåt. Detta gäller 

också inom ett ämne som historia. För att kunna sortera den nya informationen är det viktigt 

att verktygslådan innefattar verktyg som kan stå oss bi i det okända. Vårt val av yrke kommer 

att ständigt kräva av oss att vi utforskar dagens och morgondagens kunskap och är en del av 

utvecklingen. Därför är det också viktigt att veta hur historiesynen förändrats och vad som på-

verkat detta. Ingen forskning på området har tidigare tittat på förhållandet över en längre tids-

period mellan det historieböckerna för gymnasiet tar upp om Förintelsen och hur detta ligger i 

linje med forskningen på området samt vad gällande läroplan säger om de demokratiska rättig-

heterna/grunderna. Vi hoppas att vi med denna studie kan bidra till att bredda kunskapen inom 

just detta område. 

  

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är fylla ut den lucka som finns i forskningen och som diskuterats i 

ovanstående avsnitt. Vi kommer därför att undersöka hur Förintelsen belyses i svenska historie-

läroböcker för gymnasiet under en den valda femtioårsperioden, 1957 till 2007. Våra frågeställ-

ningar är utefter detta följande: 
 

- Hur skildras och vilken förklaring ges till Förintelsen i svenska historieläroböcker för gym-

nasiet under perioden 1957 till 2007? 

- Har eventuella förändringar i de svenska läroböckerna för gymnasiet motsvarigheter i 

förändringar i läroplanerna och/eller vad den tidigare forskningen säger om Förintelsen 

under samma tidsperiod? På vilket sätt gestaltas eventuella förändringar i läroböckerna 

under perioden som undersökningen avser? 
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1.2 Material 

 

Det material som vi i denna studie använder oss av är nio läroböcker från en femtioårsperiod 

som spänner mellan år 1957 till år 2007. Därtill har vi indelat denna femtioårsperiod i tre tids-

perioder baserade på vilken läroplan som användes i gymnasiet. Vi har så långt som möjligt 

försökt att begränsa urvalet till en liten grupp av de stora förlagen som ger ut läroböcker i Sve-

rige. Från var och en av de tre valda tidsperioderna har tre läroböcker tagits med, detta för att 

få en viss bredd för de olika perioderna vilket endast en bok inte kunnat ge. De läroböcker som 

är med i undersökningen är följande: 
  
Almqvist & Wiksell (ingår sedan 1990 i Liber AB): 
 

 Bäcklin Martin, Holmberg Erik, Lendin Waldemar & Valentin Hugo, Allmän Historia för 

gymnasiet, 1961, femte upplagan. 

 Brolin Per-Erik, Dannert Leif & Holmberg Åke, Allmän och nordisk historia för gymnasiet: 

Norden från äldsta tid och den övriga världen från år 1000, 1963, tredje upplagan. 

 Brolin Per-Erik, Dannert Leif & Holmberg Åke, Historiens huvudlinjer: Lärobok för gym-

nasiet åk 2-3, 1971, andra upplagan. 

 Sandberg Robert, Karlsson Per-Arne, Molin Karl & Ohlander Ann-Sofie, Epos Historia: för 

gymnasieskolans kurs A och B, 2001, andra upplagan. 
 

Bonnier: 
 

 Söderlund Ernst & Seth Ivar. Allmän historia för gymnasiet, 1957, första upplagan. 
 

Esselte Studium: 
 

 Graninger Göran & Tägil Sven. Historia i centrum och periferi, 1978, andra upplagan. 
 

Gleerups: 
 

 Bergström Börje, Löwgren Arne & Almgren Hans, Nya Alla tiders historia, 1989, första 

upplagan. 

 Almgren Hans, Löwgren Arne & Bergström Börje, Alla tiders historia Maxi, 2002, första 

upplagan. 
 

Liber AB: 
 

 Hermansson Adler Magnus, Historien Omkring Oss, 2007, första upplagan. 

 

1.3 Metod 
 

Vi som är författare till denna uppsats har under arbetets gång haft en arbetsfördelning som 

från början betydde att Jens främst arbetade med bakgrunden och den tidigare forskningen och 

Mikaela ägnade sig åt granskningen av läroböckerna. Dock har vi allt eftersom granskat var-

andras delar och kompletterat med det som vi ansett ha behövts eller missats. På detta sätt har 

arbetet vävts ihop för att skapa ett sammanhang och en helhet genom uppsatsens samtliga 



  

8 
 
 

delar. Den slutanalys, sammanfattning och diskussion som förs i slutet av denna studie har vi 

dock författat tillsammans. 

 

Vi vill även betona att vi som författare gått in i denna studie med en förförståelse för ordet, 

fenomenet och begreppet Förintelsen. Detta har vi tillgodosett oss via läroböcker, skönlittera-

tur, dokumentärer, fiktiva filmer samt andra medier såsom Internetsidor etcetera. Det är viktigt 

att som forskare vara medveten om denna förförståelse och hur den kan påverka ens val av 

ämne och resultatet av ens studie. Ett exempel på en sådan påverkan kan man hitta i Daniel 

Jonah Goldhagens bok Hitler´s willing executioners: ordinary Germans and the Holocaust från 

1997, där författaren låtit sig påverkas av sin egen förförståelse av Förintelsen (hans egen fa-

miljs inblandning i den).7 I sin studie bortser han från olika källor och vittnesutsagor som mot-

bevisar hans egen hypotes. Han har dock från andra forskare, bland annat Christopher Brow-

ning, som studerat samma material och källor, fått skarp kritik för sin metod, tillvägagångssätt 

och resultat.8 

 

Vi är dock medvetna om att vårt eget intresse av Förintelsen och att den kan ha påverkat vårt 

ämnesval. Inom denna vetenskapliga tradition anses varje tolkning av en text utgå från en före-

gående förståelse och därför kan den heller aldrig sägas vara helt objektiv. Eftersom även vi gör 

en kvalitativ analys kommer också våra tidigare erfarenheter att på något sätt påverka hur vi 

ser på källorna eftersom en sådan här studie inte kan vara rent objektiv. Viktigt att poängtera är 

att vi i denna studie ej skall undersöka vad som är en ”riktig” tolkning eller historieskrivning. 

Istället vill vi visa på hur Förintelsen framställts i läroböcker och hur detta framställningssätt 

harmonierar med tillgänglig forskning på området samt läroplaners och kursplaners innehåll 

och prioriteringar. Att använda oss av dessa som bakgrund försöker vi komma närmare läro-

boksförfattarnas situation. Vi har för egen del så långt som möjligt försökt att undvika att ham-

na i en liknande situation som beskrivs ovan genom att inte resonera normativt och utifrån våra 

egna preferenser om vad en lärobok bör förmedla eller vad Förintelsen är för något. Till vår 

hjälp har vi för detta använt oss av en metod (beskriven nedan) som verktyg i analysen. 

 

Vi kommer i denna studie använda oss av de tidigare nämnda svenska läroböckerna i historia 

för gymnasiet, från perioden mellan år 1957 till år 2007, för att på så sätt uttyda hur Förintelsen 

skildas i dem. Märk väl att vi inte kommer att försöka ta reda på om det som står i läroböckerna 

är sanningsenliga eller ej, utan vi kommer endast att titta på hur Förintelsen skildras. Som me-

tod för att kunna utröna detta kommer vi att använda oss av en kvalitativ hermeneutisk text-

analytisk metod. För att ytterligare precisera vår metod kommer vi att ta fasta på vad Staffan 

Selander tar upp i sin bok Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböck-

er i historia om hur en pedagogisk text skiljer sig från en så kallad vanlig text. De viktigaste skill-

naderna ligger enligt honom i att en pedagogisk text förmedlar en redan befintlig kunskap och 

                                                             
 

7 Goldhagen, D J. (1996). a.a. 
8 Browning, C. (1998). Sid. 205-240 
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inte skapa någon ny. Därtill har den en ”pedagogisk struktur” samt genomlyses av den moral 

eller ideologi som makthavarna vill förmedla.9 

 

Det sista bygger på att politikerna via styrdokument och kursplaner kan styra det som man vill 

att undervisningen i till exempel historia skall fokusera på. Detta är inget nytt fenomen utan 

denna styrning har förekommit tidigare i historien och då framförallt i antidemokratiska stater. 

Dock finns den också i demokratiska stater vilket den amerikanske filosofen John Dewey redan 

år 1948 betonade då han påvisade det nära sambandet mellan en fungerande demokrati och 

skolan. 
 

Skolan är den viktigaste faktor som präglar de mål och värden, som omhuldas inom varje samhällsgrupp. 

Det är inte den enda men den viktigaste, den mest primära och klarast medvetande faktor genom vilken 

de värden som varje samhällsgrupp omhuldar, de mål den vill förverkliga inhämtas och införlivas med 

den enskildes tankar, iakttagelse, omdöme och ställningstagande.10 
 

I den nuvarande läroplanen för gymnasiet, Läroplanen för de friviliga skolformerna (LPF94), 

heter det också att det enligt ”Skollagen (1985:1100) slås fast att verksamheten i skolan skall 

utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.”11 Ett av skolans 

huvudmål är alltså att bevara och stärka demokratin. Till detta tillkommer också kampanjer och 

politiskt riktade insatser som till exempel Forum för Levande Historia (som diskuteras senare i 

denna studie) in som påverkande faktorer. Läroböckerna blir därmed i princip tvingade av den 

politiska styrningen att följa det som efterfrågas, det vill säga det som samhället i form av sina 

folkvalda anser att skolan bör undervisa om och fokusera på. 

 

Selander presenterar även i sin bok en modell för hur en pedagogisk textanalys bör gå till och 

denna kommer vi att använda oss av i denna studie. Det första steget är att man ser till bak-

grundsbilden, det vill säga de ekonomiska, politiska och sociala krafter och system som rå-

der/rådde då läroboken skrevs.12 I vår studie är det främst de rådande läroplanerna och kurs-

planerna som här är intressanta samt den för tiden rådande forskningen på området. Här har vi 

framförallt fokuserat på vilka insikter/kunskaper som skall främjas enligt läroplanerna (se kapi-

tel 2.0 Bakgrund) och därefter studerat hur det läroböckerna presenterar om Förintelsen för-

håller sig till den vid tidpunkten rådande läroplanen samt forskningen på området. 

 

I ett andra steg väljer man ut vilket sorts innehåll man ska titta på. I vår studie fokuserar vi en-

dast på lärobokstexten, vilket då blir den så kallade analysdatan för studien. Selander föresprå-

kar därefter att man på tre sätt tittar och analyserar texten (analysdatan). Han har namngett 

dessa sätt urval, stil och förklaring. Urval och stil går i stort sett ihop med varandra, där urvalet 

är de händelser som har valts ut (VAD) och där stil står för hur dessa händelser återges (HUR). 

                                                             
 

9 Selander, S. (1988). Sid. 17 
10 Zander, U. (1998).  Sid. 56 
11 Lpf 94. Sid. 3 
12 Selander, S. (1988). Sid. 46 
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Med andra ord kan man säga att man tar reda på hur mycket det står om händelsen och på 

vilket sätt den återges i texten. Till detta tittar man även på om texten förklarar den specifika 

händelsen i fråga och på vilket sätt den gör det (VARFÖR).13 Detta har vi sedan jämfört med de 

insikter/ kunskaper som anses eller har ansetts som centrala vid förståelsen av Förintelsen och 

som presenteras i kapitel 1.5.2 Förintelsen. Nedan följer en modell för att göra metoden mer 

översiktlig.14 

 
Då vi tittat på de olika delarna har vi framförallt fokuserat på några frågor, dessa är enligt föl-

jande: 
 

Urval och stil: 
- Hur stort utrymme ges till Förintelsen i bokens avsnitt om mellankrigstiden och andra 

världskriget? 
- Vad fokuserar läroboken på i avsnittet som behandlar Förintelsen? 
- Hur framställs Förintelsen? 
- Hur framställs nationalsocialisternas syn på judarna och andra ”raser”? 

- Hur skildras förbrytelserna och förbrytarna i läroboken? 

- Hur skildras offren? 
 

Förklaring: 

- Ger läroboken någon förklaring till Förintelsens orsaker, utförande och följder? 

- Ger läroboken någon förklaring till nationalsocialisternas antisemitism samt förföljelser 
och dödande av judar och andra ”lägre stående raser”? 

- Ger läroboken någon förklaring till förbytelserna och till förbrytarnas beteende? 
- Ger läroboken en förklaring till vart ansvaret för Förintelsen ligger någonstans? 

 

                                                             
 

13 Ibid. Sid. 46 f 
14 Ibid. Sid. 46 
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Genom att använda oss av Selanders metod samt de olika frågeställningarna ovan får vi fram en 

sorts tankekedja där vi har att: 

1) insikter/kunskaper ska främjas enligt de rådande läroplanerna 

2) insikter/kunskaper som anses/har ansetts som centrala vid förståelsen av Förintelsen 
 

och ett resultat utifrån analysen: 

3) så här behandlas Förintelsen i läroböckerna 
 

Det intressanta här är relationen dessa emellan. Finns det ett samband mellan dessa tre punk-

ter, ligger de i linje med varandra eller spretar de åt olika håll? 

 

Vår studie kommer inte att kunna besvara hur Förintelsen tas upp och behandlas/undervisas 

om i Sveriges alla skolor och klassrum. Dock finner vi som rimligt mål att kunna kartlägga hur 

vissa läroböcker skildrar Förintelsen och om det förekommit någon förändring över tid. Genom 

att använda sig av Selanders metod och endast se till ett specifikt avsnitt ur läroböckerna (För-

intelsen) hoppas vi emellertid att få syn på vad som upprepas och vad som har förändrats med 

avseende till just urval, stil och förklaringar. Dock är det så i och med användningen av ovan-

stående frågor har vi redan gjort ett urval. Vi är medvetna om att ovanstående frågor fokuserar 

på vissa specifika delar och att möjligheten om att komma fram till något annat med andra frå-

gor finns. Med andra ord har vi redan i urvalet av frågorna valt ett subjektivt perspektiv som 

färgar vårt synfält där även vår förförståelse av Förintelsen inverkar. Därför kan ej heller sägas 

att denna metod är den som kommer att presentera en ren och skär sanning. Eftersom det är 

en kvalitativ metod kommer den aldrig att bli helt objektiv. 

 

Denna ovannämnda kvalitativa metod anser vi dock vara bättre lämpad att använda i denna 

studie än en ren kvantitativ metod med hänseende till våra frågeställningar. Vi inte främst in-

tresserade av att mäta förekomsten av ord, uttryck eller meningars längd. Däremot ingår i vår 

studie en kvantitativ sammanställning av hur stort utrymme som ges till Förintelsen i de olika böck-

erna. Detta är dock ingenting ovanligt att kvalitativa argumentationer och undersökningar också 

innehåller en viss del kvantitativa delar.15 Det är själva slutsatserna, tolkningarna där även det 

kvantitativa resultatet finns med i ett större förklaringssammanhang som är det primära i den-

na studie. Selander pedagogiska textanalys är även vald just därför att vi kommer att titta på 

pedagogiska texter. En pedagogisk text förmedlar en redan befintlig kunskap och skapar inte 

någon ny såsom oftast till exempel forskningsavhandlingar syftar till att göra. De genomlyses 

även av den moral eller ideologi som makthavarna vill förmedla vilket gör Selanders metod yp-

perlig att använda i denna studie eftersom den även väver in Bakgrundsbilden (läro-

plan/kursplan och forskningen). 

 

                                                             
 

15 Dahlgren, S & Florén, A. (1996). Sid. 210 
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Vi har i denna studie förhållit oss till de av Vetenskapsrådet utformade etiska regler gällande 

hur forskare bör uppträda. Bland annat skall hänsyn visas gentemot sina källor, informanter och 

andra forskare. Forskaren skall därutöver även på ett uppriktigt sätt redovisa sin undersökning, 

sina metoder och sitt material samt uppvisa ett strukturerat arbetssätt och hålla ordning i sitt 

material. Vi har dock ej behövt föra en diskussion om forskaretik gentemot informanter efter-

som vi undersöker lärobokstexter och ej människors egna åsikter och tankar. Om vi istället hade 

använt oss av enkätinsamlingar, intervjuer och observationer hade sådana frågor istället upp-

kommit som en naturlig del. Vi hade i sådana fall följt de rekommendationer som Vetenskaps-

rådet tagit fram rörande området.16 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Den tidsmässiga avgränsningen i denna studie är gjord till en tidsperiod som spänner över fem-

tio år, från och med år 1957 fram till och med år 2007. Detta är gjort med hänseende till att vi i 

bakgrunden velat ha med olika läroplaner som använts efter andra världskriget och som för-

hoppningsvis innehåller spår eller antydningar om förhållningssätt till demokratiska värderingar 

etcetera. Detta tidsspann är också valt på grund av att vi i studien vill se om det skett några för-

ändringar över tid, vilket är mer troligt om tidsperioden är femtio år än om den exempelvis är 

tio år. 

 

Vi har även endast tittat på svenska historieläroböcker som är ämnade för gymnasieskolan. 

Detta på grund av att vi båda två utbildar oss till att arbeta just inom gymnasieskolan efter våra 

studier och denna studie avser att just behandla gymnasiet/gymnasieskolan. Svenska läroböck-

er är också endast valda eftersom vi i denna studie ej är intresserade av att undersöka hur 

andra länder gestaltat Förintelsen i sina historieböcker. Vi har så långt som möjligt även försökt 

att begränsa urvalet till en liten grupp av de stora förlagen som ger ut läroböcker i Sverige. Från 

var och en av de tre valda tidsperioderna har tre läroböcker tagits med, detta för att få en viss 

bredd för de olika perioderna vilket endast en bok inte kunnat ge. Självklart skulle man kunnat 

ha med fler läroböcker i denna studie men på grund av studiens tidsram har detta ej varit möj-

ligt. 

 

En annan avgränsning vi gjort i vår studie är att vi endast i de undersökta läroböckerna tittat på 

de kapitel som behandlar mellankrigstiden (där oftast Nazitysklands uppkomst behandlas) samt 

andra världskriget. Detta för att denna studies fokus ligger på Förintelsen vars uppbyggnadsfas 

och genomförande låg under just dessa tidsperioder. 

 

 

 

                                                             
 

16 Om forskaretik. ww.vr.se 
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1.5 Tidigare forskning 

 
Här inunder kommer tidigare forskning inom ämnet som berörs i denna studie att tas upp och 
beskrivas. Eftersom studien rör både synen på läroboken i Sverige, Förintelsen och hur Förintel-
sen tas upp i undervisningen har kapitlet för enkelhetens skull avdelats i tre underkapitel. In-
formationen som ges i dessa kommer också att fungera som bakgrundsinformation till själva 
analysdelen.  
 
1.5.1 Läroboken 
 
I sin bok Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia har 

Staffan Selander analyserat fyrtiotre historieläroböcker under en period på 143 år (från år 1841 

till 1985). Hans anser att läroböcker inte alls påverkas särskilt mycket av skolans styrdokument, 

utan istället baseras de oftast på tidigare läroböcker och reproduceras. Dock är både läroplanen 

och läroboken enligt Selander uttryck för de i tiden allmänna värderingar och moral.17 Han me-

nar också att i och med att läroböckerna förflyttat sina fokuseringar från ett aktörsperspektiv 

(framförallt kungar och krigsherrar) till ett strukturperspektiv gör att de också får svårare att 

förklara enskilda händelser.18 

 

Historieböckerna har dock generellt en linjär tidsuppfattning indelat i olika epoker som behand-

las utifrån en viss viktig händelse. Att kapitlen i böckerna oftast har behandlats var för sig utan 

någon egentlig röd tråd (tidslinje) ser han som problematiskt. En skillnad Selander pekar på 

mellan äldre och yngre läroböcker är att i tidigare böcker så uppmärksammades dramatiska 

händelser (oftast i en berättande form) mer än förklaringar till händelsen. Även om han själv 

gillar denna berättande form motsäger han sig dessa gamla författares värderingar.19 

 

Nutida läromedel betecknar Selander som ”mer pedagogiska/…/men ack så tråkiga”.20 Då bo-

ken skrevs år 1988 ansåg han att detta berättande fått lämna plats åt mer faktabaserade texter 

och bilder vars syfte är att ge läsaren en större närhet till historien. Dock har detta enligt Selan-

der inte gett plats för en djupare förklaringar av händelserna. Detta anser han leder till att ele-

vernas kunskapssyn blir den ”linjära tidens, händelsernas och de centrala gestalternas histo-

ria.”21 Detta menar Selander ställer i sin tur ett stort krav på läraren som utefter detta måste 

bygga en meningsfull helhet av det vimmel av detaljer som presenteras. Istället för detta vim-

mel av olika detaljer i läroböckerna anser Selander att man borde lägga fokus på jämförelser, 

sammanhang och förklaringar. Detaljerna kunde man istället förlägga till en sorts fördjup-

ningsmaterial eller kapitel.22 

                                                             
 

17 Selander, S. (1988). Sid. 16, 19 
18 Ibid. Sid. 59 
19 Selander, S. (1988). Sid. 123f, 126 
20 Ibid. Sid. 126 
21 Ibid. Sid. 123 
22 Ibid. Sid. 127f 
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Selander sammanfattar sina synpunkter om läroboken som styrmedel och funktion i skolan i 

Pedagogiska texter och konstitutioner av mening eller Pedagogikens kinesiska askar från år 

1994. Han anser att lärobokens huvudsakliga funktion är att vara en hjälp till att organisera un-

dervisningen så att alla arbetar på i samma takt. Eftersom de framförallt också är en produkt av 

tidigare läroböcker men samtidigt påverkade av läroplanen speglar de på så sätt samhällets 

normer och värderingar. De förmedlar samtidigt en meta-kunskap eftersom de enligt Selander 

räknas som kunskap i skolans värld. Läroboken är med andra ord inte endast en källa till kun-

skap utan också normen för vad vi idag i skolan anser vara kunskap.23 

 

Carin Sandqvist har i Från 50-tal till 80-tal precis som Selander tittat på historieläroböcker för 

att se om det skett en utveckling från ”berättelse till faktakunskap”, ”från människa till struktu-

rer” och ”från inlevelse till information”.24 Hennes resultat pekar på att bilderna har blivit fler 

och att texterna blivit kortare.25 Framförallt ser hon att referenser till militära aktiviteter och 

grupper minskat i böckerna, detta på grund av att konflikter inte anses lika viktiga längre.  Å 

andra sidan har en förskjutning av referenserna förflyttats över från enskilda personer till grup-

peringar, vilket då stödjer Selanders påstående om en fokusering på strukturperspektivet.26 

 

Boel Englund presenterade år 1999 i artikeln Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande en 

översikt över forskning, främst från 1980- och 1990-talet, om läromedel och läromedelsstyr-

ning. Sammanfattningsvis kan man säga att Englund i artikeln ger läroboken ”en kunskapsga-

ranterand-auktoriserande och en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, den underlät-

tarutvärderingen, den underlättar i övrigt arbetet och livet särskilt för lärarna, men sannolikt 

också för eleverna, och den har en disciplinerande roll”.27
 Den kan alltså bli eller i alla fall upp-

levas som en garanti för att läraren per automatik följer styrdokumenten. På grund av dess auk-

toritativa roll blir heller inte lärobokstexten ifrågasatt på samma sätt som andra texter blir.28 

 

Englund säger också att läroboken främst påverkar undervisningen därför att människor, med-

vetet eller omedvetet, ser den som ”något” viktigt.29 Här kommer både lärares, elevers, skol-

ledning och föräldrars synsätt in. Dess inflytande på undervisningen varierar dock i stor grad. 

Denna variation bygger mycket på vem det är som undervisar men också på vilket skolämne det 

gäller samt på vilken nivå undervisningen sker. Hon säger också att även om det synes föreligga 

                                                             
 

23 Selander, S. (1994). Sid. 67 f, 79 f 
24 Sandqvist, C. (1995). Sid. 125 
25 Ibid. Sid. 127 
26 Ibid. Sid. 167 ff 
27 Englund, B. (1999). Sid. 327 
28 Ibid. Sid. 325 
29 Ibid. Sid. 328 
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en viss grad av systematiskt inflytande av läroboken på arbetsmetoderna är det dock svårt att 

besvara dess relation till ämnesinnehållet.30 

 
Englund visar också på att läroboken är en form av traditionsbärare och genomsyrat av de upp-

fattningar som författarna till skolans styrdokument har. Som ett exempel på detta presenterar 

hon uppgifter från Jannis Garefalakis studie där importerade grekiska läroböcker användes gre-

kiska hemspråksklasser i Sverige. Detta hade till följd att också ursprungslandets läroplan och 

kod importeras vilket i sin tur blev ”styrande för undervisningen”.31 

 
1.5.2 Förintelsen 
 
Då det gäller olika förhållningsätt till Förintelsen beskriver Christoffer Browning en del av dem i 

sin essä Writing and Teaching Holocaust History: A Personal Perspective från år 2004. Han be-

skriver först två stycken polariserade synsätt där den ena framhäver Hitlers och de andra nazis-

tiska ledarnas roll (ultraintentionalistisk syn) som ytterst ledande för utvecklingen. Den framhä-

ver också det direkta sambandet mellan den nazistiska ideologin och beslutfattandet i Nazitysk-

land och det praktiska genomförandet av Förintelsen (en röd tråd). Den andra talar för att den 

slutgiltiga lösningen tillkom genom uppbyggnaden av den nazistiska staten och improvisation 

nedifrån (steg för steg) bland annat på grund av följderna av tyskarnas Blitzkrieg på östfronten 

och de medföljande förföljelserna av judarna. Den omfattande planeringen som intentionalis-

terna förespråkar förkastar man även som en efterkonstruktion (ultrafunktionalistisk syn).32 

 

Många forskare idag, till exempel Browning och Jürgen Matthäus33, tar en position mitt emellan 

dessa ovannämnda synsätt och talar för att den slutgiltiga lösningen tillkom ur en rad olika be-

slut under 1941 och inte från en redan uppgjord plan. Däremot ser de dock ofta Hitler i centrum 

för de beslut som togs.34 Den viktigaste frågan är dock enligt Browning inte hur det gick till utan 

varför Hitler och nazisterna gjorde som de gjorde. Hitlers roll i denna fråga är intressant då man 

ser på hur deras system fungerade och följaktligen hur en modern nationalstat kan utnyttja sin 

byråkrati, militär och population för att genomdriva massmord.35 

 

Wulf Kansteiner tar i sin essä From Exception to Exemplum: The New Approach to Nazism and 

the `Final Solution` från tidskriften History and Theory upp att då det gällde forskningen om just 

förövarna fokuserade man inom forskningen direkt efter andra världskriget främst på huvud-

personerna inom den nazistiska hierarkins ideologiska övertygelse (i linje med den ultrainten-

tionalistiska synen).36 Man såg år 1945 som en historisk vändpunkt vilket distanserade den mo-

                                                             
 

30 Ibid. Sid. 330 
31 Ibid. Sid. 334 
32 Browning, C. (2004). Sid. 36 & Gabrielsson, K. (1999). Sid. 66 
33 Matthäus, J. (2007). a.a. 
34 Browning, C. (2004). Sid. 36 
35 Ibid. Sid. 37 
36 Kansteiner, W. (1994). Sid. 153 
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derna tiden från nationalsocialismen och det Tredje riket.37 Häri låg åsikten om det historiskt 

unika i nationalsocialismen och hos dess toppmän.38 Behovet av att hitta syndabockar var stort 

och eftersom brotten som begåtts var så oerhörda låg det nära till hands att tro att förövarna 

hade psykiska störningar som var unika. Dock hittades inga sådana bevis genom de otaliga psy-

kiska undersökningar det nationalsocialistiska toppskiktets män fick genomgå, men detta pre-

senterades ej för världen.39 En distansering till nationalsocialismen genom en demonisering av 

Hitler och hans hantlangare blev denna inriktnings lära. 

 

Kansteiner tar även upp att under 1960-talet utmanades denna hållning av forskare, främst via 

Raul Hilberg, som hade en strukturell hållning gentemot historien på ett socialt plan. Denna 

metod gav forskarna fördelen av att rent vetenskapligt resultat samtidigt som den hjälpte dem 

att lägga till sig ett personligt avstånd från händelserna i sig.40 Deras ståndpunkt om det unika 

med nationalsocialismen, som de delade med tidigare forskning på området, blir dock lite pro-

blematisk eftersom den utmanas av deras egen utforskande metodik. Till exempel utgjorde 

deras inställning om den moderna byråkratin en ytterst viktig komponent till Förintelsens till-

komst ett hinder. Detta undergrävde nämligen deras eget synsätt om Förintelsens som något 

historiskt unikt i och med eventuella kopplingar till dagens moderna samhällen. På så sätt hade 

de oavsiktligt rubbat den allmänt rådande distanseringen, inkluderat deras egen, till det nazi-

tyska samhället.41 

 

Under 1970 och 80-talen ändrade sig den vetenskapliga inriktningen till att mer vilja gå ned på 

gräsrotsnivå. Detta gjorde att så kallat Alltagsgeschichte, eller vardagshistoria, även blev popu-

lärt. Många historiker kände sig nu tillräckligt befriade från nazitidens ok att de kunde studera 

dess följder lite mer rakt på, utan att använda sig av 1960-talets tunga teoretiska apparatur. 

Däremot utelämnades oftast dock själva Förintelsen i dessa studier. Många gånger gjorde också 

svårigheten med att greppa och förstå Nazitysklands komplexa samhälle och politiska system 

att marginaliseringar uppstod om regimens kriminella handlingar. Härifrån har dock, enligt Kan-

steiner, forskare såsom Browning utvecklat vardagshistorikens inriktning och visat att den inte 

utesluter vidare studier om kriminalitet och uppkomsten av den slutliga lösningen och Förintel-

sen.42 

 

Idag kan man alltså tala om ett generellt paradigmskifte vad gäller den histografiska metodiken 

om den slutgiltiga lösningen och Förintelsen. Från att ansetts ha varit en helt unik händelse 

menar nu fler och fler forskare det motsatta. Vissa menar, som till exempel Zygmunt Bauman, 

att de olika faktorerna som var avgörande för att Förintelsen även finns i dagens moderna sam-

                                                             
 

37 Ibid.  Sid. 146 
38 Ibid.  Sid. 155 
39 Welzer, H. (2007). Sid. 9 
40 Kansteiner, W. (1994). Sid. 153 f 
41 Ibid.  Sid. 155 
42 Kansteiner, W. (1994).  Sid. 154 
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hälle. Det som däremot ledde till den unika händelsen som vi idag kallar Förintelsen var dessa 

faktorers ovanliga kombination. Andra har gått ytterligare ett steg längre genom att säga denna 

upptakt till Förintelsens, dess kombination av faktorer, är något som även skulle kunna inträffa i 

vårt moderna samhälle.43 Å andra sidan är det fortfarande också många såsom Goldhagen som 

anser att Förintelsen är en helt unik händelse i historien och debatten fortgår. 

 

Just att Förintelsen både kan ses som en unik händelse eller ett folkmord bland flera är enligt 

Alan Rosenberg och Alan Milcham ett dilemma. Detta på grund av att om det nu är så att Förin-

telsen verkligen är en unik händelse i historien så ligger den bortom sedvanlig historisk och so-

cial förståelse. Den är då också helt enkelt omöjlig att förstå! Om den däremot inte är en unik 

historisk händelse så finns det enligt dem inte heller någon särskild anledning till att förstå den 

eftersom det då inte finns någon unik lärdom med det.44 

 

I ett försök att bena ut detta har Yehuda Bauer i sin bok Förintelsen i perspektiv utgått från be-

greppen folkmord (genocide) och förintelse. Han menar på att det finns ett samband mellan 

dessa två begrepp eftersom folkmord å ena sidan är: ”ett planerat försök att utplåna en natio-

nell, etnisk eller rasmässig grupp med användande av medel som hänger samman med det se-

lektiva massmordet på medlemmar i en utvald grupp”.45 Förintelse är å andra sidan att betrakta 

som en ”radikalisering av folkmord, ett planerat försök att utrota varje enskild medlem i en ut-

vald etnisk, nationell eller rasmässig grupp.”46 Bauer ser här alltså Förintelsen som ”ett planerat 

försök att utrota varje enskild medlem i en utvald etnisk, nationell eller rasmässig grupp”47 men 

han menar här endast judarna eftersom man enligt hans definition utesluter andra grupper 

som romer, homosexuella, politiska motståndare och förståndshandikappade. 
 

Vad gäller själva antisemitismen betraktas den ännu idag av många som något av en renodlad 

tysk version som fanns i början av förra seklet. Daniel Jonah Goldhagen är en författare som i 

sin bok Hitler´s willing executioners: ordinary Germans and the Holocaust använder sig av den 

så kallade starka tyska antisemitism som en förklaring för att distansera sig, och oss, från de 

nazistiska förövarna. Han ifrågasätter synen om att tyskarna i Tredje riket var precis som oss. 

Han vill istället presentera dem som en generation av människor som blivit inskolade och in-

doktrinerade i nazismen och i en rasistisk antisemitism som går tillbaka till slutet av 1800-talet. 

Antisemitismen samt nazifieringen skapade händelser och en orientering som gick emot alla 

tidigare intellektuella fundament i den moderna västliga civilisationen (upplysningen, kristen-

domen, etiska normer). Han menar att det tyska samhället helt enkelt producerat Förintelsen, 

vilket han ser som en radikal brytning med allt som tidigare hänt i den mänskliga historien och 

inom all tidigare form av politiskt praktiserande. Allt detta gör enligt Goldhagen att man måste 

                                                             
 

43 Ibid.  Sid. 146 
44 Milcham, A & Rosenberg, A. (1997). Sid. 75 
45 Bauer, Y. (2000). Sid. 28 
46 Ibid. 
47 Ibid. Sid. 79 
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ifrågasätta Nazitysklands, och tillika dess invånares, likhet med vårt samhälle och oss själva.48 

Här har vi alltså en återgång till de ursprungliga traditionella tankarna (som tagits upp tidigare) 

om Förintelsen som en väldigt unik händelse. 

 

Problemet med denna förklaring vilket också Browning anmärker på i sin bok Helt vanliga män. 

Reservpolisbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen är att denna underliggande, oförstör-

bara hundraåriga antisemitism helt plötsligt enligt Goldhagen försvinner år 1945.49
 Han ifråga-

satt Goldhagens syn på den tyska antisemitismen, utan att för den delen förneka att antisemi-

tismen är en viktig förklaring till att kunna förstå Förintelsen. Löwengart säger bland annat i sin 

avhandling att många forskare, däribland Henrik Bachner, säger att den nationalsocialistiska 

världsåskådningen innefattade demonisering av judar som ”hotade den ariska rasens överlev-

nad”.50 Andra på området såsom Welzer pekar också på att raslära som nazismen förespråkade, 

vari judarna ansågs utgöra att särkilt hot och därför måste utrotas, var en ytterst viktig faktor. 

Däremot betonar han dock att man bör vara försiktig med att spekulera över hur pass utbredda 

dessa åsikter egentligen var i de olika befolkningsgrupperna.51
 

 

Henrik Bachner, svensk idéhistoriker, menar dock att nationalsocialisterna i sin antijudiskhet 

och sina handlingar gentemot judarna är unika. Däremot var deras stereotypa bild av judarna 

inte alls unik, utan istället var den allmänt spridd runt om i Europa. Dessa fördomar var några 

som sedan Medeltiden funnits i Västeuropa. Oftast var dessa uppfattningar inte heller resulta-

tet av människors egna erfarenheter av judar, utan av myter och gamla antijudiska föreställ-

ningar. Till exempel refererar Buchner till att Sverige i början av 1900-talet hade en judisk be-

folkning bestående av cirka tusen individer. Majoriteten av befolkningen hade alltså ingen som 

helst erfarenhet av ”verkliga judar”.52 Ändå visste många svenskar exakt hur judar såg ut och 

uppförde sig. Browning påpekar också i sin bok Helt vanliga män. reservpolisbataljon 101 och 

den slutgiltiga lösningen i Polen att ett liknande förhållande gällde för den tyska befolkningen. 

Detta menar han bevisas bland annat genom gärningsmännens attityder och tankar om dödan-

det av de judar som de hade anställda hos sig samt hur de reagerade då de fick reda på att någ-

ra av judarna de skulle skjuta var från samma stad som de själva.53 Därför menar han att distan-

seringen (till den stereotypa så kallade östjuden) och en avhumanisering av offren var en viktig 

ingrediens för att förövarna skulle kunna utföra sitt dagsverk.54 

 
 
 
 
                                                             
 

48 Goldhagen, D J. (1997).  Sid. 28 f 
49 Browning, C. (1998). Sid. 207 
50 Löwengart, M. (2004). Sid. 20 
51 Welzer, H. (2007).  Sid. 31 ff 
52 Löwengart, M. (2004). Sid. 21 
53 Browning, C. (1998). Sid. 168 
54 Ibid.  Sid. 232 f 
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1.5.3 Förintelsen i undervisningen 
 
Magnus Hermansson Adler tar i sin bok Lärande dialoger: didaktiska möten i spåren av Förintel-

sen upp fem stycken skäl till varför man bör undervisa om Förintelsen. Dessa kan sammanfattas 

som följer: 

 

1) Det moraliska skälet:  skolan har som han ser det den moraliska uppgiften att verka 

för det goda i samhället genom att lära eleverna känna igen 

rasism. 

2) Det demokratiska skälet: skolan skall påminna om Förintelsens offer för att på så sätt 

vaccinera eleverna mot rasism och nazism. 

3) Det förklarande skälet:  skolan skall förklara hur det kom sig att den humanistiska, 

moderna människan lät ”ondskan” ta över (psykologiska orsa-

ker m.m.). 

4) Det sammanlänkande skälet: skolan skall underlätta för diskussion mellan elever från 

olika kulturer så att de själva utvecklar ett så kallat kulturellt 

självmedvetande. 

5) Det undervisande skälet:  skolan skall ge eleverna en förutsättning att kunna ta del av 

vuxenvärldens attityder och kunskap om Förintelsen. 55 

 

Mia Löwengart har i ett delprojekt Bilden av antisemitismen och Förintelsen i svenska läromedel 

i historia inom utbildningsprojektet Att förbättra historieundervisningen o svenska skolor tittat 

på antisemitismen och Förintelsen i svenska högstadie- och gymnasieböcker från sent 1990- 

och tidigt 2000-tal. Hennes syfte med detta var att se om värderingarna om andra människor 

som förmedlades överensstämde med läroplanens mål samt att se om forskares syn (i projektet 

hon medverkade i) stämde överens med intervjuade historielärarnas syn samt med lärome-

delsproducenternas och historieförfattarnas syn. Hon anser att många saknar ingående infor-

mation om antisemitismen och det judiska folkets historia. Den information som dock finns är 

för kortfattad och ytlig samt osammanhängande. En fragmentarisk beskrivning av judendomen 

kan enligt henne ge negativa efterverkningar och hon varnar också för att en etnocentrisk be-

skrivning av judisk historia och av Förintelsen i svenska läroböcker kan bidra till att förankra 

stereotypa uppfattningar och fördomar.56 

 

Hennes resultat pekade på att det finns en skillnad mellan forskarnas syn och läromedelsprodu-

centernas och historieförfattarnas syn. Detta berodde främst på att läroböckerna förmedlade 

en så kallad historielärobokstradition och att nya forskarrön i många fall ej prioriterades. Hen-

nes resultat visar också på en etnocentrisk synsätt men att stereotypa beskrivningar av judarna 

                                                             
 

55 Hermansson Adler, M. (2004b). Sid. 8 f 
56 Löwengart, M. (2004). Sid. 16, 46 
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inte förekommer i dem. Däremot förekommer klichéartade beskrivningar vilka kan förstärka de 

fördomar som läsaren redan har.57 

 

Löwengart säger också att Förintelsen idag av många, till exempel Christer Mattson grundskol-

lärare och utbildningskonsult, anses vara ett särskilt lämpligt ämne att utgå ifrån när man i sko-

lan skall arbeta med frågor som rör människovärdet, värderingar, moral och etik (vilket då går 

ihop med Hermansson Adlers punkter tidigare beskrivna). Vidare anser många historiker och 

forskare, både runt om i världen och i Sverige, att betydelsen av undervisningen av Förintelsen 

är central för att unga människor ska förstå den moraliska grund som det demokratiska samhäl-

let vilar på. Själva idén om att utgå från Förintelsens historia för att förmedla dessa demokratis-

ka värderingar kommer från USA, där sjutton delstater år 2000 inkluderade Förintelsens historia 

i skolundervisningen.58 Detta är något som också tas upp i boken Teaching about the Holocaust: 

a resource book for educators som utgavs av United States Holocaust Memorial Museum första 

gången år 1995 samt Millens bok New perspectives on the Holocaust : a guide for teachers and 

scholars från 1996.59 

 

Alla har dock inte enbart reagerat positivt på det fokuseringen av att undervisa om Förintelsen. 

Många menar istället att det kan vara farligt att undervisa i ämnet om man inte har tillräckliga 

kunskaper om det, även om lärare är ”välmenande och engagerade”.60 Löwengart menar att 

det är viktigt att undervisande lärare har klart för sig varför det är viktigt att lära om Förintelsen 

och vad man vill uppnå med den. På så vis kan man undvika att undervisningen blir uttjatad 

samt klichéaktig med motiv som ”Det får aldrig hända igen”.61 Istället förordar hon att man ska 

ta fasta på motiv som hur ett modernt land kan sätta igång en process som Förintelsen eller hur 

olika beslut ledde fram till Förintelsen och hur den kunde ha undvikits.62 Detta är också något 

som preciseras i Teaching about the Holocaust: a resource book for educators, vari det också 

ges tips på vad man ska fokusera på samt försöka undvika som lärare. Bland annat om hur man 

ska undvika att förmedla saker som är direkt oriktiga vilket endast hjälper de som förnekar För-

intelsen.63 

 

Idag vet vi att påståendet att det var Hitler som utrotade Europas judar är en historisk förenk-

ling. Trots det menar Löwengart att elevers och lärares förståelse för Förintelsen stannar just 

där. Viktigt är att ta upp och berätta samt diskutera att ansvariga för Förintelsen fanns på alla 

nivåer i det tyska samhället och utanför det samt olika teorier om hur den uppkom (se kapitel 

                                                             
 

57 Ibid. Sid. 63 ff 
58 Ibid. Sid. 18 f 
59 Teaching about the Holocaust: a resource book for educators. (1995). Sid. 1/ Millen, R L (edit.). (1996). Sid. 99, 
102 
60 Löwengart, M. (2004). Sid. 19 
61 Ibid. 
62 Ibid. Sid. 19 f 
63 Teaching about the Holocaust: a resource book for educators. (1995).  Sid. 1 f 



  

21 
 
 

1.5.2). Att också koncentrera sig på fakta och inte myter medför också att man bättre kan be-

möta påståenden om att Förintelsen ej ägt rum.64 

 

Browning nämner också i sin essä Writing and Teaching Holocaust History: A Personal Perspec-

tive kopplingen mellan satsningar från den privata och statliga sidan såsom museer, konferen-

ser om Förintelsen och det ökade antalet kurser på amerikanska collage och universitet om och 

det allmänna intresset för Förintelsen. Detta är enligt honom något bra eftersom han bland 

annat anser att Förintelsen är lika viktig för att kunna förstå modern europeisk historia som 

slaveriets är för att sätta sig in i USA:s historia.65 

 

Millen säger i sin bok New perspectives on the Holocaust: a guide for teachers and scholars att 

flera olika fält, ämnen eller discipliner måste tas upp då man undervisar om Förintelsen. Histo-

ria talar om för oss vad som hände, psykologi kan förklara sinnesstämningen hos de som var 

inblandade (offer, förövare, bisittare etcetera), litteraturen och konsten kan omvandla Förintel-

sen till en estetisk form som blir en ny väg fram till kunskapen och ämnena filosofi och teologi 

kan man behandla begrepp som etik och moral, gott och ont. Han nämner också det den positi-

va effekt som levande vittnesmål från överlevare för med sig. Trots att flera fördelar finns med 

detta sätt att närma sig Förintelsen är det få kurser (i USA) som är uppbyggda på detta sätt. 

Detta anser författaren är synd med tanke på dess fördel.66 

 

Vad gäller studier av hur Förintelsen gestaltas i läroböcker har Stéphane Bruchfeld i studien 

Öga för öga, tand för tand granskat svenska läroböcker för senare delen av grundskolan och 

gymnasiet i historia, religion och samhällskunskap. Samtliga läroböcker är ifrån tidsperioden 

1985 till 1993. Syftet med studien vara att se om de innehåller några direkta fel samt hur bilden 

av judarna gestaltas i dem. Generellt säger han att läroböckerna ger en blek bild av judarnas 

historia samtidigt som det heller ej läggs något krut på att försöka förklara orsakerna bakom 

Förintelsen. Rasismens och nationalsocialismens rötter analyseras inte heller särskilt ofta. Vad 

gäller läroböckernas skildring av antisemitismen anser han att problematiken runt den presen-

teras återhållsamt. Då den presenteras är det framförallt judarna man fokuserar på och inte de 

som hatar judarna, vilket han anser är fel väg att gå. ”Det är hataren, inte hatets offer, som är 

hatets källa”.67 

 

En annan studie som tar upp Förintelsen i läroböcker är Analyse de la politique éducative en 

Europé á travers límage de la culture juive dans les manuels d´histoire där Mia Löwengart pre-

senterat hur svenska, franska, schweiziska och engelska läroböcker i historia på gymnasiet un-

der perioden 1989-1995 behandlar judisk historia och Förintelsen. Hennes syfte med studien 

                                                             
 

64 Löwengart, M. (2004). Sid. 20 
65 Browning, C. (2004). Sid. 40 
66 Millen, R L (edit.). (1996). Sid. 131, 159 ff 
67 Bruchfeld, S. (1996). Sid. 6, 32 f 
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var att se om de rekommendationer som Europarådets historieundervisningsprojekt utkom 

med år 1993 inverkat på läroböckernas innehåll. Denna rekommendation var att ”eliminera 

användandet av stereotyper och fördomar i historieundervisningen genom att framhäva de po-

sitiva influenser som existerar mellan olika länder, religioner och tankeskolor i Europas historis-

ka utveckling”. Hennes resultat framgav att detta ej införts fullt ut. Hon hittade dock en klar 

gräns vid ungefär 1995 där de så kallade äldre böckerna hade en eurocentrisk bild av världen 

och minoriteters (även judarnas) historia togs inte alls upp. Användandet av stereotyper var 

frekvent och hon fann heller ej någon ”självrannsakan i det nationella förhållningssättet till ut-

rotningen av Europas judar.”68 I de så kallade nyare böckerna (antagligen läroböcker utgivna 

efter 1995 eftersom hon ej specificerar detta uttryck) fanns oftast ett sådant förhållningssätt 

och de speglade också enligt Löwengart i viss mån det som Europarådets historieprojekt haft 

som målsättning.69 

 

2. Bakgrund till den pedagogiska textanalysen 

 

Här nedan kommer en bakgrundsbeskrivning till de olika läroplanerna samt till hur debatten såg 

ut under den valda tidsperioden mellan 1957 till 2007. Därtill kommer information ges till hur 

olika forskare ser på läroboken i skolan samt till myndigheten Forum för Levande historia som 

skapades år 2003. Allt detta anser vi är viktigt att känna till innan man som läsare tar sig an re-

sultatet av källmaterialet. 

 

2.1 Läroplan samt kursplan 

 

Undervisningen styrs av en rad olika faktorer såsom elevernas intressen, kursplaner och läro-

planer. I lärarens undervisningsplanering är det främst kursplanen och den lokala arbetsplanen 

som utgör planeringsunderlaget medan läroplanen oftast finns med i bakgrunden. Det som skil-

jer dem åt är att riksdagen beslutar om läroplanen och regeringen om kursplanen. Läroplanen 

kan också sägas representera den ideologi och politiska ram som riksdagen anser att undervis-

ningen skall innehålla. Kursplanerna å sin sida är där stoffinnehållet i de olika skolämnena mer 

preciseras.70 

 

Före det demokratiska genombrottet, bland annat i och med införandet av allmän och lika röst-

rätt, var det viktigt att inpränta en lydnad gentemot överheten. Historieundervisningen ansågs 

då även vara identitetsskapande, maktlegitimerande och ideologiserande. Att undervisa om 

historia var också ett försök att fastställa Gudsviljan, eftersom historien sågs som en viljestyrd 

akt.71 
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69 Löwengart, M. (2004). Sid. 26 
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2.2 Tiden före LGY65 och den nya gymnasieskolan 

 
Historia har sedan länge haft en roll i undervisningen. Rollen har dock ändrats över tid. Syftet 

med att undervisa i ämnet var länge att bidra till bildning och ge eleverna möjlighet att utveck-

las. Eleverna skulle ”skrämmas av skurkarna och inspireras av hjältarna.”72 Läraren skulle berät-

ta medryckande och fungera som en bro mellan dåtiden och samtiden. Det var klassiska värden 

som skulle lyftas fram för att skapa gemensamma och självklara värderingar. Denna så kallade 

klassiska undervisningsteori utsattes dock år 1918 för kritik och en ny riktning uppstod som i 

stället skulle premiera den ekonomiska och kulturella historien. Syftet var att skapa fred och 

den största målgruppen ansågs vara skolan. 

 

Det är ett faktum som inte kan bestridas, att kriget och krigsmoralen och därmed rustningsviljan har sitt 

starkaste rotfäste i den historieundervisning som kommit det uppväxande släktet till del.73 

 

1927 års skolreform syftade till att bredda skolan socialt och att öppna den för begåvningar från 

alla samhällsskikt. Historieämnet påverkades samtidigt starkt av Hjärnes strikta empiriska ve-

tenskapssyn och konstruktioner och spekulationer fick inte förekomma. Till exempel förkasta-

des stora delar av den tidigare svenska medeltidshistorien. Det var också då som tonvikten för-

lades till den nya tiden och det moderna samhällslivet, samt till den allmänna historien. Den 

läroplansstadga som kom år 1933 slog även fast att historia som ämne skulle byta namn till hi-

storia med samhällslära. Intresset börjar också så smått att flyttas över från individer till kollek-

tiv och kritik höjs mot att historieundervisningen hade varit alltför nationalistisk och högerinflu-

erad.74 

 

En mer objektivistisk undervisningsmetod infördes och med denna skulle också eleverna få ta 

del av nya forskningsresultat, anpassad efter åldersnivå. Nytt material tillkom såsom utomeu-

ropeisk historia samt kvinnohistoria. Stoffmängden blev dock väldigt stor och ett urval var där-

för nödvändigt. Betoningen låg fortfarande kvar på europeisk historia, och fortsatt central i 

denna var den nationella historien. Även ”arbetsamhet, ordning och pliktuppfyllelse”75 fanns 

kvar som ledord för den uppfostrande undervisningen. All undervisning skulle ”åsyfta till att hos 

lärjungarna väcka och underhålla kärlek till sanning, friheten och fosterlandet, dess natur, kul-

tur och språk samt att göra lärjungarna till goda och dugliga medborgare.”76 Det var här inte tal 

om några demokratiska principer utan istället genomsyrades den fortfarande av de fosterländs-

ka nationalistiska ideal som Andolf talar om samt den så kallade så kallade klassiska undervis-

ningsmetoden. Syftet att främja fred och demokrati genom läroböckerna fortlöpte över andra 
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24 
 
 

världskriget. Att historieämnet skall användas i syfte att framhålla gemensamma värden eller 

ideal angreps av fackhistorikerna, som menar att olika värden kan konkurrera. Två intressen 

möttes således, skolan som skulle knyta ämnet till läroplan och historieskrivningen som sträva-

de efter en objektiv och värderingsfri framställning av historien. 

 

Efter andra världskriget fortsatte urbaniseringen i Sverige och landet fick även Europas högsta 

levnadsstandard. Rent politiskt var nu den konservativa maktställningen bruten och det röda 

blocket hade makten. År 1953 infördes en till gymnasielinje i Sverige (allmän linje), vid sidan om 

de redan befintliga (latin och reallinjerna) som skulle kunna spegla den inställning eller bild-

ningsideal som den socialdemokratiska regeringen ville ha.77 Även nya mål för historieundervis-

ningen uppkom nu, historieundervisningen skulle fostra eleverna till att få ”en kritisk inställning 

och propagandaimmunitet, samt till en demokratisk inställning.”78 Fokuseringen på just sam-

hällsdelen inom historien gjorde till slut så att den blev ett eget ämne år 1960. Antalet studen-

ter ökade också under denna tid kraftigt (som jämförelse kan nämnas att år 1965 var det 18 

procent av årskullen som var studenter mot år 6,5 procent år 1950 och 2 procent år 1920.79) 

 

Under 1950-talet förändrades också historieläroböckerna genom att en enhetlig historieupp-

fattning bröts upp och mer pedagogiska överväganden blev mer centrala. Läroböcker för gym-

nasiet tycktes ha ett mer övergripande tema där struktureringen av stoffet i böckerna främst 

följde lektionspassen och inte materialet.80 

 

2.3 Från mitten av 1960-talet fram till och med 1994 (LGY65 och LGY70) 

 

Under 1960- och 1970-talet ändrades även fokuseringen i historieundervisningen från att tidi-

gare mestadels varit inriktad på politisk historia (i konservativnationalistisk anda) till att mer 

inrikta sig på socialhistoria och det historiematerialistiska förhållningssättet.81 Den politiska 

historien fokuserar främst på enskilda händelser och hur människor i ett samhälle kommer till 

makten samt hur de använder den. Kjeldstadli betecknar det som att intresset för den stora 

massan, folk i allmänhet, började visa sig och maktens erövrare fick stå tillbaka för arbetarklas-

sen.82 

 

Under 1960- och 1970-talet kom även en ny undervisningsteori in i bilden. Det nya förhållnings-

sättet blev ett sådant där man tog avstamp i eleverna och ämnet var sedan ett medel för att 

utveckla elevernas färdigheter och egenskaper. Historieämnet hade samtidigt blivit för stort att 

behärska och den tidigare undervisning som hade syftat till att skapa minneskunskaper i stället 
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79 Ibid. 
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för att lära eleven att lära sig kritiserades.83 Källkritik blev istället det centrala och tog överhan-

den, arbetet att lära sig historia halkade på så vis efter. Målet med den metodiska undervis-

ningen var att motverka tidigare undervisningsteorier som bidragit till ändlös datainlärning. 

Kjeldstadli håller dock inte med de tankar som presenterades då, istället förordar han att pro-

blemet inte borde ligga i ett urval av vad som är viktigt att lära sig. Undervisningen av ämnet 

bör innefatta två perioder; den första gäller de senaste 100 till 150 åren. Den andra delen bör 

bestå i de stora epokerna, som strukturhistoria. 

 

Att låta någon gå ut ur skolan utan kunskap om ryska revolutionen, fascismen, världskrigen och avkolo-

niseringen är att producera idioter i den ursprungliga grekiska meningen, det vill säga ovetande sam-

hällsmedborgare.84 

 

Gymnasieutredningen i början av 1960-talet ansåg också i sitt betänkande att gymnasiets krav 

var inriktade på att öka elevernas förmåga att förstå människor och människors situation. De 

ansåg dock också att gymnasiet inte endast skulle förhålla sig till den egna samtiden utan istäl-

let även lyfta fram att historiska skeenden i det förgångna, som även det var viktiga för att ele-

verna skulle förstå samtiden.  Viktigt var att ge eleverna en översikt och påvisa sammanhang i 

det historiska skeendet mellan politiska, sociala, kulturella, religiösa, ekonomiska och tekniska 

faktorer. I en proposition från 1964 (prop. 1964:171) betonade man även den personlighetsut-

vecklande uppgiften som ämnet hade samt gymnasiets mål att utveckla elevernas kommunika-

tionsfärdigheter.85 

 

I läroplanen för gymnasiet från år 1965 (Lgy 65) betonas också att gymnasieskolan skall ”för-

stärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer 

och folkgrupper.”86 Vidare är dess huvuduppgift ”att väcka respekt för sanning och rätt, för 

människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig 

integritet”.87 

 

I Lgy 65, vari också kursplanerna ingick, så framgick det att det fanns skillnader i historieunder-

visning beroende på vilken studieinriktning man hade valt. I de humanistiska, samhällsveten-

skapliga och naturvetenskapliga linjerna hade man ett idéhistoriskt tänk i de beskrivna huvud-

momenten (”en översiktlig ledning för undervisningen/…/dock får intet huvudmoment i sin 

helhet utelämnas”88) som ej fanns på de ekonomiska och tekniska linjerna. Däremot var målen 

desamma för alla linjer som läste historia.89 Ingenting stod heller om att just Förintelsen skulle 

tas upp och diskuteras. Det närmaste man kommer detta var att ”diktaturideologierna och de-
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ras verkningar (Sovjetunionen, Italien, Tyskland)” skall gås igenom under mellankrigstiden.90 

Dock tas det också upp under rubriken Tematiska studium att ”Rasteoriernas politiska roll från 

kolonialimperialismen till de moderna diktaturerna” kunde tas upp i undervisningen på ett fö-

reskrivet sätt.91
 

 

Grundskolan fick år 1980 en ny läroplan (Lgr 80) men gymnasiet fortsatte att följa den läroplan 

som kom år 1970 (Lgy 70) och som kan sägas vara det färdiga resultatet av skolväsendets om-

strukturering under efterkrigstiden. Det var i och med den som bland annat den samlade gym-

nasieskolans struktur blev färdig.92 I denna fastställdes också de demokratiska rättigheterna och 

skolans ansvar att förmedla dem till eleverna. Skolan skulle enligt Lgy 70 ”skapa förståelse för 

de grupper som har särskilda problem i det moderna samhället. Dessa principer skall också 

prägla synen på andra nationer och folkgrupper”.93 Vidare var det skolans huvuduppgift, precis 

som i Lgy 65, att ”väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människoli-

vets okränkbarhet och därmed rätten till personlig integritet”.94 Annars präglades skolutveck-

ling under 1970-talet och framåt av skarp kritik mot vad många ansåg vara en nedgång i vad 

som krävdes av eleverna i kunskap, ”förståelse” var nu det nya modeordet (vilket bland annat 

kan ses i citatet ovan).95 

 

1980-talet var precis som 1970-talet en period då historieämnet på gymnasiet i undantagsfall 

diskuterades eller förändrades. Hans-Albin Larsson säger i sin bok Barnet kastades ut med bad-

vattnet: historien om hur skolans historieundervisning närmast blev historia att historieämnet 

under denna period ”ventilerades obetydligt på politisk nivå”.96 En förskjutning av fokus till sen-

tida historia hade gjorts (redan med Lgy 65) och detta togs även det upp och debatterades av 

forskare under slutet av 1970-talet. De menade att de långa perspektiven nu offrades på grund 

av denna förskjutning och att detta skulle medföra att elevernas förståelse för den egna samti-

den minskade.97 I läroplanen från 1970 betonades också denna fokusering på nutiden med att 

”I gymnasieskolan skall samhälls- och kulturaktiviteter belysas och också kompletteras med en 

historisk aspekt”.98 

 

År 1981 sades också i en gymnasieutredning att man i skolan betonade förståelsen av samtiden 

och olika sammanhang samtidigt som man kritiserade ämnet för att vara alltför faktatungt. 

Gymnasieutredningen sade också att de gamla orienteringsämnena hade utvecklats till karak-
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91 Ibid. Sid. 181 
92 Richardson, G. (2004). Sid. 97 
93 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. (1975). Sid. 15 
94 Ibid. 
95 Larsson, H-A. (2001). Sid. 29 
96 Ibid. Sid. 67 
97 Ibid. Sid. 366 
98 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. (1975). Sid. 13 
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tärsämnen med starka färdighetsinslag på de olika studievägarna (linjerna).99 Vad gällde själva 

undervisningen i historia var det endast de tre och fyra åriga linjerna (samt tvåårig social linje) 

som läste ämnet. Precis som i Lgy 65 var det också så i Lgy 70 att målet i kursplanerna var den-

samma för dessa linjer medan huvudmomenten skiljde sig åt. Återigen ser man också en åtskill-

nad mellan olika linjer vad gäller de så kallade huvudmomenten. På de humanistiska, samhälls-

vetenskapliga och naturvetenskapliga linjerna hade man med ett idéhistoriskt perspektiv. Åter-

blickar till de olika periodernas syn på historiska, kulturhistoriska och samhällshistoriska teman 

fanns också. Detta var dock inte något som nämns för de ekonomiska och tekniska linjerna. På 

den tvååriga sociala linjen var dessa huvudmoment ytterligare nedbantade till att gälla övergri-

pande saker såsom ”Historia från omkring 1800 till nutiden studerad i några längdsnitt”.100 

 

Vad gällde förhållningssättet till tryckta läromedel (läroböcker, skönlitteratur, tidningar etcete-

ra) sade Lgy 70 att ”då det gäller att träna elevernas förmåga att arbeta självständigt är de 

tryckta läromedlen mycket användbara”.101 Vidare skulle dessa ”sättas in i sådan följd att de ger 

eleverna träning i att på egen hand lösa alltmer omfattande arbetsuppgifter”.102 Läroboken fick 

dock ej heller bli så pass dominerande att gymnasieskolans undervisning ”bestäms av denna 

eftersom läroboken normalt endast ger en mindre del av undervisningens mål”.103 

 

2.4 2000-talet – värdegrunden och LPF94 

 

Som tidigare nämnts påverkas undervisningen av en rad olika faktorer. En av dessa är den 

svenska staten, som sedan länge utövat en påverkan på innehållet i skolundervisningen. Genom 

lagar, regleringar och förordningar kan staten på detta sätt påverka elevernas attityder år ett 

visst håll. Idag skall varje skolämne (även historia) istället bidra till att utveckla den så kallade 

svenska demokratin. Detta skall enligt våra läroplaner ske inom ramen för samhällets värde-

grund. Samhällets värdegrund är också skolans värdegrund eftersom skolan är en del av det 

svenska samhället. Tänkt är att dessa värden skall förmedlas till de nya generationerna och ge 

samhället dess önskade utveckling. På så sätt kan man tala om skolan som verktyg för indoktri-

nering och aktiv påverkan samt som en arena där framtida medborgare formas efter samhällets 

mall.104 

 

De värden som samhället står för finns oftast formulerade i lagar och konventioner och andra 

juridiskt bindande dokument. År 1992 lanserades i Sverige begreppet värdegrunden i rapporten 

Skola för bildning som kom att bli grunden till läroplanerna Lpo94 och Lpf94. Beteckningen kan 

även ses stå för vårt samhälles grundläggande demokratiska värden. Den skulle också vara ut-

                                                             
 

99 Larsson, H-A. (2004). Sid. 366 
100 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. (1975). Sid. 128, 177 
101 Ibid. Sid. 50 
102 Ibid. Sid. 50 
103 Ibid. Sid. 50 
104 Hermansson Adler, M. (2004a). Sid 56, 58 



  

28 
 
 

gångspunkten för hela skolans (förskolans, fritidshemmets, grundskolans, gymnasiets) verk-

samhet.105 Det sägs bland annat i Läroplanen för de friviliga skolformerna (Lpf94) att: 

 

/…/ skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var 

och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för 

vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§).106 

 

Man skriver också att skolan har till uppgift att till eleverna förmedla och förankra samhällets 

värderingar (väldigt lika de som fanns med i Lgy 65 och Lgy 70), vilka man benämner som: 

 

1) Människolivets okränkbarhet 

2) individens frihet och integritet 

3) alla människors lika värde 

4) jämställdhet mellan kvinnor och män 

5) solidaritet med svaga och utsatta107 
 

Det som man vill vidarebefordra är demokratiska värderingar och tankar om individuella fri- och 

rättigheter. Värdegrunden är med andra ord den norm efter vilken skolan skall fostra eleverna 

till goda samhällsmedborgare. Lpf94 fokuserar inte specifikt på just Förintelsen men i utrymmet 

som ges till de lokala skolorna finns rum för att själv fokusera på den. I kursplanen för Historia 

på gymnasiet sägs också att: 
 

Historia ger möjlighet till att stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i 

sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. Historiska insikter om andra 

folk, länder och kulturer skapar förutsättningar för internationellt samarbete samt ökad förståelse i en 

multietnisk, konfliktfylld värld.108 

 

 Frågan är bara hur mycket av dessa demokratiska normer och som också kommit att återspeg-

las i de läromedel som finns ute i skolorna idag och om den påverkat utformning på dem? 

 

2.5 Läroboken 

 
Skolan skall förmedla demokratiska värderingar och normer samt kunskap och färdigheter. Lä-

roboken kan med andra ord sägas ligga någonstans mellan vetenskap och propaganda.109 Dock 

ger inte läroplaner och kursplaner något detaljerad beskrivning på hur detta skall gå till. Istället 

är det upp till varje skola och lärare att själva avgöra de arbetsområden som skall behandlas. 

Kursplanen preciserar dock att det inte är fråga om ytkunskaper som eleverna skall tillgodose 

                                                             
 

105 Skola för bildning. (1992). Sid. 14 www.skolverket.se/publikationer?id=15. 2009-03-20 
106 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Sid. 3 www.skolverket.se/publikationer?id=1071 
107Ibid. Sid. 3 
108 Kursplan för historia. (1994). Sid. 1 www3.skolverket.se 
109 Hermansson Adler, M. (2004a). Sid 51 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=15
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sig, utan djupa kunskaper i ämnet. Med andra ord är det eleven som lärande subjekt som ligger 

i fokus och inte eleven som objekt för lärarens kunskapsförmedling.110 

 

Det är här som läroboken som styrmedel kommer in. Läroboken är viktig i detta sammanhang 

eftersom den betyder, och har betytt, väldigt mycket för undervisningen i historia. Detta trots 

att det inte står någonstans att man är tvungen att använda sig av en lärobok. Däremot föror-

dar läroplanen att ”Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Då värderingar redovisas skall 

det alltid klart framgå vem det är som står för dem”.111 Detta är viktigt att tänka på då man an-

vänder sig av läroböcker. Englund säger att läroboken har inflytande över undervisningen där-

för att människor, medvetet eller omedvetet, ser den som ”något” viktigt. Dock menar hon att 

detta inflytande på undervisningen varierar kraftigt.112 Detta är även Hermansson Adler inne på 

då han talar om att det är läroboken som ramfaktor som påverkar och styr undervisningen 

mest. Han hänvisar också till den norske läroboksforskaren Egil Börre Johnsen som säger att 

läroböcker är viktiga för att de är den enda litteratur som alla måste läsa någon gång.113 Skol-

verket konstaterade och uppbackar dessa författares påståenden då de i sin rapport från år 

2000 säger att: 
 

Läroböckerna spelar en stor roll för både undervisningens innehåll och arbetssätt i ämnena historia och 

samhällskunskap. Läroböckerna är det främsta läromedlet lärarna går efter i sin undervisning. Naturligt-

vis förekommer en mängd andra läromedel som komplement, men det är de förlagsproducerade läro-

medlen som dominerar och utgör ryggraden i undervisningen.114 

 

I början av 1990-talet försvann i Sverige den så kallade statliga läromedelgranskningen, vilket 

var ett led i att ge skolan ett större lokalt ansvar. Kort därefter kom också den nya läroplanen 

som inte specifikt föreskrev vad som skulle tas upp i historieundervisningen vilket gjorde att 

man nu ej längre hade någon standardnorm för läromedelsgranskning.115 Hur man använder sig 

av läroboken i dagens skola varierar kraftigt mellan olika skolor, klasser och lärare. Minskade 

läroboksanslag och nya medier, såsom Internet, har även det påverkat detta. Att ha en under-

visning dominerad av läroboken kan vara på både gott och ont. Eleverna har alltid nytta av bra 

texter att läsa men å andra sidan kan ett slaviskt förhållande till läroboken ge mindre utrymme 

till annat, såsom lokalhistoria (vilket eleverna oftast uppskattar). 

 

2.6 Forum för Levande Historia 

 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Centrum för invandrarforskning (CEIFO) presenterade år 

1997 en rapport som visade på att många ungdomar hade främlingsfientliga böjelser och 

                                                             
 

110 Ibid. Sid 41 
111 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Sid. 7 www.skolverket.se/publikationer?id=1071 
112 Englund, B. (1999). Sid. 330 
113 Hermansson Adler, M. (2004a). Sid 49 
114 Undervisningen i 1900-talets historia. (2000). Sid. 14 www.skolverket.se 
115 Hermansson Adler, M. (2004a). Sid 49 f 
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många ifrågasatte demokratin och att Förintelsen ägt rum.116 Detta tog sedan statsminister 

Göran Persson fasta på i en partiledardebatt. Han framförde där bland annat att det är de vux-

nas ansvar att stödja de som vill sprida demokratiska värderingar och kunskap om vad som 

hände under Förintelsen. 
 

Har vi i vår generation, födda efter kriget, berättat för våra barn? Har vi tillräckligt kraftfullt gjort klart 

att detta aldrig mer får inträffa? Frågan måste ställas efter de signaler vi nu får. Dessutom är det inte 

bara en signal, det är flera som pekar på att uppfattningar som grundar sig på rasistiska idéer sprider sig 

i det svenska samhället. Svastikan syns igen, Sieg Heil ekar på våra gator, nynazister marscherar. Vi kan 

inte slå dövörat till, vi kan inte förhålla oss passiva. Vi måste ta debatten. Vi måste sätta emot. Vi måste 

dra gränser. Vi måste som vuxna stödja våra barn och ungdomar. Det är inte skolans ansvar ensamt, det 

är hemmen. Det är vi föräldrar, vi vuxna som måste stödja alla dem som i samhället i övrigt har till upp-

gift att sprida demokratiska värderingar och kunskap om vad som hände.117 

 

År 1998 utkom så boken …om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945 

som delades ut till alla skolelever samt hushåll i Sverige. Därefter beslutade Riksdagen i decem-

ber 2001 att en ny myndighet skulle inrättas.118 Den statliga rapporten (SOU 2001:5) som stad-

gade upp vad Forum för Levande Historia skulle vara antydde att: 
 

Forum för Levande historia skall behandla frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter 

med utgångspunkt i Förintelsen. Det svenska perspektivet bör ges särskild uppmärksamhet i forumets 

arbete med Förintelsen och dess sammanhang.119 

 

Den 1 juni 2003 bildades sedan myndigheten officiellt och termer som värdegrunden, demokra-

tin, tolerans, mänskliga rättigheter, antisemitism och övrig rasism hamnade i fokus. Det som 

man kan fråga sig är om det finns anledning att tro att innehållet och framförallt skildringen av 

Förintelsen i svenska läroböcker har påverkats av den statliga informationssatsningen Levande 

historia? Särskilt då Skolverkets rapport från 2000 säger att ”materialet ’Levande historia’ har 

tagits emot mycket positivt i skolorna och används i stor omfattning”.120 En annan intressant 

koppling till projektets påverkan är omnämnandet av Förintelsen i den svenska kursplanen för 

historia för grundskolan. Detta säger Bo Andersson, professor i historia vid Göteborgs universi-

tet, har ett direkt samband med Levande historia-projektet och den internationella Stockholm-

konferensen om Förintelsen.121 

  

                                                             
 

116 Lange, A (et al.). (1997). A.a. 
117 Persson, G. (1997). www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1996/97:119 
118 Levande Historia. www.levandehistoria.se/om/historik 
119 SOU 2001:5. Sid. 99. www.regeringen.se/content/1/c4/14/28/b30bd3a9.pdf 
120 Undervisningen i 1900-talets historia. (2000). Sid. 6 www.skolverket.se 
121 Löwengart, M. (2004). Sid. 18 
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3. Genomgång av läroböckerna 

 

Detta kapitel är uppdelad i tre olika perioder: 

1. Läroböcker som utgavs före år 1965 

2. Läroböcker som utgavs mellan åren 1965-1994  

3. Läroböcker som utgavs efter år 1994. 

 

Denna uppdelning hänger ihop med att det utgavs nya läroplaner år 1965, 1970 och 1994.122 I 

varje tidsperiod kommer läroböckerna att behandlas var för sig. Därefter kommer en samman-

fattning ges över tidsperioden innan fokus flyttas över till nästa tidsperiod. Då varje lärobok 

inom de utsatta tidsperioderna gåtts igenom kommer vi sedan att kunna ägna åt oss att besva-

ra frågeställning Har framställningen av Förintelsen i de svenska läroböckerna förändrats under 

den studerade tidsperioden? 

 

3.1  Läroböcker som utgavs före år 1965 

 

I och med den läroplansstadga som kom år 1933 började intresset så smått flyttas över från 

individer till kollektiv och kritik höjdes mot att historieundervisningen hade varit alltför nationa-

listisk och högerinfluerad.123 All undervisning skulle dock ”åsyfta till att hos lärjungarna väcka 

och underhålla kärlek till sanning, friheten och fosterlandet, dess natur, kultur och språk samt 

att göra lärjungarna till goda och dugliga medborgare.”124 

 

År 1953 infördes ytterligare en gymnasielinje i Sverige (allmän linje) som skulle kunna sägas 

spegla den inställning eller bildningsideal som den socialdemokratiska regeringen ville ha. Sam-

tidigt infördes även nya mål för historieundervisningen. Historieundervisningen skulle nu fostra 

eleverna till att få ”en kritisk inställning och propagandaimmunitet, samt till en demokratisk 

inställning”.125 

 

I denna del har vi valt att titta på läroböckerna Söderlund & Seths Allmän Historia för gymnasiet 

från 1957 (första upplagan), Bäcklin, Holmberg, Lendin, Valentins Allmän Historia för gymnasiet 

från 1961 (femte upplagan) samt Brolin, Dannert och Holmbergs Allmän & Nordisk Historia från 

1963 (tredje upplagan). 

 

 

 

 

                                                             
 

122 Se sid. 18-21 där läroplanerna presenteras. 
123 Andolf, G. (1972). Sid. 70, 288 f 
124 Svensk författningssamling. (1933). Sid. 157 
125 Andolf, G. (1972). Sid. 290 f 
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3.1.1 Urval och Stil: Allmän Historia för gymnasiet, 1957 

 

Av de totalt tjugonio sidor som denna bok behandlar mellankrigstiden och andra världskriget på 

består endast totalt en sida av referenser till faktorer rörande Förintelsen. Dock nämns aldrig 

ordet/begreppet Förintelsen i läroboken utan istället refererar man till ”förföljelser” eller lik-

nande termer.126 Läroboken fokuserar främst på nationalsocialisternas och tillika Hitlers makt-

övertagande då man behandlar nationalsocialismen men nämner också att ”en väsentlig punkt i 

nazismens propaganda var hetsen mot judarna.”127 Ingen beskrivning ges dock till nationalso-

cialisternas rasideologi, mer än att ”judarna var deras olycka” och ”den ariska människan ” dess 

idealtyp och ”rasen och blodet” dess grund.128 

 

Vad gäller beskrivningen om hur nationalsocialisterna behandlade judarna skildras den i boken 

som ohygglig. ”De utsattes för planmässiga förföljelser och fördes, i den mån de inte lyckades 

undkomma till utlandet, till koncentrationslägren, där flertalet under det andra världskriget 

avlivades i gaskammare.”129 Inga närmare beskrivningar av det systematiska massmordet i 

dödslägren eller det massiva massavrättandet, av främst judar, bakom frontlinjen i öst ges i 

läroboken. Författarna tar heller ej upp andra utsatta grupper såsom romer, homosexuella, 

handikappade eller andra av nationalsocialisterna så kallade untermenschen. 

 

Författarnas framställer att nationalsocialismen förespråkade en folkgemenskap som skulle 

bygga på trohet och lydnad till Ledaren (Der Führer), det vill säga Hitler. De som inte rättade in 

sig i ledet byttes ut mot trogna nazifierade personer och även skolorna och universiteten nazifi-

erades för att på så sätt forma ungdomarna till goda nationalsocialistiska medborgare. Hela 

denna strikta hierarkiska struktur omfattade hela samhället syftade till att skapa trogna under-

såtar. De som däremot protesterade (det fanns enligt författarna en hel del sådana) skickade 

man resolut till koncentrationsläger, ”där misshandel och svält var vanligt”.130 Inga som helst 

personer pekas av författarna ut som ansvariga för massmorden på judarna. I denna ytterst 

hierarkiska situation som framställs kan man utläsa att författarna ser Hitler mer eller mindre 

som ytterst ansvarig för allt. Detta på grund av att alla skulle lyda ”Ledaren”.131 Inga andra an-

svariga, enskilda eller kollektiv (t.ex. SS), nämns vid namn eller tas upp till beskrivning eller dis-

kussion. 

 

Däremot nämns i kapitlet som behandlar andra världskriget att det efter kriget upprättades 

krigsförbrytarprocesser mot de som anklagades för krigsförbrytelser. Nürnbergrättegången 

nämns här som den främsta där ”flera av de nationalsocialistiska ledarna och ett antal tyska 

                                                             
 

126 Söderlund, E & Seth, I. (1957). Sid. 435 
127 Ibid. Sid. 434 
128 Ibid. 
129 Ibid. Sid. 435 
130 Ibid. Sid. 433 f 
131 Ibid. Sid. 433 
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officerare samt personal från koncentrationslägren” dömdes till döden eller till långvariga fäng-

elsestraff (åtskilliga frikändes dock).132 Författarna går dock i läroboken ej djupare in på dessa 

förbrytelser eller förbrytare utan lämnar ämnet efter detta omnämnande. 

 

3.1.2 Förklaringar: Allmän Historia för gymnasiet, 1957 

 

En förklaring som läroboken levererar till hur nationalsocialisternas fick med sig tyskarna i ”het-

sen mot judarna” var att dessa under mellankrigstiden ”fått ett betydande inflytande i det tyska 

samhället, inte minst på det ekonomiska och det kulturella området, vilket hade väckt ovilja på 

många håll.”133 Det var alltså en tacksam uppgift för Hitler att anknyta till antisemitiska tankar 

(de fanns redan där) och skylla allt elände (främst de ekonomiska svårigheterna) på judarna. 

Eftersom judarna var Tysklands ”olycka” borde de därför också utrotas.134 Här presenteras i 

läroboken en orsak till varför judarna skulle utrotas men utvecklar den dock inte. Genom detta 

antyder författarna att de har en intentionalistisk syn på judeutrotningen eftersom de framhä-

ver sambandet mellan den nazistiska ideologin och dess ledning med det praktiska genomfö-

randet av den (en röd tråd). 

 

Författarna tar i läroboken även upp frågeställningar om orsakerna till varför förövarna utförde 

detta dåd och varför ”Hitler och hans män kunnat bli bärare av denna ödesdigra mentalitet”. 

Dock nöjer de sig med att kort nämna att dessa frågor /…/ i hög grad blivit föremål för den sam-

tidshistoriska och den psykologiska forskningens intresse.”135 Ingen förklaring levereras eller 

framläggs dock heller här. Även nationalsocialismens våldsmentalitet omnämns också som ”to-

talt främmande för västerländska humanitetsbegrepp”136 vilket pekar på ett betraktelsesätt 

som utpekar nationalsocialismen och dess styrande som avvikande och då eventuellt onda. 

Mellan raderna kan man utläsa att författarna ser på ”Hitler och hans män” som unika i sitt 

slag. Vilket gör deras förehavanden svåra att förklara.137 

 

3.1.3 Urval och Stil: Allmän Historia för gymnasiet, 1961 

 

Andra Världskriget och mellankrigstiden behandlas i denna bok på sjutton sidor, på dessa be-

handlas Förintelsen ytterst sparsamt på några få utspridda stycken här och var. Då läroboken 

tar upp NSDAP och nationalsocialismen som ideologi nämns endast att Hitler ansåg att 

”/…/judarna bar skulden till Tysklands olyckor/…/”138 Ingen närmare förklaring till varför just 

judarna blev nationalsocialisternas (Hitlers) syndabockarna ges dock. Författarna beskriver dock 

                                                             
 

132 Söderlund, E & Seth, I. (1957). Sid. 454 
133 Ibid. Sid. 434 
134 Ibid. 
135 Ibid. Sid. 436 
136 Ibid. 
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även nationalsocialisternas rastankar där deras syn på judarna framkommer. Enligt dessa fram-

går i boken att det ”tyska herrefolket” stod överst och skulle nu genom raspolitikens förädling 

renodla den ”nordiska rasen och utmönstra alla som mindervärdiga betecknade inslag, fram-

förallt judiska.”139 Vidare omnämns att judeförföljelserna drevs till sin spets under andra världs-

kriget då regimen försökte utrota alla judar i Tyskland och de ockuperade länderna. Man säger 

också att dessa ”judeförföljelser kostade över 6 millioner judar livet.”140 

 

Huvudtexten i läroboken vigs åt andra världskrigets strategier och förlopp. Dock nämns att ”na-

tionalsocialisternas judeförföljelser och koncentrationsläger” ingick i det så kallade utrotnings-

krig som diktaturernas anhängare bedrev mot en del av sina fiender.141 Läroboken tar endast 

upp nationalsocialisternas judeförföljelser samt de ryska kommunisternas slavläger.142 Inga 

andra av nationalsocialismens utsatta grupper behandlas i denna lärobok. Synen på judarna 

framkommer dock och enligt läroboken gjorde nazisterna skillnad på folk och ras. Förbrytarna 

eller förbrytelserna beskrivs inte mer utförligt än att de förekom. I denna lärobok används hel-

ler ej Förintelsen som begrepp utan istället talas det om ”de nazistiska judeförföljelserna”.143 

 

3.1.4 Förklaringar: Allmän Historia för gymnasiet, 1961 

 

Läroboken ger inga förklaringar till judeförföljelsernas orsaker, utförande och följder. Det när-

maste man kommer en förklaring är att nationalsocialisterna och Hitler enligt sin raspolitik såg 

ned på denna ras. Rasernas herre, ”arierna”, skulle premieras och deras kultur skulle bli norm 

och skapandet av en speciell tysk kultur och för detta behövde man ”utmönstra alla mindervär-

diga betecknade inslag, framför allt judiska”.144 Hur detta kunde leda till folkmord samt varför 

gärningsmännen gjorde som de gjorde utreds ej. Dock finns Hitler med i bakgrunden vilket an-

tyder på att författarna har ett intentionalistisk synsätt vilket framhäver sambandet mellan den 

nazistiska ideologin och beslutfattandet i Nazityskland och det praktiska genomförandet av För-

intelsen (en röd tråd).145 Inte heller förekommer någon beskrivning av judeförföljelsernas upp-

komst, hur de startade eller i vilket syfte (mer än att de var tyskarnas syndabockar). Begrepp 

som koncentrationsläger och judeförföljelse förklaras heller inte och de som pekas ut som an-

svariga för judeförföljelser och slavläger betecknas som ”nationalsocialister”.146 Inga namn 

nämns. 

 

 

                                                             
 

139 Ibid. Sid. 368 
140 Ibid. 
141 Ibid. Sid. 381 
142 Ibid. Sid. 381. 
143 Ivid. Sid. 368 
144 Ibid. Sid. 368. 
145 Browning, C. (2004). Sid. 36 
146 Bäcklin, M, Holmberg, E, Lendin, W, Valentin, H. (1961). Sid. 368 
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3.1.5 Urval och Stil: Allmän och Nordisk historia, 1963 

 

Läromedlet behandlar totalt sett endast Förintelsen under ett par stycken på de trettiotvå sidor 

som behandlar mellankrigstiden och andra världskriget. Då är det också endast judarnas situa-

tion som behandlas ytterst ytligt. Förintelsen som begrepp används heller inte i denna lärobok 

utan istället är det ord som judeförföljelser och utrotning som används. Då nationalsocialismen 

behandlas tas det upp att arierna ansågs vara ”herrefolket” och ett av nationalsocialismens mål 

var att behålla dess renhet. Herrefolkets mål var även att bekämpa bolsjevismen och ”den in-

ternationella judendomen” vilket av nationalsocialisterna ansågs höra ihop.147 Judeförföljelser-

na beskrivs även som viktiga för nationalsocialisterna men någon utförligare förklaring till detta 

ges ej. Istället beskrivs hur synagogor, judiska affärer och bostäder plundrades och att judar 

sattes i koncentrationsläger eller drevs i landsflykt samt att slaver trängdes undan i förmån för 

det stortyska riket.148 Författarna nämner också endast att själva utrotningen av judarna skedde 

genom ”gaskammare och andra medel” (ospecificerat vilka) och resulterade i att ungefär sex 

miljoner judar dog.149 Inget nämns heller i boken om vilka gärningsmännen var och om det 

fanns andra offer än judarna. 

 

 3.1.6 Förklaringar: Allmän och Nordisk historia, 1963 

 

Den närmaste förklaring som läroboken levererar gällande mördandet av judarna är att natio-

nalsocialismens mål var att vidga riket och göra plats för arierna. Detta krävde i sin tur en utrot-

ning av judarna och bekämpning av bolsjevismen.150 I slutet av kriget ställdes de ansvariga inför 

rätta av de allierade och dessa var alla ledande nationalsocialister. Den störste ledaren Hitler 

(statsöverhuvud och överbefälhavare), och då också ytterst ansvarig, hade dock begått själv-

mord. Detta pekar på ett så kallat intentionalistisk synsätt som framhäver Hitler och de nazistis-

ka ledarnas roll som ytterst ledande för utvecklingen. Den framhäver också det direkta sam-

bandet mellan den nazistiska ideologin och beslutfattandet i Nazityskland och det praktiska 

genomförandet av Förintelsen (en röd tråd).151 Inga andra förklaringar ges till hur antisemitis-

men uppstod och varför den var viktig för nationalsocialisterna och Hitler.152 Inga förklaringar 

ges heller till hur judeförföljelserna på 1930-talet sedermera kunde utvecklas till ett folkmord 

av gigantisk proportion. 

 

 

 

 

                                                             
 

147 Brolin, P-E, Dannert, L och Holmberg, Å. (1963). Sid. 477 
148 Ibid. Sid. 477, 479 
149 Ibid. Sid. 488. 
150 Ibid. Sid. 477. 
151 Browning, C. (2004). Sid. 36 
152 Brolin, P-E, Dannert, L och Holmberg, Å. (1963). Sid. 488. 
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3.1.7 Sammanfattning: Läroböcker som utgavs före år 1965 

 

I läroböckerna från denna tidsperiod omnämns Förintelsen, eller rättare sagt judeförföljelserna 

eftersom Förintelsen som ord/begrepp inte används i någon av de genomgångna läroböckerna, 

i kapitlen som behandlar mellankrigstiden och andra världskriget. Här följer en kort samman-

ställning av Förintelsens utrymme i läroböckerna. 

 

Lärobok Totalt 
antal 
sidor i 
lärobo-
ken 

Totalt antal 
sidor i berörde 
kapitel 

Antal sidor om 
Förintel-
sen/judeförfölje
lser 

Förintelsens 
del i berörda 
avsnitt (%) 

Allmän Historia för gymnasiet 472 29 1 3,4 

Allmän historia för gymnasiet 404 17 0,5 2,9 
Allmän & Nordisk Historia 517 32 0,2 0,6 

Totalt: 1393 78 1,7 2,2 
 

Förintelsen intar absolut ingen framskjuten ställning i dessa böcker. Istället kan man nästan 

säga att den behandlas ytterst ytligt och som hastigast. Läroböckerna under denna period foku-

serar främst på att beskriva nationalsocialismen då de talar om judeförföljelserna. Både Allmän 

Historia för gymnasiet (1961) och Allmän & Nordisk Historia (1963) utgår från nationalsocialis-

mens rastankar då synen på judarna framkommer. Tyskarna ansågs tillhöra ett så kallat herre-

folk och ett av nationalsocialismens mål var att behålla dess renhet och motverka influenser 

från raser som judarna. Även Allmän Historia för gymnasiet (1957) nämner att rasen och blodet 

var viktiga element för nationalsocialisterna men ingen lärobok går dock in på varför det var så 

eller varför just judarna blev de mest hatade, förföljda eller hur detta kunde leda till utrotning 

och massmord. Att utrotningen skedde nämns i alla tre läroböcker men någon närmare be-

skrivning av koncentrationsläger, dödsläger eller massavrättningar görs. Inga andra grupper 

omnämns heller som offer i denna utrotning. 

 

Vad gäller beskrivningen av förbrytarna och är de näst intill obefintliga i läroböckerna. Man ta-

lar om att nationalsocialisterna (kollektivt) utsatte judarna för förföljelser och att Hitler talade 

om dem som Tysklands olycka och att de borde utrotas. Dock nämner ingen av läroböckerna 

vem som bör hållas ansvarig för dådet. I Allmän Historia för gymnasiet (1957) sägs det att alla i 

det hierarkiska tyska samhället skulle lyda Ledaren, det vill säga Hitler. Ytterst ansvarig för det 

som sker blir i sådana fall även Hitler. Han omnämns även ut Allmän & Nordisk Historia (1963) 

då de tar upp Nürnbergrättegången. Alla andra antydningar till behandling av gärningsmännen 

blir kollektiva. Även beskrivningen av de åtalade i Nürnbergrättegångarna beskrivs som grupp. 

 

Vad det gäller förklaringar till Förintelsen och omständigheterna runtomkring den ges det få i 

dessa böcker. Både Allmän historia för gymnasiet (1961) och Allmän & Nordisk Historia (1963) 

är inne på hur nationalsocialisterna ansåg att arierna (herrefolket) skulle premieras och behöv-
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de mer plats. Detta krävde i sin tur att man bekämpade andra raser, däribland judarna som då 

utrotades. Någon direkt förklaring till detta ges inte. Allmän Historia för gymnasiet (1957) är 

inne på att en av orsaken till judeutrotningen var att de framställdes som det tyska folkets syn-

dabockar för allt elände, främst de ekonomiska svårigheterna, som Tyskland råkade ut för un-

der 1930-talet. Nationalsocialisterna behövde endast tända de antisemitiska tankarna hos det 

tyska folket igen genom att peka på vart orsaken till olyckorna var. Författarna i denna bok är 

också inne på tankar om att de nationalsocialistiska ledarna med Hitler i spetsen var avvikande 

från allt annat tidigare skådat i västerlandets historia. Detta går även i linje med den distanse-

ringen till nationalsocialismen genom en demonisering av Hitler och hans hantlangare som 

praktiserades direkt efter kriget. 

 

Behovet av att hitta syndabockar direkt efter kriget var stort eftersom brotten som begåtts var 

så oerhörda låg det nära till hands att tro att förövarna hade psykiska störningar som var unika. 

Detta kan också vara ett av skälen till varför det i böckerna ej heller tas upp några förklaringar 

till judeutrotningen. Det framkommer ett intentionalistisk synsätt i alla tre böckerna där en röd 

tråd går från den nationalsocialistiska ideologin och ledarskapet, deras påverkan och beslutsfat-

tande till själva förföljelserna och utrotningen av judarna. 

 

3.2 Läroböcker som utgavs mellan åren 1965-1994 

 

Vi har under denna period använt oss av tre stycken böcker: Brolin, Dannert och Holmbergs 

Historiens huvudlinjer från år 1971 (andra upplagan), Graninger och Tägils Historia i centrum 

och periferi från år 1978 (andra upplagan) samt Bergström, Löwgren och Almgrens Alla tiders 

historia från år 1989 (första upplagan). 

 

Alla dessa läroböcker utkom under den perioden då Lgy 70 var gällande läroplan för gymnasiet i 

Sverige, vilket är att betrakta som bakgrundskontexten till dessa läroböcker. Skolan skulle enligt 

Lgy 70 ”skapa förståelse för de grupper som har särskilda problem i det moderna samhället. 

Dessa principer skall också prägla synen på andra nationer och folkgrupper”.153 Vidare var det 

skolans huvuduppgift, precis som i den tidigare läroplanen Lgy 65, att ”väcka respekt för san-

ning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed rätten 

till personlig integritet”.154 Detta utgör en del av grunden för demokratiska värderingar vilket 

läroplanen trycker på för att skolan skall förmedla till eleverna. 

 

 

 

 

                                                             
 

153 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. (1975). Sid. 15 
154 Ibid. 
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3.2.1 Urval och Stil: Historiens Huvudlinjer, 1971 

 

I denna lärobok från 1971 behandlas mellankrigstiden och andra världskriget på totalt trettio-

fem sidor. Det som står om Förintelsen i båda dessa kapitel blir gemensamt ungefär en sida 

totalt. På det stora hela redogör man för att tyskarna under 1930-talet efter NSDAP maktöver-

tagande byggde koncentrationsläger dit judarna skickades och det var även där som man sena-

re dödade sex miljoner av dem i bland annat gaskammare.155 Läroboken tar också upp att na-

tionalsocialisterna arrangerade och uppviglade människor till bojkotter av judiska butiker samt 

överfall och förföljelser av judiska affärsmän. Man startade även mer eller mindre organiserade 

plundringar och vandaliseringar av judiska butiker samt synagogor. Hur de kunde uppvigla 

människorna till dessa bojkotter och förföljelse av judar samt hur det kom sig att just judarna 

blev utsatta för detta ger läroboken inga svar på. Endast att nationalsocialisterna såg dem som 

sämre än de själva (herrefolket/arierna).156 

 

På det stora hela saknas detaljerade beskrivningar på hur nationalsocialisterna såg på judarna 

och andra raser. Ingen närmare beskrivning på individnivå ges heller av gärningsmännen och 

offer. Istället beskrivs dessa endast i termer av ansiktslösa kollektiv. 

 

3.2.2 Förklaringar: Historiens Huvudlinjer, 1971 

 

Det saknas i läroboken förklaringar till judeutrotningen och beskrivningar hur detta gick till. Inga 

som helst förklaringar ges heller till förföljelserna av judarna, till nationalsocialisternas antise-

mitism eller till gärningsmännens beteende. Det enda som kan tänkas vara någon form av för-

klaring som läroboken levererar till varför Förintelsen ägde rum är att den var en del i strävan 

efter att bereda plats för herrefolket arierna (tyskarna), vilket även inkluderade bekämpandet 

av bolsjevismen.157 Vad gäller ansvarsfrågan framhävs NSDAP (som kollektiv) som de som tog 

makten och som därefter sände judarna till koncentrationslägren där de sedan mördades. Detta 

kan tänkas kunna tolkas som att det också är NSDAP som kollektiv som bär ansvaret. Detta ut-

reds eller dryftas dock inte närmare i läroboken och inte heller någon utförligare förklaringar 

ges på den punkten. 

 

 3.2.3 Urval och Stil: Historia i centrum och periferin, 1978 

 

I läroboken Historia i centrum och periferin består den del som behandlar Förintelsen totalt 

endast av en sida, av totalt tjugoen som behandlar mellankrigstiden och andra världskriget. I 

kapitlet kallat Hitlertyskland tar författarna främst upp och beskriver Hitlers och NSDAP:s väg 

fram till maktövertagandet. Författarna fokuserar särskilt på Weimarrepublikens fall, den eko-

                                                             
 

155 Brolin, P-E, Dannert, L & Holmberg, Å. (1971). Sid. 202 
156 Ibid. Sid. 196 f 
157 Ibid. Sid. 189. 
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nomiska krisen och depressionen på 1930-talet samt på ytterlighetspartiernas (NSDAP och 

kommunisterna) uppgång. Antisemitismen nämns i samband med genomgången av nationalso-

cialismen som något de använde framgångsrikt för att tillfredsställa behovet av ”syndabock-

ar”.158 

 

Lite senare i samma kapitel tar läroboken upp nationalsocialismens rasbegrepp, som enligt för-

fattarna ”bidrog till att göra ockupanterna särskilt brutala gentemot ryssar och polacker, som 

förvandlades till slavarbetsfolk.”159 Vidare beskrivs att Hitler (framhäver återigen Hitler) före-

språkade Darwins lära ”om det naturliga urvalet”, den starkes överlevnad, som hotades av ju-

darna (parasiterna).160 Här presenteras också nationalsocialisternas syn på judarna och en kort 

beskrivning av Förintelsen ges: 

 

Arten, rasen, hotades framförallt av judarna, som förklarades stå bakom bolsjevismen och ”utsugande 

kapitalism” och närmast blev liktydiga med allt ont. Judarna i Tyskland, cirka ½ miljon, förföljdes därför 

oavsett sina åsikter. På 30-talet utestängdes de från medborgarrätt, yrken, från teatrar, parker etc. Un-

der andra världskriget, som utbröt 1939, gav naziledningen order om ”den slutgiltiga lösningen av jude-

frågan” i de av Tyskland kontrollerade områdena. 5-6 miljoner judar beräknas systematiskt ha skjutits, 

svultit eller gasats ihjäl, till stor del i de särskilda dödsläger som Auschwitz och Treblinka.161 

 

Ingen som helst närmare beskrivning av koncentrationsläger, dödsläger, dödsmarscher eller 

platser där judar och oliktänkande sköts ihjäl, av de så kallade Einsatzgruppen med flera, ges 

dock i läroboken. 

 

I kapitlet som behandlar andra världskriget återkommer författarna till raspolitiken. Hitler hade 

enligt dem ett program att kolonisera den europeiska delen av Ryssland och bakom program-

met låg ”en uppfattning om slaverna som en mindervärdig ras. Genom hungerskatastrofer och 

regelrätt utrotning skulle slaverna förintas och ge plats för ’koloniserade’ germaner. Den över-

levande delen av den slaviska befolkningen skulle tjäna som slavar”.162 Återigen är det här Hit-

ler som författarna i boken framställer som den ansvarige bakom Tysklands raspolitik i öster.  

 

Därefter behandlas också i ett underkapitel det som man kallar utrotningskriget i öster. Man 

talar här om ”ett ideologiskt krig och ett raskrig”163 vilket kostade mer än trettio miljoner män-

niskor livet. Författarna pekar på att det till stor del var Hitlers raskrig (återigen lyfter de fram 

Hitler) som gjorde att han inte knäckte Sovjetunionen. Detta vände bland annat de vänligt sin-

nade ukrainarna mot tyskarna. Även det faktum att 5 miljoner sovjetiska krigsfångar fick svälta 

eller frysa ihjäl i fånglägren motiverade dess soldater att strida mot inkräktarna. ”Miljoner civi-

                                                             
 

158 Graninger, G & Tägil, S. (1978). Sid. 188 f 
159 Ibid. Sid. 194 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Ibid. Sid. 221 
163 Ibid. Sid. 225 
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la, först av alla de ryska judarna, utrotades i transportabla gaskammare eller mejades ner av 

kulsprutor framför massgravarna”.164 Här nämns alltså de ryska judarna men de pekas inte i 

texten ut som någon särskild grupp som nationalsocialisterna (här lyfts de fram som ett kollek-

tiv) specifikt ville utrota. Istället får man intrycket av texten att de endast var en av många civila 

grupper i Ryssland som skulle utrotas av tyskarna. Läroboken ger även exempel på tyskarnas 

raskrig med att de ”i Polen förintades 20 % av befolkningen, i Jugoslavien mördades under geril-

lakriget mer än 1 miljon människor.”165 Läroboken ger här alltså en bild av att nationalsocialis-

terna på grund av sin raspolitik behandlade alla som de ansågs vara Untermenschen likadant. 

 

3.2.4 Förklaringar: Historia i centrum och periferin, 1978 

 

Den huvudsakliga förklaringen till Förintelsen som läroboken lyfter fram är Hitlers och national-

socialisternas raspolitik och rasideologi. Genom den brutaliserades dem gentemot andra raser 

som de inte ansåg vara likvärdiga dem själva. Genom att praktisera Darwins lära om den starkes 

rätt förde man sedan ett utrotningskrig där utrotning av andra raser ingick. De lägre stående 

slaverna och judarna skulle ge plats åt germanerna i deras kolonisering av Östeuropa, allt enligt 

Hitlers plan. Genom detta förklarar även läroboken förövarnas beteende gentemot sina offer. 

Däremot går författarna ej in på hur det kunde komma sig att så många faktiskt utförde dessa 

gärningar samt olika teorier om orsakerna (psykologiska, sadistiska, den tyska uppfostringsdi-

sciplinen etcetera) därav.166 

 

Vad gäller förklaringen vart ansvaret för själva Förintelsen ligger någonstans framhävs Hitler 

väldigt mycket. Författarna tillägger också att detta judehat som låg till grund till denna utrot-

ning inte bara var något som användes som taktik, utan istället var det något som följt med 

Hitler från ”Wienåren till slutet i Berlinbunkern 1945 /.../ få tycks dock ha förutsett judeförföl-

jelsernas ohygglighet.”167 Här pekar alltså författarna ut Hitler som den bakomliggande faktorn 

till hur judeförföljelserna iscensattes eller mer eller mindre tvingades fram. Han verkade även 

redan från början ha haft en plan för att utrota judarna, en som inte många från början kunde 

förutse. Ansvaret ligger enligt författarnas synsätt främst på just Hitler. En röd tråd som är så 

typisk för ett så kallat ”intentionalistisk synsätt”168 presenteras även av författarna då de säger 

att: 
 

Arten, rasen, hotades framförallt av judarna, som förklarades stå bakom bolsjevismen och ”utsugande 

kapitalism” och närmast blev liktydiga med allt ont. Judarna i Tyskland, cirka ½ miljon, förföljdes därför 

oavsett sina åsikter. På 30-talet utestängdes de från medborgarrätt, yrken, från teatrar, parker etc. Un-

                                                             
 

164 Graninger, G & Tägil, S. (1978). Sid. 226 
165 Ibid. 
166 Ibid. Sid. 194, 221, 225 f  
167 Ibid. Sid. 188 f 
168 Kansteiner, W. (1994). Sid. 153 
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der andra världskriget, som utbröt 1939, gav naziledningen order om ”den slutgiltiga lösningen av jude-

frågan...”169 
 

Ingenting annat står om de män och kvinnor som deltog i förföljelserna och sedermera i Förin-

telsen som gärningsmän eller stillatigande åskådare. Det är alltså inte endast Hitler som aktör 

som enligt författarna är ansvariga för Förintelsen. Även naziledningen, nationalsocialisterna 

och tyskarna (se ovan då det av författarna kallade utrotningskriget i öster tas upp) som kollek-

tivt har del i det som författarna lägger fram som förklaring till ansvaret vad gäller Förintelsen. 

 

3.2.5 Urval och Stil: Nya Alla tiders historia, 1989 

 

I denna lärobok består den del som behandlar mellankrigstiden och andra världskriget av arton 

sidor och av dessa behandlas Förintelsen på tre av dem sidorna. I denna bok har alltså Förintel-

sen fått ett större utrymme än i de tidigare genomgångna läroböckerna. I kapitlet som behand-

lar mellankrigstiden finns ett avsnitt som tar upp och beskriver situationen i Tyskland. Man be-

skriver bland annat hur det kom sig att Hitler blev tysk diktator och på vilka strängar han spela-

de på för att komma dit (dolkstötslegenden, depressionen etcetera). Man tar upp att i och med 

NSDAP:s makttillträde skulle också tyskarnas egenart och överlägsenhet betonas men också att 

den raspolitik som nationalsocialismen stod för skulle nu omsättas i praktiken.170 

 

Författarna fortsätter med att i läroboken beskriva raspolitiken och synen på judarna. Enligt 

denna skulle tyskarna genom förädling renodlas till ”rena arier”.171 All rasblandning förbjöds 

och särskilt den med judarna. Denna ras som enligt ”Hitler” stod längst ned på skalan (ett speci-

fikt utpekande av Hitler).172 Terror mot just dessa judar och motståndare till nationalsocialis-

men blev alltmer systematisk och övergick sedan till att under andra världskriget bli en: 
 

/…/planmässig utrotning. I läger som Auschwitz, Dachau och Buchenwald byggdes gaskammare för att 

man på kortast möjliga tid skulle kunna döda så många som möjligt. Omfattningen av dessa massmord 

blev känd först i slutet av kriget. Det beräknas att tio miljoner människor dödades, varav sex miljoner ju-

dar.173 
 

Ingenting tas upp om antisemitismen i samhället innan förföljelserna av judarna systematiskt 

satte igång under naziregimen. Istället nämns att ”…judehatet passade väl in i Hitlers propa-

ganda. Inte minst bland affärsmän och hantverkare skrämdes man av talet om judarnas konkur-

rens och farlighet.”174 Övriga utsatta grupper omnämns inte ens överhuvudtaget i läroboken, 

utan här ligger fokus endast judar och nationalsocialisternas politiska motståndare. Det står till 

exempel inget om romer, homosexuella eller förståndshandikappade.175 

                                                             
 

169 Graninger, G & Tägil, S. (1978). Sid. 194 
170 Bergström, B, Löwgren, A & Almgren, H. (1989). Sid. 266 
171 Ibid. Sid. 266 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
174 Ibid. Sid. 264 
175 Ibid. Sid. 266 
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I slutet av det kapitel som behandlar andra världskriget tar författarna det som de kallar för 

”utrotning”. Koncentrations- och slavarbetsläger ingår enligt författarna i begreppet ”det totala 

kriget”.176 Den enda beskrivning som ges är att ”i tyska koncentrationsläger utrotades judar och 

nazismens motståndare.”177 Därefter citeras en väldigt detaljerad utsago från en rapport skri-

ven av den tyska officeren Gerstein år 1942. Den beskriver hur judar anländer till ett förintelse-

läger i Polen (sägs ej vilket) där de ska dödas (gasas ihjäl). Drivna med läderpiskor, avklädda, 

berövade sina värdesaker och tvingades in i dödsrummen. I denna text framkommer också att 

det inte endast var tyskarna som var förövarna utan även ”ukrainare” deltog i detta genom att 

de ”rycker upp dörrarna och driver ut folket med sina läderpiskor.”178 Även om denna lärobok 

till skillnad mot tidigare går mer in på detaljer om själva dödandet, och på så sätt frångår den 

tidigare linjen om att främst rapportera om den politiska dimensionen istället för den mänskli-

ga, förblir både förövare och offer okända. De framställs som ansiktslösa kollektiv som antingen 

lyder order uppifrån eller underdånigt utan motstånd låter sig utsättas för detta övergrepp. 

 

3.2.6 Förklaringar: Nya Alla tiders historia, 1989 

 

Rasideologin och Hitlers eget judehat är också det som presenteras som förklaring till Förintel-

sen. Denna ”ras” stod längst ned på hans skala och terror mot just dessa judar och motståndare 

till nationalsocialismen blev alltmer systematisk och övergick sedan till att under andra världs-

kriget bli en ”planmässig utrotning.”179 Här framställs alltså judeutrotningen som en från början 

och ovanifrån styrd händelse, vilket ingår i det som kallas för ett ”intentionalistisk synsätt.”180 

Någon närmare förklaring till förövarnas beteende tas dock ej upp i läroboken. Däremot kan 

man dock dra paralleller till det författarna tar upp om rasideologin som grundstomme i en 

eventuell förklaring till deras handlingar. Vad gäller ansvaret för Förintelsen går det att utläsa 

att författarna lägger den på just Hitler men att också nationalsocialismen som kollektiv pekas 

ut. Inga andra toppnazister eller gärningsmän nämns vid namn i läroboken och ingen direkt 

diskussion förs heller om denna skuldfråga. 

 

3.2.7 Sammanfattning: Läroböcker som utgavs mellan åren 1965-1994 

 

I läroböckerna från denna tidsperiod omnämns Förintelsen i kapitlen som behandlar mellan-

krigstiden och andra världskriget. Här följer en kort sammanställning av Förintelsens utrymme i 

läroböckerna. 

 

                                                             
 

176 Ibid. Sid. 276 
177 Ibid. Sid. 277 
178 Bergström, B, Löwgren, A & Almgren, H. (1989). Sid. 277 
179 Ibid. Sid. 264 
180 Kansteiner, W. (1994). Sid. 153 
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Lärobok Totalt an-
tal sidor i 
läroboken 

Totalt antal 
sidor i berörde 
kapitel 

Antal sidor om 
Förintelsen 

Förintelsens 
del i berörda 
avsnitt (%) 

Historiens huvudlinjer 284 35 1 2,8 

Historia i centrum och 
periferi 

352 21 1 4,8 

Nya Alla tiders historia  376 18 1 5,6 
Totalt: 1012 74 3 4,1 

 

Förintelsen har inte någon framträdande roll utan omnämns mestadels som en sorts biprodukt 

av Hitlers och NSDAP:s raspolitik. Judarna trakasseras och förföljs och sedan utrotar tyskarna 

dem systematiskt. Det primära i alla tre böckerna ligger fortfarande på den politiska arenan 

samt på redogörandet av själva krigsutvecklingen. Man kan dock se en klar skiftning mot en 

mer detaljerad beskrivning av Förintelsen rent tidsmässigt. I Nya Alla tiders historia från 1989 

kommer man till och med ned på individnivå genom citatet från rapporten som beskriver ju-

darnas ankomst till ett av lägren. På detta sätt blir det lättare för läsaren/eleverna att ta till sig 

hur det kunde vara för dessa människor, samt eventuellt ”väcka respekt /…/ för människolivets 

okränkbarhet…”181 vilket Lgy 70 trycker på. 

 

Då det gäller de grupper som blev utsatta för nationalsocialisternas terror är det främst judar 

och politiska motståndare som nämns. Historia i centrum och periferin från 1978 tar upp att 

den raspolitik som praktiserades också drabbade andra folkgrupper i Östeuropa. De går till och 

med så långt så att de säger Hitler hade ett program som gick ut på att ”genom hungerskata-

strofer och regelrätt utrotning skulle slaverna förintas och ge plats för ’koloniserade’ germa-

ner”.182 

 

I den mån man kan utläsa någon skuldfråga mellan raderna i dessa böcker framgår att Hitler 

ligger i främsta ledet. Någon direkt förklaring till Förintelsens uppkomst förekommer ej heller. 

Dock kan man i de två senare böckerna utläsas ett intentionalistisk synsätt där utrotningen 

planlagts ursprunget ur ett rastänkande. Det var Hitler som hade planerna och det var han som 

hade ett judehat. Vad gäller alla de gärningsmän som faktiskt utförde själva dödandet nämns 

direkt ingenting om. Skuldfrågan faller, förutom Hitler, på nationalsocialisterna som kollektiv. 

Deras val och viljor samt hur det kom sig att de följde denna raspolitik och judehat tas ej upp 

eller behandlas i någon bok. 

 

3.3  Läroböcker som utgavs efter år 1994 

År 1992 lanserades i Sverige begreppet värdegrunden i rapporten Skola för bildning som kom 

att bli grunden till läroplanerna Lpo94 och Lpf94. Beteckning kan även ses stå för vårt samhälles 

                                                             
 

181 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. (1975). Sid. 15 
182 Graninger, G & Tägil, S. (1978). Sid. 221 
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grundläggande demokratiska värden. Man skriver också att skolan har till uppgift att till elever-

na förmedla och förankra samhällets värderingar, såsom alla människors lika värde etcetera).183 

 

I slutet av 1990-talet kom även Förintelsen i fokus, bland annat genom den statliga informa-

tionssatsningen ”Levande historia.” Forskare som Löwengart har även sett en utökad fokusering 

på Förintelsen och förklaringar till den i både svenska och europeiska läroböcker från mitten av 

1990-talet. De böcker som vi i under denna tidsperiod har undersökt är Sandberg, Karlsson, 

Molin och Ohlanders Epos historia från år 2001 (andra upplagan), Bergström, Löwgren och 

Almgrens Alla tiders historia från år 2002 (första upplagan) samt Hermansson Adlers Historien 

omkring oss från år 2007 (första upplagan). 

 

3.3.1 Urval och Stil: Epos Historia, 2001 

I denna lärobok behandlas Förintelsen på fem av de fyrtiosex sidor som tar upp mellankrigsti-

den och andra världskriget. Detta är en klar utökning och en fokusering på Förintelsen som 

händelse mot tidigare tidsperioder. I kapitlet som behandlar nationalsocialismens väg till mak-

ten nämns att den tyska medelklassen till skillnad från den brittiska och franska ej på samma 

sätt hade påverkats av demokratiska och liberala ideal. Istället var det fortfarande gamla värde-

ringar som plikt, lydnad, underordning och auktoritetstro som var de gällande dygderna. Detta 

är också ett skäl som läroboken tar upp till varför nationalsocialisterna kunde komma till mak-

ten, de spelade på dessa dygder med faktorer som till exempel dolkstötslegenden. Man pekar 

här på de för Tyskland hårda och förödmjukande villkoren i Versaillesfreden samt arbetslöshe-

ten som gav upphov till känslor som meningslöshet och förödmjukelse. Läroboken tar också 

upp att nationalsocialisterna använde sig av ett gammalt prövat ”europeiskt recept”184, nämli-

gen att ge judarna skulden. Varför det blev just judarna tas ej upp till diskussion eller förklaras 

närmare i läroboken. Dessa hade i det tyska samhället tidigare varit integrerade som en naturlig 

del av tillvaron. Läroboken benämner det till och med som att då ”nazisterna vände sig mot 

judarna vände de sig mot något av det bästa och mest livskraftiga i det egna landet”.185 

 

Läroboken börjar med att beskriva förföljelserna mot judarna med den allmänna bojkotten mot 

judiska butiker 1933 och fortsätter med att kort beskriva Nürnbergslagarna (1935) samt upp-

trappningen år 1938 med Kristallnatten 9-10 november, och den efterföljande händelsen då 

28 000 judar sändes till koncentrationsläger, som höjdpunkter i denna händelseutveckling. 

Även andra grupper som ”zigenare, fattiga, de som var dåliga i skolan, alkoholister, psykiskt 

sjuka eller handikappade” kunde tvångsteriliseras eller utsättas för tvångsaborter i det Tredje 

riket.186 

 

                                                             
 

183 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. Sid. 3 www.skolverket.se/publikationer?id=1071 
184 Sandberg, R, Karlsson, P-A, Molin, K & Ohlander, A-S. (2001). Sid. 457 
185 Ibid. Sid. 458 
186 Ibid. Sid. 458 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071
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Under kapitlet som behandlar andra världskriget tas också nationalsocialismens inställning till 

kommunismen upp. Denna ansågs vara ”huvudfienden” och skulle därför förintas i ett ”förintel-

sekrig”.187 
 

Vi måste frigöra oss från föreställningen om ett kamratskap mellan soldater. /.../ Kommunisten är ingen 

kamrat. Det handlar om en förintelsekamp, om förintandet av de bolsjevikiska kommissarierna och den 

kommunistiska intelligentian.188 
 

Boken levererar också ett citat från en tysk soldats berättelse till sin hustru om hur de tyska 

soldaterna mördade hela byar för minsta lilla anklagelse.189 Författarna beskriver även Wann-

seekonferensen i januari 1942 och den slutgiltiga lösningen enligt vilken judarna skulle föras 

österut och sättas i tvångsarbete och de som överlevde detta skulle få en särskild så kallad be-

handling. ”SS-chefen Rudolf Heydrich” var enligt författarna den som höll i konferensen och 

som också författade ”den systematiska utrotningen av judar runt om i det ockuperade Euro-

pa”.190 En beskrivning hur judarna avrättades i gaskammare förklädda till dusch- och desinfek-

tionsrum med blåsyra (zyklon B) ges också.191 Judarna framställs också endast i boken som pas-

siva offer som inte gjorde något som helst motstånd mot det de utsattes för. 

 

Den nazistiska regimens vilja att dölja utrotningslägren egentligt syfte tas även det upp i läro-

boken. Man beskriver bland annat hur ingen kunde tro att något sådant kunde hända i ”ett civi-

liserar land i det 20:e århundradet”192 trots otaliga vittnesmål. De beskriver också vilket jobb 

nazisterna lade ned för att in i det sista dölja för offren att de skulle avrättas. Man ville bland 

annat undvika panik och desperata handlingar samt att processen skulle förlöpa smärtfritt.193 

 

3.3.2 Förklaringar: Epos Historia, 2001 

 

Synen på demokratin fick sig en törn i och med Weimarrepublikens svaga partier. Den tyska 

barnuppfostran framställs också som innehållande särskilt mycket våld och den var även inrik-

tad på att införliva blind underkastelse hos barnen. Här lägger alltså författarna fram en möjlig 

psykologisk förklaring till varför ”vanliga tyskar” medverkade i Förintelsen. Författarna menar 

att: 
 

Barn som utsatts för grovt våld kan bli så psykiskt utarmade att de förlorar sina normala känslor och var-

ken försvarar sig själva eller andra mot övergrepp. De kan också blint begå våld mot andra. De männi-

skor som utsatts för mycket våld – psykiskt eller fysiskt – under sin barndom riskerar med andra ord att 

antingen bli offer eller förövare. Det tyska folket blev under nazismen bådadera.194 
 

                                                             
 

187 Sandberg, R, Karlsson, P-A, Molin, K & Ohlander, A-S. (2001). Sid. 483 
188Ibid. 
189 Ibid. 
190 Ibid. Sid. 486 
191 Ibid. 
192 Ibid. Sid. 487 
193 Ibid. 
194 Ibid. Sid. 459 
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En förklaring till Förintelsen hittar man i läroboken under rubriken Hade det kunnat hända i 

Sverige? Där beskriver författarna nationalsocialismens rasideologi som var uppdelad i två lin-

jer.  Den första byggde på antropologisk rasism som innebar att en del raser var mer värda än 

andra. Judarna tillhörde enligt denna syn ”en särskilt dålig ras och därför skulle de mördas”.195 

Den andra formen av rasideologin hörde samman med det som kallades rashygien vilket inne-

bar att ”den egna rasens dåliga element skulle elimineras”.196 Med detta förklarar författarna 

morden och tvångssteriliseringarna på bland andra psykiskt sjuka och handikappade. En paral-

lell dras här också till Sveriges eget tvångssteriliseringsprogram av så kallade undermåliga per-

soner.197 

 

I ett särskilt avsnitt Judeutrotningen sägs att judarna, vid sidan om kommunismen, var national-

socialismens huvudfiende. Mot denna fiende förde nationalsocialisterna ett särskilt krig som i 

och med det andra världskriget och Tysklands ockupation av andra länder spreds sig ut i Euro-

pa. Dessa förföljelser accelererade också i och med angreppet på Sovjetunionen då massavrätt-

ningar utförda av särskilda insatskommandon verkställde folkmord på judar.198 

 

Då författarna tar upp Wannseekonferensen och den slutgiltiga lösningen tas i viss mån an-

svarsfrågan upp vad gäller Förintelsen. ”SS-chefen Rudolf Heydrich” var enligt författarna den 

som höll i konferensen och som också författade ”den systematiska utrotningen av judar runt 

om i det ockuperade Europa”.199 Han är den enda som nämns vid namn vid sidan om Hitler. Här 

framkommer ett intentionalistisk synsätt där Förintelsen planläggs av ledande nationalsocialis-

ter. Sambandet mellan den nationalsocialistiska ideologin och beslutfattandet i Nazityskland 

och det praktiska genomförandet av Förintelsen (en röd tråd) framgår tydligt. Skuldfrågan för-

klaras dock inte vidare grundligt och läroboken tar inte heller med de krigsförbrytarrättegångar 

som de allierade satte upp efter kriget. 

 

3.3.3 Urval och Stil: Alla tiders historia Maxi, 2002 

 

Även i denna bok består de sidor som tar upp och behandlar Förintelsen av fem sidor, av de 

totalt femtiotvå sidor som behandlar mellankrigstiden och andra världskriget. I kapitlet som 

behandlar Tyskland under mellankrigstiden tas det bland annat upp att då NSDAP kommit till 

makten infördes raslära som obligatoriskt ämne i skolorna. Även skolbiblioteken rensades från 

så kallad ”ickerasren (entartete)” litteratur.200 Fokus på just renheten av blodet speglades också 

genom att tyskblodiga kvinnor som födde minst fyra barn förärades med moderskorset. Även i 

denna bok behandlas orsakerna till varför nationalsocialismen kom till makten. Här var det 

                                                             
 

195 Sandberg, R, Karlsson, P-A, Molin, K & Ohlander, A-S. (2001). Sid. 459 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
198 Ibid. Sid. 486 f 
199 Ibid. Sid. 486 
200 Almgren, H, Löwgren, A & Bergström, B. (2002). Sid. 395 
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framförallt gemenskapen, offerviljan och skönhetsupplevelserna som spelade stor roll under de 

första åren vid makten. Blodet och jorden (Blut und Boden) betydde allt i denna dröm där blå-

ögda arier blev en verklig myt för de som trodde på nationalsocialisternas propaganda.201 

 

Läroboken tar även upp lite om de som faktiskt gjorde motstånd. Hans och Sophie Scholl samt 

Christoph Probst tillhörde en motståndsgrupp som hette Vita rosen. De blev avrättade i februari 

1943 för att de spred antinazistiska flygblad. Även svensk kritik mot Tyskland tas upp där tid-

ningen Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning stod i bräschen. Annars presenteras en rätt slät 

svensk sida gentemot Tyskland under mellankrigstiden samt andra världskriget.202 

 

Antisemitismen behandlas i ett särskilt underkapitel på ungefär en halv sida. Där presenteras 

nationalsocialismens koppling till gamla rasistiska och antisemitiska tankar med judarna som de 

så kallade folkfienden. Författarna säger att Hitler ansåg att judarna var de lägst stående rasen 

och att ”det tyska herrefolket skulle förädlas genom renodling av den germanska rasen genom 

arierna.”203 Man fortsätter sedan med att beskriva hur judeförföljelserna stegras alltmer under 

1930-talet i och med bland annat Nürnberglagarna (1935) och Kristallnatten (1938). Man näm-

ner också att cirka 30 000 judar sändes till koncentrationsläger i samband med denna händel-

se.204 

 

I det nästkommande underkapitlet tas sedan Förintelsen upp till beskrivning. Författarna säger 

att ”den systematiska utrotningen av judar kallas för Förintelsen”.205 De nämner också dess 

engelska namn Holocaust och det judiska shoah. Trots att man definierat Förintelsen som något 

som beskriver massmord på judar nämner man också att en halv miljon romer mördades i För-

intelsen.  

 

I slutet av det kapitel som behandlar andra världskriget tas krigsförbrytarrättegångarna i Nürn-

berg kort upp. De tjugofyra huvudansvariga (varav Hitler och Goebbels redan begått självmord) 

åtalades för brott mot freden, brott mot krigets lagar och brott mot mänskligheten. Det sist-

nämnda som avsåg ”Förintelsen av judarna och romer, kom senare att kallas folkmord”.206 Här 

definierar återigen författarna att just ordet Förintelsen härrör till judarna och delvis till romer-

na. Av de huvudåtalade dömdes tolv till döden, sju till fängelse (tre till livstid) och tre åtalade 

blev helt frikända. I de västliga ockupationszonerna ställdes över fem tusen personer inför rätta 

och närmare fem hundra dödsdomar verkställdes. I de sovjetiska ockupationszonerna förekom 

också rättegångar men där är antalet åtalade och dödsdomar okänt. Här tar alltså författarna 

upp att det inte bara var ledningen inom det tredje riket som åtalades för sina brott mot 

                                                             
 

201 Almgren, H, Löwgren, A & Bergström, B. (2002). Sid. 395 f 
202 Almgren, H, Löwgren, A & Bergström, B. (2002). Sid. 396, 429 
203 Ibid. Sid. 397 
204 Ibid. 
205 Ibid. Sid. 398 
206 Ibid. Sid. 413 
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mänskligheten.207 Det förekommer ej någon diskussion gällande dessa män och kvinnor bete-

ende och orsaker därtill. 

 

3.3.4 Förklaringar: Alla tiders historia Maxi, 2002 

 

I läroboken nämns att ”forskare länge diskuterat om Hitler verkligen gav order om en systema-

tisk utrotning av judarna eller om Förintelsen blev en process som gradvis drevs fram genom 

olika beslut av underordnade.”208 Här tar man också en viss ställning då man säger att ”Hitler 

uttryckte sig klart vid flera tillfällen” om detta.209 Som bevis på detta återger man en del av 

hans tal i den tyska riksdagen den 30 januari 1939: 
 

Idag framträder jag som profet. Om den internationella judiska finansvärlden skulle lyckas inom och 

utom Europa att än en gång störta folken i ett världskrig, då skulle resultatet inte bli bolsjevismens seger 

och därmed en seger för judendomen utan det kommer att betyda den judiska rasens förintelse.210 
 

Även anteckningar från Joseph Goebbels dagbok från den 12 december 1941 tas upp som bevis 

för att styrka detta. Goebbels skriver att: 
 

Vad beträffar judefrågan är Führern fast besluten att göra rent hus. Han har kungjort för judarna, att om 

det åter skulle bli världskrig, då skulle de uppleva sin förintelse. Det har inte bara en fras. Världskriget är 

här, judendomens förintelse måste bli den nödvändiga följden.211 
 

Wanseekonferensens protokoll, Endlösung (den slutliga lösningen), framförs sedan som ”det 

mest komprometterande skriftliga beviset för att utrotningen av judarna var en planerad ak-

tion”.212 Här pekar man ut säkerhetspolisens chef Reinhard Heydrich, konferensens ordförande, 

och Adolf Eichmann, dess sekreterare, som ytterst ansvariga. Man har även med ett utdrag ur 

protokollet som beskriver hur judarna skall användas som slavarbetare och att en stor del 

kommer att falla bort genom ”/…/naturlig minskning. Det slutligen kvarlevande restbeståndet 

rör sig om den mest motståndskraftiga delen och måste dock behandlas därefter, då denna 

representerar ett naturligt urval, som vid ett frisläppande skulle kunna bli fröet till en ny judisk 

framväxt.”213 Detta visar ännu en gång på hur nationalsocialisterna såg på judarna och varför 

det ansågs så viktigt att undanröja dem. Allt detta pekar på att även författarna till denna läro-

bok har ett intentionalistisk synsätt på Förintelsen. Primärt ligger beslutandet och även skuld-

frågan enligt dem hos Hitler och de ledande nationalsocialistiska ledarna (se även Nürnbergrät-

tegången i ovanstående) kapitel. 

 

 

 

                                                             
 

207 Almgren, H, Löwgren, A & Bergström, B. (2002). Sid. 413 
208 Ibid. 398 
209 Ibid. 
210 Ibid. 
211 Ibid. Sid. 398 f 
212 Ibid. Sid. 399 
213 Ibid. 
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3.3.5 Urval och Stil: Historien omkring oss, 2007 

 

I denna lärobok framträder Förintelsen och dess bakomliggande orsaker på ett väldigt tydligt 

sätt. Läroboken behandlar mellankrigstiden och andra världskriget på femton sidor och av dem 

upptar Förintelsen hela fem sidor. Hermansson fokuserar främst på bakomliggande orsaker 

samt förklaringar till hur Förintelsen kunde uppstå. Han tar inte upp någon direkt förklaring till 

nationalsocialismens judehat, utan förklarar att det ingick i nationalsocialismen tillsammans 

med kommunisthatet och deras raspolitik. De antisemitiska idéerna var med andra ord tillsam-

mans med kampen mot kommunismen kärnan i den nazistiska ideologin i en värld där, det en-

ligt Hermansson, rasistiska tankar var på modet. När NSDAP hade tagit makten i Tyskland bygg-

des det koncentrationsläger för deras politiska motståndare och politiken gentemot judarna 

blev ”alltmer extrem.”214 Hitler (pekas här ut) fullföljde enligt författaren en urgammal antise-

mitisk tradition och stegrade propagandan mot dem.215 

 

I ett efterföljande kapitel tar sedan Hermansson upp hur Förintelsen gick till. Han börjar med 

att beskriva Kristallnatten (1938) samt förföljelserna mot judarna som organiserade av natio-

nalsocialisterna och propagandaminister Goebbels i synnerhet. I samband med invasionen av 

Polen 1939 började säkerhetspolisen att genomföra massavrättningar av judar. Däremot tog 

det riktiga organiserade mördandet ej fart förrän sommaren 1941 då Tyskland anföll Sovjetuni-

onen.216 

 

3.3.6 Förklaringar: Historien omkring oss, 2007 

 

I enlighet med den rasrenhet som Hitler förespråkade skulle man nu också ”göra sig av med alla 

judar och kommunister, som enligt Hitler förgiftade det tyska samhället.”217 Här har vi även 

författarens förklaring till varför Förintelsen uppkom. ”Tyskarna hade rätt att härska över värl-

den, och judar och romer var underlägsna raser, som inte hade rätt att existera.”218 Med ras-

renheten följde kravet på att ”kroniskt sjuka och handikappade tyskar skulle rensas bort genom 

systematiska barmhärtighetsmord organiserade av tjänstvilliga läkare och sjuksköterskor.”219 

 

I ett efterföljande kapitel tar sedan Hermansson upp hur Förintelsen gick till. Han börjar med 

att konstatera att det inte finns några skriftliga bevis för att Hitler själv beordrade Förintelsen. 

Däremot anser han att det med en ”rad dokument går att rekonstruera besluten som ledde 

fram till den slutgiltiga lösningen och massmordet på Europas judar och romer.”220 Förföljelser-

                                                             
 

214 Hermansson Adler, M. (2007). Sid. 232 
215 Hermansson Adler, M. (2007). Sid. 232 f 
216 Ibid. Sid. 235 f 
217 Ibid. Sid. 233 
218 Ibid. Sid. 236 f 
219 Ibid. Sid. 232 f 
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na mot judarna var organiserade av nationalsocialisterna och propagandaminister Goebbels i 

synnerhet.221 Hermansson visar här på ett intentionalistisk synsätt även om han säger att det 

inte finns något som fysiskt binder Hitler till beslutet. 

 

Då det riktiga organiserade mördandet tog fart sommaren 1941 i och med operation Barbaros-

sa sattes särskilda dödspatruller ihop och genomförde massmord på judar. Här tar han också 

upp att det inte heller var alla gärningsmän som klarade av den psykologiska pressen som ”job-

bet” medförde.222 Dock sköt många iallafall och här hänvisar han till Brownings bok Helt vanliga 

män då han tar upp varför ”vanliga” män sköt judar helt frivilligt. Detta trots att de fick alterna-

tivet att stå över och visste om att de ej skulle bli straffade. Grupptrycket och den eventuella 

utfrysningen ur gruppen tar Hermansson upp som viktig funktion till att de sköt. Vissa saknade 

också mod att göra motstånd medan andra skyllde på sin plikt att lyda Hitler. Dessutom trycker 

han på att folkmord faktiskt enligt nationalsocialistisk lag var lagliga. Vilket skäl man nu än hade 

för att deltaga i folkmordet säger Hermansson att en majoritet av de tyska gärningsmännen 

samt medlöpare från Litauen, Lettland och Ukraina ofta fick psykiska skador som endast kan 

förklaras med den onormala och stressiga situation som de befann sig i.223 

 

Hermansson förklarar också att beslutet att genomföra ett industriellt massmord på judarna 

och romer med hjälp av gas var en sista utväg. Tidigare hade man haft planer på att skicka iväg 

dem till Madagaskar eller att stänga in alla europeiska judar i ett område i sydöstra Polen. Dock 

hade man kommit fram till att man inte skulle kunna försörja en sådan stor befolkning. Lös-

ningen var alltså att istället mörda allihop och detta skulle ske i Polen och då man var klar skulle 

man ”sopa igen alla spår”224 som pekade på att det hade hänt. Detta går lite emot det Her-

mansson säger om raspolitiken och nationalsocialisternas och Hitler önskan om att ”göra sig av 

med alla judar och kommunister, som enligt Hitler förgiftade det tyska samhället.”225 Detta ta-

lar även för att Hermansson är öppen för ett funktionalistisk synsätt där improvisation nedifrån 

(steg för steg) framtvingade Förintelsen, bland annat på grund av följderna av tyskarnas Blitzk-

rieg på östfronten och omprövningar av beslut utefter verkligheten.226 

 

Hermansson säger att även om Förintelsen är en unik händelse så kan den förklaras. Förklaring-

arna blir dock mer och mer komplicerade ju mer material forskarna får fram. Han börjar med 

att säga att antisemitismen inte alls var lika stark i Tyskland som i till exempel länder som Ryss-

land, Frankrike och Polen. Hitler var därför tvungen att gå försiktigt fram i sin tyska valkampanj. 

När NSDAP väl hade kommit till makten och avskaffat demokratin började förföljelserna av ju-

darna direkt. Diktaturen var helt enkelt den viktigaste förutsättning enligt Hermansson för den 

                                                             
 

221 Hermansson Adler, M. (2007). Sid. 235 
222 Ibid. Sid. 235 f 
223 Ibid. Sid. 238 
224 Ibid. Sid. 236 
225 Ibid. 
226 Browning, C. (2004). Sid. 36 
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antisemitiska politiken och drar samtidigt en parallell till att inget folkmord förekommit i något 

demokratiskt land. Nürnberglagarna (1935) lyfter han också fram som ett av de viktigaste ste-

gen på vägen mot Förintelsen eftersom det var då judarna fråntogs sitt rättskydd och de för-

bjöds i det närmaste från att deltaga i det tyska samhällslivet (stigmatisering/alienisering). 

 

3.3.7 Sammanfattning: Läroböcker som utgavs efter år 1994 

 

I läroböckerna från denna tidsperiod omnämns Förintelsen i de kapitel som i de tre läroböcker-

na behandlar mellankrigstiden och andra världskriget. Här följer en kort sammanställning av 

Förintelsens utrymme i läroböckerna. 

 

Lärobok Totalt an-
tal sidor i 
läroboken 

Totalt antal 
sidor i berörda 
kapitel 

Antal sidor om 
Förintelsen 

Förintelsens 
del i berörda 
avsnitt (%) 

EPOS Historia 595 46 5 10,9 

Alla tiders historia Maxi 560 52 5 9,6 

Historien omkring oss  281 15 5 30 

Totalt: 1436 113 15 13,3 
 

På det stora taget kan man direkt se att Förintelsen fått ett utökat utrymme än hos tidigare 

genomgångna läroböcker från tidigare tidsperioder. Hermanssons lärobok sticker ut från de 

andra två genom att fokusera väldigt mycket mer på just Förintelsen. Hans bok ger ej ett lika 

stort utrymme till mellankrigstiden och andra världskriget som de andra böckerna. 

 

I dessa läroböcker framkommer en mer detaljerad beskrivning av Förintelsen och den national-

socialistiska rasideologin som bakomliggande drivkraft än i läroböcker från tidigare tidsperio-

der. Alla tre böckerna lägger mycket krut på att beskriva Förintelsen som del i ett led som från 

början var trakasserier och som under 1930-talet stegrades med Nürnberglagarna och Kristall-

natten som höjdpunkter (en röd tråd). Till skillnad från tidigare läroböcker kommer dessa tre 

böcker in på möjliga förklaringar till varför just Förintelsen ägde rum. Allt från psykologiska 

samband med den hårda tyska barnuppfostran till grupptryck och den nationalsocialistiska anti-

semitiska indoktrineringen på 1930-talet. Fokus har här förflyttats från politiska motståndare 

till romerna som de mest omnämnda olycksbröderna till huvudfienden (folkfienden) judarna. 

 

Då det gäller skuldfrågan pratar Epos historia hela tiden mer om nationalsocialismen och för-

övarna som ett kollektiv medan både Alla tiders historia Maxi och Historien omkring oss mer 

går in på individnivå och pekar ut framförallt Hitler och de andra ledande nationalsocialisterna 

som högst delaktig i beslutsfattandet. Alla tiders historia Maxi tar därtill upp Nürnbergrätte-

gångarna och hur toppnazisterna åtalades samt hur även en mängd andra människor på olika 

nivåer åtalades och dömdes för sitt medverkande i Förintelsen. Alla tre böckerna framför ett 

intentionalistisk synsätt där Förintelsen planläggs av ledande nationalsocialister och där sam-

bandet mellan den nationalsocialistiska ideologin (raspolitiken), beslutfattandet och det prak-



  

52 
 
 

tiska genomförandet av Förintelsen framställs som en röd tråd. Hermansson lägger även fram 

ett funktionalistisk synsätt där improvisation nedifrån (steg för steg) bland annat på grund av 

oförutsedda följder eller händelser. 

 

Hermansson Adler tar även upp hur de vanliga tyskarna som var förövare i massmordet påver-

kades samt hur deras beteende eventuellt kan förklaras. Han hänvisar även till forskare såsom 

Browning för att styrka sina påståenden. De andra två böckerna tar inte upp dessa frågor till 

diskussion eller omnämner de inte ens i sin text. Hermansson Adler trycker även på två ytterli-

gare faktorer, nämligen att detta inte kunde ha genomfört i ett demokratiskt land och att i dik-

taturens Tyskland var folkmord helt enkelt lagliga. Diktaturen var enligt honom en förutsättning 

för den antisemitiska politiken som sedan tog sig uttrycket i folkmord. 

 

4. Slutanalys och diskussion 

 

Vi har i ovanstående kapitel redogjort för vår första frågeställning, hur Förintelsen skildras i 

svenska historieläroböcker för gymnasiet under perioden 1957 till 2007. Vi kommer nu i denna 

del att fokusera på vår andra frågeställning, nämligen om dessa förändringar som vi kunnat se i 

de svenska läroböckerna för gymnasiet har motsvarigheter i förändringar i läroplanerna och i 

forskningen på området. Vi kommer med andra ord här att se till relationen dessa emellan. 

Finns det ett samband mellan dessa tre faktorer, ligger de i linje med varandra eller spretar de 

åt olika håll? 

 

4.1 Tidsperioden före år 1965 

 

Vad gäller de böcker som utkom tiden före 1965 framställs Förintelsen i dem på ett väldigt kort-

fattat sätt. Synsättet för hur man ser på Förintelsen är främst ett intentionalistiskt sådant och 

detta ligger väl i fas med forskningen på detta område under denna tid, där den direkta kopp-

lingen mellan utrotningen och nationalsocialismens/Hitlers raspolitik framträder. Inom forsk-

ningen under denna tid sågs nämligen år 1945 som en historisk vändpunkt vilket distanserade 

den moderna tiden från nationalsocialismen och det Tredje riket. Häri låg åsikten om det histo-

riskt unika i nationalsocialismen och hos dess toppmän. Behovet av att hitta syndabockar var 

stort och eftersom brotten som begåtts var så oerhörda låg det nära till hands att tro att för-

övarna hade psykiska störningar som var unika. Denna forskningssyn praktiserade en distanse-

ring till nationalsocialismen genom en demonisering av Hitler och hans hantlangare. Detta 

framkommer även i dessa läroböcker, synnerligen i Allmän historia för gymnasiet (1957) där till 

och med nationalsocialismens ”våldsmentalitet” omnämns som ”totalt främmande för väster-

ländska humanitetsbegrepp.”227 

 

                                                             
 

227 Söderlund, E & Seth, I. (1957). Sid. 436 
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Att läroböckerna under tidsperioden före 1965 inte ger någon detaljerad förklaring till Förintel-

sen eller ens går in i en diskussion kring möjliga förklaringar till den kan ses som ett uttryck för 

synsättet om att Förintelsen verkligen var något oförklarligt. Det som hänt var verkligen unikt 

och de som hade utfört det var också de oförklarliga. Kanske ligger också lite av svaret i behovet 

av att särskilja sig från dessa onda och unikt psykiskt störda människor samt denna händelse 

som personifierar ren ondska som den då rådande forskningen bedömde dem som. Därför tas 

heller inte några förklaringar upp hur det kunde komma sig att det tyska folket medverkade 

eller stod som stillatigande åskådare till detta hemska brott. De var ju precis som vi (svenskar) 

medlemmar av den humanistiska/upplysta västerländska kulturen, som en lärobok antyder. 

Kunde de (tyskarna) påverkas till något sådant så kan ju det betyda att till och med vi (svens-

karna) skulle kunna göra detta. Med den synen om att endast psykiskt störda människor kunde 

ha utfört dessa förbrytelser kunde man ju inte acceptera detta faktum om att vi också kunde 

varit kapabla till att begå sådana handlingar. Därför är det bekvämt att ej ta upp detta till dis-

kussion och att förklara de ansvariga som unikt psykiskt sjuka. 

 

En direkt koppling mellan det som sägs i läroböckerna om Förintelsen och de nya mål som för 

historieämnet uppkom på 1950-talet finns till viss del. Historieundervisningen skulle fostra ele-

verna till att få ”en kritisk inställning och propagandaimmunitet, samt till en demokratisk in-

ställning.”228 Självklart finns framställningen om det som nationalsocialisterna gjorde var fel och 

till viss del kan även eleverna koppla det de lär sig om nationalsocialismen till att ha en mer 

kritisk inställning till rasistisk och antisemitisk propaganda. Läroböckerna går ej i detalj in på 

detta vilket gör att de lämnar mycket åt läraren att fylla ut undervisningen med för att uppnå 

detta mål. Vad gäller det demokratiska inställningen som eleverna skulle lära sig kan man se att 

den delvis uppfylls med utmålandet av Hitler och hans hantlangare som onda män som hade 

ihjäl närmare sex miljoner judar. Genom att läroböckerna ej tar upp direkta orsakssamband 

bakom Förintelsen samt förklaringar till dessa eller går ned på individnivå faller deras förmed-

ling av det demokratiska budskapet lite. Detta på grund av att eleverna inte på samma sätt kan 

tillgodose sig de motiv som låg till grund för olika personers handlingar. De kan därför heller 

inte lika lätt känna empati, ett uttryck för mänskliga rättigheter som det demokratiska samhäl-

let vilar på, för offren eftersom de framställs som siffror och som ett ansiktslöst kollektiv som 

ett annat kollektiv (nationalsocialisterna) dödade. För att Förintelsen ska kunna användas som 

ett verktyg för att kunna utveckla elevernas demokratiska inställning behöver den också pre-

senteras mer detaljerat än den gör i dessa tre böcker. 

 

4.2 Tidsperioden mellan åren 1965 och 1994 

 

Då det gäller de läroböcker som är med i studien och som producerats efter det att Lgy 65 och 

Lgy 70 tillkommit (1971, 1978, 1989) ligger fokus fortfarande kvar på den politiska arenan samt 
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på redogörandet av själva krigsutvecklingen. Därmed ser man inte mycket av den förändring av 

fokusering från politisk historia till socialhistoria som uppkom under 1960- och 1970-talet. Dock 

kan det urskönjas en förändring över tid mellan de genomgångna läroböckerna i denna tidspe-

riod. Historien huvudlinjer från 1971 är till exempel väldigt lik läroböckerna från tidigare tidspe-

riod i dess framställningssätt av Förintelsen. Författarna redogör för att utrotningen ägt rum 

men ger inga förklaringar till varför. I läroböckerna kan man utläsa att det kan ha varit på grund 

av strävan efter att bereda plats för herrefolket arierna (tyskarna) som Förintelsen uppstod. De 

två senare läroböckerna (1978 och 1989) presenterar en mer detaljerad bild av Förintelsen och 

fokuserar mer på Hitlers och nationalsocialisternas raspolitik som grund för Förintelsen. Dock 

går dessa inte heller tyvärr in på någon djupare förklaring till varför Förintelsen uppstod. Dessa 

två tar däremot upp tyskarnas kolonisering av Östeuropa som en del av denna raspolitik vilket i 

slutändan också förklarar förövarnas beteende gentemot sina offer (både judar och andra ra-

ser). Här kommer alltså en koppling till och en ingång för eleverna att fundera över de mänskli-

ga rättigheter som nationalsocialisterna bortsåg ifrån men som i en demokrati är grundläggan-

de, dock förutsätter detta nästan att läraren utvecklar detta tillsammans med eleverna. 

 

Vad det gäller de ansvariga är det fortfarande Hitler, naziledningen och nationalsocialisterna 

som kollektiv som framförallt pekas ut som de skyldiga. Det intentionalistiska synsättet på För-

intelsen ligger alltså kvar i läroböckerna och den röda tråden är starkt framlagd. Detta går fak-

tiskt i linje med de nya forskarrön som under 1960-talet började framkomma i studierna av För-

intelsen. Dessa hade ett fortfarande en ståndpunkt om nationalsocialismen som något unikt 

men de hade också ett strukturellt förhållningssätt där de tittade på de olika delarna av Förin-

telsen. I viss mån kan man se att denna hållning påverkat läroböckerna i och med att de fokuse-

rar på nationalsocialismens raspolitik/ideologi i större utsträckning än tidigare. Det är endast 

denna del som läroböckerna framförallt lyfter fram, andra faktorer/delar tas inte alls upp till 

samma detaljerade beskrivning. Att 1971 års lärobok inte alls har med detta kan också ses som 

ett tecken på att dessa tankar inte hade hunnit påverka författarna till läroböcken. 

 

Vad gäller den inriktning inom detta vetenskapsområde som kom under 1970- och 1980-talet 

och som brukar kallas Alltagsgeschichte, eller vardagshistoria, hittar man inte direkt några 

kopplingar till. Ingen av läroböckerna tar upp någon förklaring eller beskrivning som går ned på 

gräsrotsnivå. Detta kan dock ha att göra med den tendensen att marginalisera regimen och 

deras olika instanser som denna metod beskylldes framförallt för i sin linda. I Nya Alla tiders 

historia (1989) finner man dock en detaljerad utsago från en rapport skriven av en tyska office-

ren vid namn Gerstein år 1942. Det är den närmaste och personligaste texten i dessa tre läro-

böcker. I den beskrivs hur judar anländer till ett förintelseläger i Polen (vilket nämns ej) där de 

drivna med läderpiskor, avklädda, berövas sina värdesaker och tvingads in i gaskamrarna. Även 

om denna lärobok till skillnad mot tidigare går mer in på detaljer om själva dödandet, så är det 

fortfarande den politiska dimensionen och de övergripande strukturerna som man fokuserar på 

i beskrivningarna. 
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Både enligt Lgy 65 och Lgy 70 skulle skolan ”skapa förståelse för de grupper som har särskilda 

problem i det moderna samhället. Dessa principer skall också prägla synen på andra nationer 

och folkgrupper”. Vidare var det skolans huvuduppgift att ”väcka respekt för sanning och rätt, 

för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed rätten till personlig 

integritet”.229 Genom att de två senare läroböckerna fokuserar mer på nationalsocialismens 

raspolitik som grund för Förintelsen ger de på det sättet eleverna något mer greppbart än vad 

Historien huvudlinjer från 1971 gör. Detta ger i sin tur även eleverna en bättre förståelse för de 

grupper som utsattes för nationalsocialisternas förtryck och kan kopplas till demokratiska vär-

deringar såsom människors egenvärde. Det är däremot endast Nya Alla tiders historia (1989) 

som genom via en beskrivning av hur en del judar anländer till ett läger kommer ned på individ-

nivå som verkligen fångar hur det var för offren. På så sätt skapar läroboken ett verktyg och 

väcka tankar hos eleverna som kan användas i diskussioner med eleverna för att diskutera 

ovanstående begrepp (demokrati, medmänsklighet, okränkbarhet). Empati för offren (”förstå-

elseför de grupperna”) kan här bidra till att utveckla elevernas känsla för demokratin och de 

mänskliga rättigheterna. 

 

4.3 Tidsperioden efter år 1994 

 

I de läroböcker som vi i denna studie har gått igenom för tidsperioden efter år 1994 kan vi se en 

klart ökad närvaro av Förintelsen. Här finns mer detaljerade beskrivningar till olika bakomlig-

gande orsaker, där framförallt raspolitiken ännu mer lyfts fram på ett tydligare sätt som en yt-

terst viktig del i förklaringen. Dessa läroböckers fokus på just förklaringar till varför Förintelsen 

uppstod är det som särskiljer dem åt mot de tidigare läroböckerna från tidigare tidsperioder. 

Det är förklaringar som psykologiska samband med den hårda tyska barnuppfostran som for-

made tyskarna till specifikt mottagliga för en disciplin som nationalsocialisterna krävde, grupp-

tryck som gjorde att vanliga män deltog i massavrättningar samt den nationalsocialistiska anti-

semitiska indoktrineringen på 1930-talet. Dessa lyfts fram i läroböckerna vilket pekar på en 

harmonisering med Förintelseforskning som finns på området där olika bakomliggande idéer 

diskuteras friskt. 

 

Detta går också hand i hand med det som Löwengart och andra forskare tar upp om hur man 

bör undervisa om Förintelsen. Påståendet om att det var Hitler som utrotade Europas judar är 

enligt dem en historisk förenkling men trots det menar Löwengart att elevers och lärares för-

ståelse för Förintelsen ibland stannar just där.230 Viktigt är istället att ta upp och berätta samt 

diskutera att ansvariga för Förintelsen fanns på alla nivåer i det tyska samhället och utanför det 

samt olika teorier om hur den uppkom. Detta gör dessa tre böcker i varierad skala, med Her-

manssons bok som ledstjärna där även till exempel frågor om gärningsmännen väcks med refe-

renser till forskare på området såsom Browning. 

                                                             
 

229 Läroplan för gymnasiet, Lgy 65. (1966). Sid. 13 / Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70. (1975). Sid. 15 
230 Löwengart, M. (2004). Sid. 20 
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Hermansson Adler citerar även ett stycke ur Brownings bok där en metallarbetare från Bremen 

vittnar om hur han motiverade sig själv till att skjuta judiska barn under den tid då han ingick i 

en reservpolisbataljon under kriget. Genom att på detta sätt synliggöra förövarnas tankar gör 

han dem också mer verkliga för läsaren. Rasismens bakomliggande tankar kopplas här till ett 

handlande som läggs upp på bordet. Tankar såsom varför denna person sköt judiska barn är 

viktiga att väcka då man diskuterar demokratiska frågor. Detta kan man sedan koppla till hur 

viktigt det är med människors lika värde och att alla människor har lika stor rätt att leva. Empa-

tin för offren gör att läsaren och eleverna ifrågasätter hans agerande och på så sätt tar de också 

ställning för demokratiska värderingar som läroplan och kursplan strävar efter att uppnå. Hur 

det kom sig att dessa personer verkligen lydde order om att skjuta obeväpnade människor tas 

upp av både Historien omkring oss och Epos Historia. Även Epos historias utlägg om den stränga 

tyska barnuppfostran kan här vara en ingångstanke om hur människor kan utföra sådana hand-

lingar utan för den skull vara rakt igenom onda, såsom tidigare forskning antytt. Detta kan ock-

så hos eleverna väcka tankar som att ”vanliga” människor kan såsom de själva formas till detta 

vilket ytterligare förstärker nyttan av att förmedla de demokratiska värderingarna. I dessa och 

ovanstående exempel uppkommer alltså frågor som rör människovärdet, värderingar, moral 

och etik vilket är varför forskningen inom detta område anser Förintelsen vara ett särskilt lämp-

ligt ämne att utgå ifrån när man i skolan behandlar sådana frågor. 

 

Detta att informationen i läroböckerna kan bidra till att utveckla elevernas känsla för de demo-

kratiska värderingarna finner man även i Alla tiders historia Maxi där det till en bild står om 

motståndsgruppen Vita rosen. Dess medlemmar bestod av ungdomar som protesterade mot 

naziregimen och som avrättades i februari 1943. Även svenska antinazistiska tenden-

ser/protester (till exempel från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning) samt pronazistiska 

(Riksföreningen Sverige-Tyskland) kan väcka tankar av demokratisk betydelse. Varför valde vis-

sa svenskar att försvara en diktatur medan tyska ungdomar protesterade emot den? 

 

I läroböckerna från denna tid är det dock framförallt fortfarande ett intentionalistiskt synsätt 

som främst framträder som förklaring till Förintelsen. Här är man noggrann i sin presentation 

men även påståenden som att det ej finns några fysiska bevis för att just Hitler beordrade ut-

rotningen av judarna läggs fram. Dock presenterar man även andra bevis som pekar mot att 

han i alla fall visste om det och var inblandad i besluten. Detta ligger nära det som Teaching 

about the Holocaust: a resource book for educators säger om att vara noga med att inte presen-

tera fel fakta och att inte ge Förintelseförnekare något gratis. 

 

Den enda läroboken som frångår det rent intentionalistiskt synsättet till viss del är Hermansson 

Adlers Historien omkring oss. Han kommer i sin lärobok in på ett annat synsätt (det funktionalis-

tiska synsättet) då han säger att en av anledningarna till varför Förintelsen kom till stånd var för 

att de andra alternativen ansågs omöjliga. Han lyfter också upp andra frågor såsom hur för-

övarna kunde utföra sitt arbete samt refererar till forskning gjord av Browning. Detta är ett be-

vis för att Hermansson vill ligga nära och tar till sig den befintliga forskningen på området. Dock 
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trycker han även på två ytterst viktiga faktorer vilket är att detta inte kunde ha genomfört i ett 

demokratiskt land och att i diktaturens Tyskland var folkmord helt enkelt lagliga. Diktaturen var 

enligt honom en förutsättning för den antisemitiska politiken som sedan tog sig uttrycket i 

folkmord. Detta kan definitivt kopplas samman med den demokratiska värdegrund som Lpf 94 

bygger på där till exempel människolivets okränkbarhet och alla människors lika värde ingår i en 

demokrati. Hermansson förtydligar också här skillnaden mellan demokrati och diktatur genom 

att också säga att inte ett folkmord förekommit i något demokratiskt land. På så sätt påvisar 

han för eleverna hur viktigt det är med demokratin och den värdegrund på vilken den vilar. I 

detta kommer även kursplanen för historia in eftersom den säger att ” Historia ger möjlighet till 

att stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket i sin tur bidrar till 

att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin”231 

 

I läroboken Epos Historia från 2001 kan man även utläsa indikationer om att detta också hade 

kunnat hända i Sverige. Läroboken tar upp att vi i Sverige bland annat hade ett eget tvångssteri-

liseringsprogram av så kallade ”undermåliga” personer. Här antyder läroboken på en syn om att 

Förintelsen visserligen var en unik händelse men att faktorer som också ingick i det som idag 

kallas Förintelsen också praktiserades i det demokratiska Sverige. Däremot går inte denna eller 

de andra böckerna så långt som vissa forskare på området gör. Nämligen att säga att även om 

Förintelsen är unik i sitt slag så finns de olika faktorerna som var avgörande för att Förintelsen 

även i dagens moderna samhälle. Den fundamentala skillnaden här är enligt dessa forskare att 

det som ledd fram till denna unika händelsen som vi idag kallar Förintelsen var dessa faktorers 

ovanliga kombination. Läroboksförfattarna står däremot fast vid synen om Förintelsens som 

unik, om dock komplicerad. Hermansson Adler säger bland annat att han anser att även om 

Förintelsen var en unik händelse så kan den förklaras. Förklaringarna har dock blivit mer och 

mer komplicerade ju mer material forskarna får fram. Vilket han ger otaliga exempel på i hans 

mångfacetterade framställning av förklaringar till Förintelsen. 

 

Den satsningen som regering och riksdag startade år 1997 och som resulterade i den statliga 

myndigheten Forum för Levande Historia kan sägas vara en del i den fokusering som Förintel-

sen fick under slutet av 1990-talet. Själva undervisningen av Förintelsen anses här som central 

för att unga människor ska förstå den moraliska grund som det demokratiska samhället vilar på. 

I och med att Forum för Levande Historia bildades år 2003 kan dess påverkan ej studeras mot 

tidigare böcker. Däremot kan man uttyda detta som att projektet har påverkat åtminstone 

Hermanssons lärobok från 2007. Om det är just Forum för Levande Historia som utövat denna 

påverkan eller om den som del i den generella globala fokuseringen på Förintelsen och dess 

funktion som verktyg för att ta upp demokratiska, moraliska och etiska frågor som starkast på-

verkat Hermansson förblir osagt. En klar förändring mot tidigare genomgångna läroböcker vad 

gäller diskussioner om bakomliggande förklaringar till Förintelsen i hans bok kan urskönjas. 

                                                             
 

231 Kursplan för historia. (1994). Sid. 1 www3.skolverket.se 
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Denna lärobok ligger också närmast den samtida forskningen på området även om självklart 

vissa delar skulle behöva utvecklas. 

 

Dock står Hermansson inför det dilemma som alla läroboksförfattare står inför, att sortera bort 

en massa information eftersom allt inte kan tas med i en lärobok. Göran Persson sade i sitt riks-

dagstal år 1997 att: ”Det är inte skolans ansvar ensamt, det är hemmen. Det är vi föräldrar, vi 

vuxna som måste stödja alla dem som i samhället i övrigt har till uppgift att sprida demokratiska 

värderingar och kunskap om vad som hände.”232 Och det ligger faktiskt något i detta! 

 

4.4 Slutkommentar 

 

Selander anser att läroböcker inte alls påverkas särskilt mycket av skolans styrdokument, utan 

istället baseras de oftast på tidigare läroböcker och reproduceras. I vår studie har vi sett att 

detta delvis är sant då ett synsätt återkommer i läroböckerna. Däremot finns det också en för-

ändring över tid som går mer och mer åt en mångfacetterad beskrivning och förklaring av Förin-

telsen. Läroböckerna anknyter också till vad läroplanerna (eller tilläggen till dem) säger om de-

mokratiska värderingarna som oftast fungerar som en sorts ram runt det stoff som presenteras. 

Det som presenteras om Förintelsen varierar dock från lärobok till lärobok. Den variation som 

framträder har en koppling till den samtida forskningen om Förintelsen. Denna ligger inte alltid 

helt i linje med det läroböckerna tar upp men en klar förändring kan urskönjas över tid som 

svarar mot det forskningen på området lägger fram. Tendensen går mot en tydligare fokusering 

på en mer detaljerad beskrivning samt mot olika förklaringar till hur Förintelsen uppstod. Det är 

det intentionalistiska synsättet som dock är den faktor som förenar alla tidsperioderna, även 

om den inte framkommer i Historiens huvudlinjer från år 1971. Den röda tråden från national-

socialismens raspolitik via 1930-talets förföljelser, beslut som Nürnberglagarna och Wannsee-

konferensen till massavrättningarna på östfronten samt i dödslägren är den som framträder 

starkast trots variationen i detaljerna. 

  

                                                             
 

232 Persson, G. (1997). www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1996/97:119 
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