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Title:  How should teachers educate students about the Holocaust? 
A qualitative study about teaching strategy 

Abstract 

The purpose of this study is to examine how teachers in both secondary school and high school 

teach about the Holocaust. I have examined how six teachers educate about the Holocaust and I 

have used qualitative interviews during the process. I have also examined what kind of strategy the 

teachers apply while teaching. My study shows that there is a big difference in the teaching between 

the secondary school and the high school. The reason behind the difference is that the teachers in 

secondary school have more scheduled time for lessons about the Holocaust, in comparison to the 

teachers in high school. The secondary school teachers examine the students about the Holocaust 

like an individually subject through discussions and specialization, while the teachers in high school 

examine the Holocaust like a part of the second world war. Once again the reason for this set-up is 

lack of time. Another difference is that the secondary school teachers have visited different 

concentration camps with their students. They have also organized appearance of survivors from the 

Holocaust. The high school teachers have done none of that. One thing that the secondary school 

teachers and high school teachers have in common is that they use different kind of movies in their 

teaching. There is however no pattern in how teachers in the different type of schools use any 

specific strategy while teaching about the Holocaust. The teachers education is different despite that 

they follow the same regulatory documents. 
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1. Inledning 

Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte håller debatten 
om demokrati och människors lika värde vid liv. Cirka sex miljoner judar dog i 
Förintelsen. Också romer och polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska 
föreställningar. Därutöver förföljde, fängslade och dödade Nazityskland tusentals andra 
människor, bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella.  1

Nazisternas folkmord pågick från år 1933 till 1945. Hitlers önskan om att Tyskland skulle bli ett 

starkt land påbörjades. Alla motståndare straffades. Hitler lyckades få igenom sina politiska tankar 

genom propaganda där man menade att allt var judarnas fel. Antisemitism och nazistisk ideologi 

genomsyrade all undervisning i skolorna. Judar, homosexuella, romer och funktionsnedsatta föll 

som offer för denna politik.   2

I min B-uppsats skrev jag om Förintelsen med inriktning på läromedel. Jag analyserade äldre samt 

nyare läromedel och ville ta reda på hur mycket det stod om själva Förintelsen i förhållande till 

andra världskriget i sin helhet. Under tiden jag skrev B-uppsatsen väcktes intresset för Förintelsen, 

vilket ledde till att jag beslutade för att fortsätta på detta tema även i min C-uppsats. Meningen med 

uppsatsen är att kvalitativa intervjuer ta reda på hur och på vilket sätt lärare väljer att undervisa om 

Förintelsen i förhållande till andra världskriget. Eftersom jag läser på Ämneslärarprogrammet tyckte 

jag att det lät som en relevant inriktning som även kan bidra till kunskap om ämnet inför framtiden. 

Jag har gjort litteratursökningar om hur lärare undervisar om Förintelsen och det visar att det är ett 

viktigt och intressant ämne. Skolverket har publicerat flera texter kring ämnet som jag själv tagit del 

av i mitt forskningsläge. Ett av de områden som ska behandlas i grundskolans senare år är 

Förintelsen då ett av målen i de centrala innehållet lyder följande: ”De båda världskrigen, deras 

orsak och följder. Förtryck, folkförändringar och folkmord. Förintelsen och Gulag”.  3

En bakgrund till området är att Förintelsen är en central del i historieundervisningen, både på 

högstadie- och gymnasienivå. Skolverket menar att det är viktigt att i undervisningen bryta mot 

stereotyper som menar att Hitler var den enda skyldiga i Förintelsen och det är viktigt att även 

belysa åren före 1933 om hur nazisterna successivt fick makten.  En annan aspekt som Skolverket 4

 Levande historia, ”Förintelsen”1

 Levande historia, ”Nazityskland 1933-1939”, 2010-20112

 Skolverket, Kursplanen i historia, 2016, s. 63

 Wendell, Joakim, ”Möjligheter och problem i undervisningen om Förintelsen”, 20164
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presenterar är att lärare kan bemöta elever som: ”uttalar sig antisemitistiskt och har en 

förintelseförnekande ansats” och då menar att: ”intolerans och främlingsfientlighet av detta slag ska 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser”.  5

Dispositionen som följer i denna uppsats är forskningsläge, teori och metod, materialgenomgång, 

analys och återkoppling. För att leda in läsaren till uppsatsen syfte och frågeställning presenteras 

detta avsnitt i slutet av forskningsläget. Därefter presenteras teori och metod följt av 

materialgenomgång där uppsatsen källmaterial presenteras. I analysen besvaras frågeställningarna 

och forskningsläget återkopplas. Uppsatsen avslutas med en diskussion till studien. 

2. Forskningsläge 
Nedan presenteras forskningsläget i tre avsnitt följt av två avslutande avsnitt i form av syfte, 

frågeställning och avgränsningar. I det första avsnittet presenteras forskning om Förintelsen i 

undervisning. I det andra avsnittet presenteras visat intresse av begreppet undervisningsstrategi och 

i det tredje avsnittet presenteras olika undervisningsstrategier. 

2.1 Förintelsen i undervisning 

Det finns en del tidigare forskning om hur man undervisar om Förintelsen. I avhandlingen Att 

undervisa om det ofattbara diskuterar författaren Ylva Wibaeus  historiemedvetande och undersöker 

hur lärare på högstadie- och gymnasienivå beskriver sina intentioner och genomförande i 

undervisningen om Förintelsen.  Wibaeus har kategoriserat lärarnas utsagor i fem olika teman, vilka 6

är: ”Aldrig mer!”, ”Inte bara Förintelsen!”, ”Tänk kritiskt!”, ”Förstå människans psykologiska 

mekanismer!” och ”Inse värdet av demokrati!”.  Varje kategori exemplifierar lärarens intentioner 7

och genomförande i historieundervisningen om Förintelsen. Nedan följer en beskrivning av vardera 

kategori: 

I den första kategorin framstår undervisningen om Förintelsen som ett särskilt viktigt område i 

jämförelse med andra områden. Anledningen till detta är att: ”Förintelsen under andra världskriget 

 Skolverket, ”Förintelseförnekande och antisemitism”, 20165

 Wibaeus, Ylva, Att undervisa om det ofattbara: En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen 6

i skolans historieundervisning, 2010, s. 25

 Wibaeus, Ylva, 2010, s. 977
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är en så stor och viktig händelse i Europas historia, och utgör historia som alla människor måste ta 

lärdom av”.  Fokus i undervisningen ligger på antalet omkomna och vilka brott som nazisterna 8

genomförde. I undervisningen används bilder och berättelser för att illustrera: ”mänsklig utsatthet, 

nazistiskt övervåld och nazisternas massmord på judar i koncentrations- och utrotningsläger”.  9

Tanken är att eleverna ska förstå att något liknande inte bör inträffa igen. I den andra kategorin: 

”Inte bara Förintelsen!” belyser undervisningen att nazismen inte endast härjat under Förintelsen 

utan även: ”kommunismen i Sovjetunionen och i vissa fall även fascismen i Italien och Spanien”.  10

Fokus i undervisningen för denna kategori ligger på Stalinepoken och hur samhällen såg ut i 

Europa. Förintelsen behandlas inte separat eller enskilt utan i jämförelser med kommunismens 

brott.  I den tredje kategorin framgår vikten av att eleverna ska tänka kritiskt och det material som 11

används är tänkt att främja kritiskt tänkande. Här präglar läsandet av den nazistiska propagandan 

undervisningen.  I den fjärde kategorin går undervisningen ut på att lära sig: ”hur mänskliga 12

psykologiska mekanismer spelar in när det gäller vad som bidrog till att möjliggöra Förintelsen”.  13

Tanken är att eleverna ska förstå att det var helt vanliga människor som var med och bidrog till 

Förintelsen. Den femte och sista kategorin handlar om att Förintelsen behandlas som ett tema som 

involverar ett eller flera av de samhällsorienterade ämnena geografi, samhälls- och 

religionskunskap. Här står demokratifrågor i fokus och Förintelsen behandlas: ”som ett av flera 

exempel när det gäller vad diktatur och avsaknad av demokratiska rättigheter inneburit för 

människor och samhällen genom historien”.  14

Niklas Ammert har skrivit en bok som heter Om vad och hur ’må’ ni berätta? där han tagit reda på 

hur lärare undervisar om Förintelsen och andra folkmord.  Kring undervisning om Förintelsen 15

förklarar Ammert att det: ”inte har gjorts några mer detaljerade eller systematiska undersökningar 

om vare sig vad undervisningen tar upp, hur stoffet behandlas eller hur eleverna uppfattar, tolkar 

 Wibaeus, Ylva, 2010, s. 988

 Wibaeus, Ylva, 2010, s. 989

 Wibaeus, Ylva, 2010, s. 11010

 Wibaeus, Ylva, 2010, s. 11011

 Wibaeus, Ylva, 2010, s. 12312

 Wibaeus, Ylva, 2010, s. 13113

 Wibaeus, Ylva, 2010, s. 145-14614

 Ammert, Niklas, 2011, Om vad och hur ’må’ ni berätta?15
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och internaliserar innehållet”.  Författaren har därför valt att genom en skriftlig metod, mer 16

bestämt Delphimetoden, ställa frågor till lärare som undervisar på högstadie- och gymnasienivå som 

skickats ut via e-post. De flesta lärarna har gett detaljrika och långa svar, vilket Ammert efterfrågat. 

Frågorna som ställdes handlade om hur de uppfattade projektet Levande historia, vad de själva 

menar med folkmord och Förintelsen, vilka folkmord som behandlas i undervisningen, hur 

folkmord introduceras och förklaras, vilket material som används, hur kunskaperna utvärderas och 

hur den optimala undervisningen om folkmord skulle se ut.  Författaren har därefter kategoriserat 17

in svaren i olika rubriker där resultatet presenteras. Majoriteten av lärare svarade att de bygger upp 

intresset: ”genom att man hämtar det historiska sammanhanget ur första världskrigets slut och 

mellankrigstiden”.  Flertalet lärare menade att spelfilmer är en viktig metod, som exempelvis 18

Swingkids. Även filmer visade sig vara en vanlig metod och lärarna motiverade svaret och menade 

att det är en metod som gör det lätt för eleverna att relatera till filmer. Vad gäller undervisning om 

folkmord och Förintelsen skiljer det sig i grundskolans senare år och på gymnasiet.   19

På högstadiet ligger mycket fokus på allmänt 1900-tal och Förintelsen. På gymnasiet fokuserar 

lärarna också på Förintelsen men även folkmorden i Rwanda, forna Jugoslaviens etniska rensning 

samt Sovjetunionens brott mot mänskligheten. Majoriteten av lärarna som svarade på frågorna 

valde ut sitt stoff från Levande historia och boken Om detta må ni berätta. Några av lärarna 

arbetade med läroboken och den flitigaste metoden visade sig vara filmer av olika slag.  Vad gäller 20

tre undervisningsaspekter gav lärarna inte tillräckligt detaljerade svar, vilket inte heller kan 

redovisas lika tydligt som ovanstående. Den första aspekten handlar om: ”det konkreta arbetet”, där 

vissa lärare gav detaljbeskrivningar av undervisningen och vissa gav vaga och oprecisa svar.  Den 21

andra aspekten handlar om vilka förklaringar som ges till Förintelsen och andra folkmord, där ingen 

tydligt berättar om vad som sägs i undervisningen. Ett svar på frågan kan se ut så här: ”(v)i sätter 

också in händelserna i deras historiska sammanhang”.  Den sista aspekten handlar om hur lärarna 22

bedömer området och hur de kontrollerar kunskaperna och svaret av de flesta lärare visade att det 

 Ammert, Niklas, 2011, s. 1116

 Ammert, Niklas, 2011, s. 12-1617

 Ammert, Niklas, 2011, s. 3318

Ammert, Niklas, 2011, s. 3319

 Ammert, Niklas, 2011, s. 33-34, 3720

 Ammert, Niklas, 2011, s. 3521

 Ammert, Niklas, 2011, s. 3822
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var väldigt svårt att göra en bedömning på endast Förintelsen. En del lärare svarade att eleverna 

examineras genom skriftliga prov och muntliga redovisningar.  Sammanfattningsvis har lärarna i 23

undersökningen en gemensam aspekt och det är att filmer, diskussioner och samtal präglar arbetet i 

undervisningen om Förintelsen och andra folkmord.  24

I boken Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, av Klas-Göran Karlsson och Ulf 

Zander (red.) ges en introduktion till historiedidaktiken, där bland annat undervisningsmetoder vid 

ämnet Förintelsen behandlas.  I kapitlet ”Förflutenhetens bilder” skriver Max Liljefors om hur 25

konst och bilder kan användas som pedagogiska verktyg och hur: ”konsten kan stimulera till 

reflexion kring det förflutna och kring kunskapen om det förflutna”.  Liljefors refererar till The 26

Stockholm International Forum on the Holocaust där Göran Perssons under sitt öppningstal höll 

upp en sten som enligt honom låg vid ett järnvägsspår i Izbica, där judar brutalt mördades under 

Förintelsen.  I talet ”kom stenen att spela rollen som stumt vittne till de historiska händelser som 27

han talade om”, vilket gav åhörarna: ”en effektfull retorisk pregnans”.  Liljefors menar att det kan 28

handla om hur en sten, som egentligen inte var hämtad från Izbica, kan få åhörarna att fånga 

informationen bättre än om stenen inte användes som ett verktyg. Vidare diskuterar skribenten hur 

man visar att: ”vi måste känna till dåtiden för att förstå nutiden” i bild.  I en lärobok i historia visas 29

två foton från andra världskriget. Det första fotot visar hur några nazister tillfångatar en judisk pojke 

och det andra fotot visar hur: ”tyska barn gratulerar Hitler på hans femtioårsdag”.  Bilderna visar 30

kontraster av barns olika erfarenheter i det Tredje riket.  31

Ett annat sätt att undervisa om Förintelsen är att visa en 14 minuters lång film av Seth Kramer som: 

”är ett försök att konkretisera det ofattbara antalet judar som mördades av nazisterna under 

 Ammert, Niklas, 2011, s. 4123

 Ammert, Niklas, 2011, s. 4324

 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, 200925

 Liljefors, Max, ”Förflutenhetens bilder”, 2009, s. 9826

 Liljefors, Max, ”Förflutenhetens bilder”, 2009, s. 9127

 Liljefors, Max, ”Förflutenhetens bilder”, 2009, s. 9428

 Liljefors, Max, ”Förflutenhetens bilder”, 2009, s. 9629

 Liljefors, Max, ”Förflutenhetens bilder”, 2009, s. 9630

 Liljefors, Max, ”Förflutenhetens bilder”, 2009, s. 9631
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förintelsen”.  Filmen går ut på att Kramer ska räkna sex miljoner risgryn, där ett risgryn står för ett 32

offer under Förintelsen. Efter 10 månaders räkning visar Kramer: ”ett bord täckt av burkar och 

flaskor fyllda med risgryn, där vart och ett representerar ett enskilt offer”.  I slutet av filmen 33

avslöjar Kramer att det endast är en miljon risgryn som hunnit räknas på 10 månader. Filmen ger en 

problematisering av antalet offer under Förintelsen.  34

David Mellberg har skrivit ett kapitel i boken som heter ”Förintelsen, ett annorlunda arbetsområde”, 

där han studerat hur man som lärare kan arbeta med Förintelsen med de elever som ser offren i 

Förintelsen som förövare.  Studien presenterar en palestinsk pojke som uttryckte att han förstod 35

varför Hitler mördat judar och att judarna: ”försökte väl ta deras land också”.  Kommentarer som 36

dessa uppstår när man möter elever med ett annat historiemedvetande. Undersökningen visade att 

man som lärare i sådana fall ska visa förståelse för den frustration som eleverna från Mellanöstern 

visade. Media från Mellanöstern: ”visar betydligt mer brutala reportage än svenska medier” vilket 

leder till att elever med tillhörande bakgrund har en mer allvarlig bild.  I dessa fall är det viktigt att 37

läraren försöker komma till botten av varför eleverna tänker och känner som de gör istället för att: 

”fördöma deras åsikter”.  En annan tänkbar aspekt är att arbeta med religionerna, dvs judendom, 38

kristendom och islam, och på så sätt minska avståndet mellan ”vi” och ”de” och vidare lyfta fram 

hur de judiska och muslimska folket levt tillsammans i hundratals år.  39

Forskningsläget visar att det är ett viktigt område och flera forskare har intresserat sig för begreppet 

undervisningsstrategi. Den litteratur som jag refererat till är mellan sju och nio år gammal, 

samhället har sedan dess förändrats och därav ansåg jag att det var intressant att göra ännu en 

empirisk undersökning. Området är komplext och ny kunskap kan tillkomma genom att diskutera 

det, vilket är min tanke med studien. Min studie skiljer sig från Wibaeus vad gäller de didaktiska 

frågorna hur?, vad? och varför? Wibaeus studie svarar på frågan varför?, medan min studie även 

 Liljefors, Max, ”Förflutenhetens bilder”, 2009, s. 9632

 Liljefors, Max, ”Förflutenhetens bilder”, 2009, s. 10333

 Liljefors, Max, ”Förflutenhetens bilder”, 2009, s. 10334

 Mellberg, David, ”Förintelsen, ett annorlunda arbetsområde”, 2009, s. 33535

 Mellberg, David, ”Förintelsen, ett annorlunda arbetsområde”, 2009, s. 33536

 Mellberg, David, ”Förintelsen, ett annorlunda arbetsområde”, 2009, s. 35437

 Mellberg, David, ”Förintelsen, ett annorlunda arbetsområde”, 2009, s. 35438

 Mellberg, David, ”Förintelsen, ett annorlunda arbetsområde”, 2009, s. 35439
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väger in frågorna hur? och vad? vilket är anledningen till att jag gör en separat undersökning. 

Wibaeus fem kategorier kan även vägas in i min undersökning och kommer att presenteras under 

avsnittet Analys. Ammerts undersökning visar att film av olika slag är en viktig metod för lärare på 

högstadie- och gymnasienivå, vilket är en aspekt som återkommer i mitt resultat av studien. Även 

Liljefors belyser filmens signifikans men lyfter också att konst och bild som viktiga metoder, vilket 

är ännu en aspekt som min studie visar. Dessa aspekter ligger som utgångspunkt för min första 

frågeställning.  40

2.2 Intresse för begreppet undervisningsstrategi 

Skolverket har i uppgift att presentera ny forskning som kan stimulera verksamma lärare till att 

utveckla sitt arbete. Skolverket har visat ett intresse för begreppet undervisningsstrategi vilket är ett 

viktigt begrepp i min studie. Skolverket presenterar undervisningsstrategier som visar hur en: 

”framgångsrik undervisning i SO-ämnen kan uppnås”.  Det finns två undervisningsstrategier som 41

Skolverket belyser. Den ena är narrativt orienterande och den andra är ett samhällsvetenskapligt 

orienterande, där analytiska begrepp som komparation och orsak-verkan används. Skolverket 

refererar till en amerikansk studie som visar att båda undervisningsstrategierna är framgångsrika. 

Dock är både lärare och elever olika, därför behöver en framgångsrik lärare vara flexibel och ha en 

variationsrik undervisningsstrategi. Svenska forskare har, enligt Skolverket, ingen samlad 

uppfattning om vilka undervisningssätt som fungerar bra och mindre bra. Men det man vet är att 

alla lärare arbetar på olika sätt och försöker variera sin undervisningsstrategi. Skolverket presenterar 

en forskning som visar att undervisningsstrategier får konsekvenser för elevernas kunskapsförmåga. 

Undersökningen tyder på att deliberativa samtal kan leda till att elever utvecklar ett demokratiskt 

förhållningssätt. En annan studie: ”om återkoppling i samhällskunskap” visar att det är viktigt att i 

arbetet som lärare kommentera elevers uppgifter på en mer generell kunskapskvalitétsnivå och inte 

endast understryka vad som är rätt och fel.  42

Det finns akademisk forskning om begreppet undervisningsstrategi vilket kan visas genom att kort 

presentera Thomas Nygrens licentiatavhandling Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och 

undervisningsstrategier där han undersökt sju lärares: ”historiedidaktiska insikter och framför allt 

 Liljefors, Max, ”Förflutenhetens bilder”, 2009, s. 9840

 Gustafsson, Helene, 2016 ”Vilka undervisningsmetoder lämpar sig bäst för de olika SO-ämnena?”41

 Skolverket, ”Vilka undervisningsmetoder lämpar sig bäst för de olika SO-ämnena?”, 201642
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deras undervisningsstrategier”.  Nygren nämner att det inte finns mycket forskning om ämnet i 43

Sverige, inte minst i historieundervisningen. Författaren har i sina intervjuer utgått från frågorna 

vad, hur och varför. Resultatet har han redovisat i berättelseform med fingerade namn där varje 

enskild berättelse utgår från en lärare. Nedan följer en kort övergripande presentation av vad lärarna 

ansåg rörande frågeställningen. Alex menar att det viktigaste i historieundervisningen är att 

undervisningen präglas av ett problematiserande förhållningssätt där det kritiska tänkandet utmanas 

och sätts i olika perspektiv. Bengt uppskattar den traditionella katederundervisningen. Han anser att 

kronologin är viktig eftersom det får eleverna att lättare behärska orsak och verkan. Dialoger och 

muntliga presentationer spelar en stor roll i hans undervisning.  Cecilia menar att undervisningen 44

ska utgå från läraren själv, det vill säga hur man är som person och lärare. Hon anser att det är 

viktigt eftersom det leder till att läraren lättare kan: ”konkretisera för att göra historien levande”.  45

Läraren Dag tycker att det är viktigt att undervisningen varierar mellan föreläsningar och 

elevaktivitet. Han anser även att det är viktigt att läsa mycket, vare sig det är faktatexter eller 

skönlitteratur. Elisabeth berättar att hennes prov utförs genom muntliga redovisningar, vilka är 

tidskrävande men betydelsefulla för henne då hon kan diskutera med eleverna och komma in på ett 

djupare plan. Denna metod är en övning för att: ”eleverna skall kunna använda kunskaperna för att 

se paralleller, jämföra och dra slutsats”.  Folke berättar att han ser sig själv som en social lärare och 46

tycker att det är viktigt i läraryrket. Han belyser att relationen till eleverna är mycket viktig och att 

kunna sitt ämne samtidigt som man bemöter sina elever angeläget. Han förespråkar även för en 

varierad undervisning. Den sista läraren som presenteras är Gunilla och hon trycker på vikten av 

stor elevaktivitet. Hon anser att det är viktigt att de själva orienterar sig i historien och att de ska 

läsa, söka och granska historiskt material.  Nygrens undervisningsstrategier presenteras närmare i 47

nästa avsnitt. Samtliga lärare ansåg att det var viktigt med goda ämneskunskaper. Vad gäller 

elevrelation är inte alla lika eniga, då vissa anser det som en av de viktigaste aspekterna i 

undervisningen, medan andra inte håller med. Samtliga lärare lyfter vikten av 

undervisningsvariation och menar att det är perspektiv som de förhåller sig till. Vad gäller 

 Nygren, Thomas, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, 2009, s. 1143

 Nygren, Thomas, 2009, s. 37, 42, 47, 5144
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undervisningsstrategier har samtliga lärare använt sig av berättelser, fördjupningsarbeten, 

föreläsningar och diskussioner, dock inte i samma utsträckning.  48

2.3 Undervisningsstrategier 

Nedan följer en diskussion av olika undervisningsstrategier som är författade av olika skribenter. 

I texten Ämnesdidaktiska insikter och strategier beskriver historikerna Bengt Schüllerqvist och 

Christina Osbeck (red) i ”Ämnesdidaktisk lärarforskning - ett angeläget forskningsfält” av 

Schüllerqvist att deras: ”studie kan betecknas som en ämnesdidaktisk undersökning av lärares 

arbete”.  Likt Nygrens undersökning utgår även denna studie från de didaktiska frågorna hur?, 49

vad? och varför?  Även författarna belyser den svaga forskningen kring ämnet och menar att: 50

”merparten om den forskning som gjorts om lärares arbete handlar om lärare i allmänhet, inte 

lärares arbete inom speciella ämnen…”.  Studien visar att historieämnet genomgått stora 51

förändringar ur ett längre historiskt perspektiv där undervisningens inriktning gått från att främja 

fosterlandskärlek till en undervisning präglad av mångfaldiga perspektiv. Undersökningen visar att 

de aspekter som är viktiga i histoieundervisningen är att: ”a) kunna se saker ur olika synvinklar, b) 

leva sig in i historien, c) jämföra, dra slutsatser och använda historia förklarande, t.ex att kunna 

resonera i kausala kategorier, i termer av orsak och verkan”.   52

Författarna har konstruerat två undervisningsstrategier. Den första strategin: ”representerar skilda 

sätt att relatera enskild elev och omvärld till varandra” där tanken är att stoffet antingen handlar om 

offentliga eller dagsaktuella händelser, eller elevernas privata livserfarenheter.  Den andra strategin 53

handlar om språkliga repertoarer där syftet är att eleverna ska kunna tänka och tala utefter historiska  

termer. Undervisningsstrategin handlar inte om att endast använda termer och begrepp, utan att 

kunna tillämpa dessa i tal. Intervjuerna av historielärarna visar: ”att språket om tiden är centralt i 

historia, vikten av exempelvis epokbegreppet, för orientering i tidsrummet i tanke och tal förefaller 

 Nygren, Thomas, 2009, s. 8448

 Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina (red), Ämnesdidaktiska insikter och strategier, ”Ämnesdidaktisk 49
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väsentligt”.  Begreppsuppsättningen kan leda till att eleverna lättare kan tänka och diskutera 54

exempelvis tolkningsföreträden etc.  55

I avhandlingen, Att begripliggöra det förflutna, diskuterar författaren Rickard Nordkvist: 

”framkomliga vägar för att motverka fragmentering i svensk historieundervisning”.  Nordkvist 56

refererar till skolreformsprojektet Big picture history där syftet med projektet var att förändra den 

långsamma undervisningen från principen: ”en sak i taget” till en undervisning som regelbundet tar 

upp samlade begrepp om mindre tidsrymder och sedan i sin tur: ”undervisa dem som en begriplig 

helhet i ett snabbt överskådligt svep”.  Till projektet presenteras två undervisningsstrategier som 57

presenteras nedan: 

Den första kallas för synoptisk ramverskundervisning och beskrivs som: ”en radikal omvandling av 

skolans historieundervisning”.  Denna undervisningsstrategi handlar om att dela upp 58

mänsklighetens historia i fyra områden, vilka är samhällsorganisation, ekonomi, kultur och 

vardagsliv, demografi och migration. De olika ramverken ska prägla historieundervisningen under 

3-7 år och det ska leda till att undervisningen bildar en grund. Grunden kommer därefter successivt 

att: ”uppdateras, revideras och utvecklas mot ökad komplexitet”. Big picture history presenterar 

försöksverksamhetens resultat och menar att det förändrade elevernas tankesätt. De började se det 

förflutna som ett kontinuum, vilket var syftet med undervisningen. Den andra 

undervisningsstrategin kallas för ämnesspecifikt ramverksundervisning, där syftet är att 

undervisningen präglas av en strategi som går ut på att läraren sekvenserar en tidsperiod i olika 

delar. Vidare byggs dessa delar upp kring olika ”nyckelfrågor" eller aspekter.  Det har utförts flera 59

praktiska prövningar av den ämnesspecifika undervisningsstrategin och samtliga resulterade i 

positiva erfarenheter.  60
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Nygren, som tidigare nämnts, beskriver begreppet undervisningsstrategi på följande sätt: ”Enkelt 

uttryckt innebär en undervisningsstrategi lärarens långsiktiga mål med undervisningen och hur man 

uppfattar att dessa kan uppnås genom olika metoder och innehåll i undervisningen”.  Författaren 61

har i sin undersökning kategoriserat de olika lärarna som intervjuats i fyra undervisningsstrategier. 

Kategoriseringarna har formats efter intervjupersonernas resultat på frågorna som Nygren ställt, 

vad?, hur? och varför?. Vidare presenterar han fyra undervisningsstrategier: 

”undervisningsstrategierna visar tydligt hur lärarna transformerat historieämnet till 

flerperspektivism, narrativ, samhällsvetenskaplig och eklektisk historia för att anpassa historieämnet 

till undervisningen”.  Nedan följer en redogörelse för vardera undervisningsstrategi, som även 62

kommer att användas i denna uppsats för att besvara en av frågeställningarna: 

Flerperspektivism  

Denna undervisningsstrategi går ut på att eleverna tränar på kritisk granskning samt att kunna se 

historiska händelser utifrån olika perspektiv. Detta kan i sin tur leda till att eleverna kan förstå att 

människor har olika uppfattningar och att vardera individ utgår från olika situationer. Nygrens 

undersökning visade att nya perspektiv inom historia, exempelvis kvinnohistoria och 

mentalitetshistoria, gjort att lärare fått en omfångsrik syn på historien och därmed utvecklat en mer 

empatisk och tolkande aspekt i undervisningen.  Den tidigare, mer omfattande översikten i 63

undervisningen, ersätts genom stoff från mindre urval där olika perspektiv behandlas. Tanken med 

flerperspektivism är att utmana elevers ”förutfattade meningar och provocera till att se andra 

synsätt”.  64

Narrativ historia  

I denna undervisningsstrategi görs historieämnet levande genom berättelser och detta: ”för att ge en 

bred kulturhistorisk orientering och för att göra ämnet intressant och levande”.  I undervisningen 65

ligger fokus på hur orsak och verkan gör att allt hänger samman. Tanken är att eleverna ska få en 
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kronologisk överblick och det är viktigt för att eleverna ska se kausalsambanden som finns i 

historien. Den narrativa undervisningsstrategin genomsyras av: ”förklarande metaberättelser om 

historiska skeenden” där läraren i fråga försöker göra ämnet levande genom att berätta om egna 

personliga erfarenheter.  För att synliggöra historien och kulturarvet organiseras gärna besök i 66

lokalsamhället, vilket är viktigt eftersom: ”berättelsen om oss själva har en förankring i vår 

närmiljö”.  67

Samhällsvetenskaplig historia 

Denna undervisningsstrategi leder till hög elevaktivitet och ett analytiskt framförhållningssätt. 

Nygren beskriver att: ”en samhällsvetenskaplig historia får sin karaktär av ämnets komparativa och 

strukturella värden”.  De lärare som arbetar på detta sätt är oftast lärare som har bakgrund i 68

samhälls- och statsvetenskapliga utbildningar. Undervisningen handlar om att jämföra mellan olika 

länder och se ett mönster som förklarar varför saker och ting sker. Vidare handlar undervisningen 

om ett tankesätt om vad som kan tänkas hända framöver. Den centrala undervisning i historia 

innehåller länders statsskick och utvecklingslinjer. Vikten ligger i: ”att se hur allt hänger ihop 

politiskt, ekonomiskt och socialt” i denna undervisningsstrategi, vilket leder till förståelse för 

omvärlden.  Denna undervisningsstrategi uppvisar historiens utveckling genom en strukturerad 69

översikt och detta för att ge en bakgrund till dagens värld. Undervisningen präglas av analyser och 

argumentationer där ”staters styre och dagens världspolitik är ofta i fokus när man i enlighet med 

denna undervisningsstrategi på olika sätt uppmanar eleverna att kritiskt granska demokratins”.  70

Eklektisk historia  

Den eklektiska undervisningsstrategin: ”innebär öppenhet för olika strömningar och idéer vilka 

hanteras utifrån det som för tillfället uppfattas som rimligt”.  Undervisningens mål liknar den 71

samhällsvetenskapliga undervisningsstrategin, dock skiljer den sig då den eklektiska 

undervisningsstrategin arbetar med berättelser, källkritik, olika perspektiv och lärdomar inför 

framtiden. Tanken är att eleverna ska förstå samtiden och hitta svar till frågor men även komma på 
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nya frågor. Epoköversikter tillämpas genom att studera kvarlevor, romaner, läroböcker, texter och 

orginalkällor. För att tillämpa olika perspektiv och arbeta sig in i ämnet används i denna 

undervisningsstrategi det lokala kulturarvet och berättelser. Läraren i fråga skulle kunna beskrivas 

som idérik och dynamisk där hon försöker individualisera undervisningen. Det sistnämnda är 

typiskt för en eklektisk undervisningsstrategi.  72

Samtliga undervisningsstrategier är intressanta och användbara i historieämnet. Dock är Nygrens 

undervisningsstrategier lämpligast för denna studien. Schüllerqvist och Osbecks 

undervisningsstrategier är användbara då den första går att tillämpa genom att i undervisningen 

koppla dagsaktuella händelser med Förintelsen samt koppla livserfarenheter från exempelvis elever 

till Förintelsen. Den andra undervisningsstrategin kan tillämpas genom att i undervisningen om 

Förintelsen tillämpa språkliga repertoarer. Undervisningsstrategierna blir bristande i denna studie då 

Förintelsen som arbetsområde är svårt att applicera i kategorierna. Dels för att det kan vara svårt att 

applicera privata livserfarenheter i undervisningen, då inte alla människor har det, men även för att 

en undervisning om Förintelsen inte kan fokusera på språkliga repertoarer då ämnet i sig är viktigt 

att behandla.  

Nordkvists undervisningsstrategier är väldigt svåra att applicera i en undervisning om Förintelsen. 

Det inte finns tid för en synoptisk ramverksundervisning, som behandlas under tre till sju år. 

Däremot är den ämnesspecifika ramverksundervisningen genomförbar då läraren kan fördela 

tidsperioden i olika delar och utifrån det arbeta med olika aspekter. Nordkvists 

undervisningsstrategier brister vad gäller den första punkten och kan därför inte appliceras i min 

studie. Nygrens undervisningsstrategier är mest lämpad för denna studie då vardera kategori kan 

tillämpas i undervisningen om Förintelsen. Kategorierna handlar om att se aspekter som olika 

perspektiv, analytiskt framförhållningssätt och orsak och verkan i undervisningen. Samtliga 

aspekter kan appliceras i en undervisning om Förintelsen. Dessa aspekter ligger som utgångspunkt 

för min andra frågeställning. 

 Nygren, Thomas, 2009, s. 8872

!16



3. Syfte & Frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur lärare undervisar om 

Förintelsen där val av metod och material är av intresse. De frågeställningar som uppsatsen ska 

besvara är följande: 

• Hur undervisar lärare på högstadie- och gymnasienivå om Förintelsen? 

• Vilka undervisningsstrategier använder lärare vid undervisning om Förintelsen på högstadie- och 

gymnasienivå? 

3.1 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i undersökningen är att de lärare som ska intervjuas arbetar på 

antingen högstadiet eller gymnasiet. Anledningen till varför jag valt att intervjua lärare i nämnda 

årskurser är eftersom utbildningen jag själv läser ämnar undervisningen på den nivån och därför är 

dessa nivåer både relevanta och intressanta. Sammanlagt är det tre lärare från högstadiet och tre 

lärare från gymnasiet som ska intervjuas. Min undersökning syftar endast på undervisningsstrategier 

om Förintelsen och inte andra folkmord. En undersökning om hur lärare väljer att undervisa om 

folkmord överlag är tämligen intressant, dock ett stort område för en C-uppsats och av den 

anledningen fokuserar denna uppsats endast på Förintelsen. 

4. Teori & Metod 
Uppsatsen kommer att utgå från en historiedidaktisk teori. Den historiedidaktiska teorin syftar på: 

”alla sammanhang och aspekter som berör frågor om hur, varför, i vilket syfte, av vilka och i fråga 

om vad, som historien används och upplevs”.  Nedan följer en redogörelse för hur den 73

historiedidaktiska teorin tillämpas i uppsatsen genom frågorna i det ovannämnda citatet. De 

aspekter kring hur historien används och upplevs behandlas i intevjufrågorna då informanterna 

bland annat ska svara på hur undervisningen ser ut och hur olika dimensioner hanteras.  Även 74

aspekterna kring varför historien används och upplevs tillämpas i intervjufrågorna då frågor om 

 Ericson, Hans-Olof, Johansson, Per Göran & Larsson, Hans Albin (red.), Historiedidaktiska perspektiv, 73
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varför Förintelsen är viktig och vilka faktorer som spelar roll ställs.  Vad gäller aspekten för vilket 75

syfte historien används och upplevs tillämpar uppsatsen detta genom att kategorisera samtliga 

informanter i tillhörande undervisningsstrategi. Aspekter kring av vilka som historien används och 

upplevs av implementeras genom informanterna, då de är i huvudfokus i denna studie. Slutligen 

aspekten om vad som historien används och upplevs för behandlas, även den, i intervjufrågorna då 

informanterna ska svara på vilka förmågor som eleverna ska ha och vilka faktorer som påverkat 

undervisningen.  Den metod som undersökningen utgår från är kvalitativa individuella intervjuer. 76

Kriterier för en kvalitativ intervju är att: ”förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 

erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut”.  Kvalitativa intervjuer 77

grundar sig på konfidentialitet där syftet är att styra forskningen framåt. Detta leder till att vi lär oss 

mer om den sociala verkligheten. Informationen är endast väsentligt och intressant då de tolkats 

genom ett teoretiskt perspektiv.  

Vad gäller intervjuerna har jag i planeringen, genomförandet och sammanställningen tagit hjälp av 

Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer.  Lärarna som valts ut arbetar på olika skolor och undervisar 78

på antingen högstadiet eller gymnasiet. Jag kontaktade samtliga intervjupersoner via mail där jag 

presenterade vem jag är, vad jag gör och vad syftet med undersökningen är. Efter att 

intervjupersonerna tackat ja till en intervju bestämdes tid och plats för mötet. Trost menar att den 

intervjuade ska: ”känna sig trygg i miljön” och av den anledningen har intervjupersonerna bestämt 

plats för mötet.  Samtliga intervjuer har skett på lärarnas arbetsplatser i mindre grupprum eller 79

klassrum. Innan den bestämda träffen skickades intervjufrågorna till lärarna, vilket jag ser som en 

fördel då lärarna exempelvis kan förbereda och visa material som de använder.  Listan av 80

intervjufrågorna var, efter Trosts råd, ”ganska kort” och tog ”upp stora delområden”.   81
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Vid intervjuns start meddelade jag att intervjupersonen kommer vara anonym i min uppsats vilket 

betyder: ”att man inte vet namnet eller andra igenkänningstecken på den intervjuade”.  Därefter 82

fick den intervjuade skriva på en samtyckesblankett.  Samtalen spelades in med hjälp av en 83

ljudupptagare där jag som intervjuare höll mig i bakgrunden under tiden som den intervjuade 

svarade på frågorna som fanns på ett papper. Tanken var att lärarna skulle få resonera kring frågorna 

och jag som intervjuare ställde följdfrågor. Det finns både fördelar och nackdelar vid 

ljudupptagning under intervjuer. En klar fördel är att jag kan lyssna på intervjun flera gånger efteråt 

och behöver inte föra många anteckningar under intervjutillfället. Nackdelarna är att det tar tid att 

lyssna på intervjuerna och spola fram och tillbaka för att fånga rätt ord i sammanställningen.  84

Sammanställningen av intervjuerna gjorde jag genom att sammanfatta samtalen i efterhand utan 

ordagranna transkriberingar. Trost menar att utskriften inte behöver göras helt fullständigt och av 

den anledning har jag valt att göra sammanfattande konklusioner, som presenteras i avsnittet 

nedan.  85

5. Materialgenomgång 
Nedan presenteras sammanfattningar av samtliga sex intervjuer. Citat som presenteras nedan 

kommer från respektive intervju. Intervjuerna som genomförts på lärare som undervisar på 

högstadienivå kommer i denna uppsats ha benämningen 1, 2 och 3. Intervjuer som genomförts på 

lärare som undervisar på gymnasienivå kommer i denna uppsats ha benämningen A, B och C. 

Förhoppningen är att benämningarna tydliggör vilka lärare som arbetar på högstadie- respektive 

gymnasienivå samt att vidare diskussion och analys lättare går att följa med korta benämningar. 

Nedan följer en sammanfattning av intervjuerna där vardera intervju är uppdelad i de tre 

ämnesdidaktiska frågorna, hur?, vad? och varför?. 

 
5.1 Informant 1 

Intervjuperson 1 är en man som är 49 år gammal och arbetat som lärare i 20 år. Lärare A har 

ämneskombinationerna historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap och undervisar på 

högstadienivå.  
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Varför? 

Informant 1 berättar att: ”när man undervisar om Förintelsen är det viktigt att lära sig om och lära 

sig av Förintelsen” och ”att det inte slutar i ett stort mörker utan det blir något personligt av en 

sådan undervisning”. Han berättar att det viktiga i undervisningen är att göra det obegripliga 

begripligt och att eleverna ska förstå att det är människor som mördat andra människor och att det 

inte var hjärntvättade människor som gjorde det. 1 använder sig av en undervisningsmetod som går 

ut på att eleverna stöter på olika händelser, personer och dilemman under en ”resa” som han hämtat 

från texten Elevens resa i Tredje riket. Att främja lärande vid undervisning om Förintelsen skriven 

av Magnus Hermansson Adler. Han menar att vinsten med denna metod är att eleverna får stöta på 

olika perspektiv vilket är viktigt i hans undervisning då de främjar förståelsen för Förintelsen. Han 

belyser även vikten av undervisningen blir mer personlig och analytisk om eleverna själva får tänka, 

till skillnad om han själv skulle genomföra en traditionell undervisning där eleverna endast 

lyssnar.  86

Hur? 

1:s undervisningsmetod utgår från föreläsningar, eget arbete och film och pågår under minst 10 

lektionstillfällen. 1 berättar att han föreläser om Förintelsens kronologi, raslagar, hur man tänkte, 

vad antisemitism är och hur detta kan spåras tillbaka till Darwin och rasbiologin. Det egna arbetet 

sker genom att eleverna arbetar med Adlers text som tidigare nämnts där de senare i grupp 

diskuterar kring frågor tillsamman med läraren. Avslutningsvis visas filmer av dokumentärt slag och 

även där tillkommer diskussioner i klassen. Även propagandabilder visas där eleverna förväntas 

föra vidare diskussioner. 1 berättar att undervisningen om Förintelsen: ”utgår från tre olika 

perspektiv vilka är offer, förövare och åskådare”. När arbetsområdets slut har nåtts har eleverna fått 

en förståelse för vilka strukturer som gör att man blir en av de olika perspektiven. Genom att sätta 

in de olika perspektiven i sin historiekontext får eleverna en bredare kunskap om Förintelsen. 1 

menar att undervisningen genomsyras av etiska dimensioner där exempelvis resonemang om vad 

det är som gör en människa till förövare diskuteras.  87
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Vad? 

De faktorer som påverkats 1:s undervisning är två böcker och en föreläsning. Den första boken är 

Zygmunt Baumans bok Auschwitz och det moderna samhället, där författaren redogör för hur det 

moderna samhället är en förutsättning för att kunna avrätta så många personer. Boken har gett 1 

inspiration till att i undervisningen visa hur avstånd stärker möjligheten att vara elak. Den andra 

boken heter Helt vanliga män av Christopher Browning, som tar upp att det var grupptryck som fick 

de tyska yrkessoldaterna att utföra terrorn. Även denna aspekt lyfter 1 upp i sin undervisning för att 

visa eleverna vad grupptryck kan leda till och att grupptryck finns överallt. Den sista faktorn som 

påverkat undervisningen är en föreläsningen som introducerade Adlers text som tidigare nämndes 

och som 1 sedan dess: ”använt konstant i undervisningen om Förintelsen”. 1 examinerar eleverna 

genom diskussionerna i klassrummet och även den loggbok som följt elevernas olika resor.  88

5.2 Informant 2 

Intervjuperson 2 är en man som är 63 år gammal och arbetat som lärare i 37 år. Lärare 2 har 

ämneskombinationerna historia, samhällskunskap, geografi, religionskunskap och svenska och 

undervisar på högstadienivå.  

Varför? 

2 berättar att: ”ett av skälen till varför Förintelsen är viktig är att det pekas ut i läroplanen som ett av 

de huvudområden man ska ta upp inom de samhällsorienterade ämnena”. 2 menar att syftet är att: 

”skapa medvetenhet om vad som har skett men också att se till att man har beredskap ifall någon 

skulle försöka se till att detta eller något liknande ska hända igen”. Detta förmedlar han genom att 

lägga mycket tid på undervisningen om Förintelsen och även att understryka att det är ett viktigt 

ämne på olika sätt. 2 belyser att allt som sker under Förintelsen är raka motsatsen till de värderingar 

som ett demokratiskt och frihetligt samhälle bygger på. En av de viktigaste aspekterna är enligt 2 att 

belysa att Tyskland, innan nazisternas övertag, inte är ett ociviliserat eller barbariskt land utan ett 

bra europeiskt land. 2 vill att eleverna ska förstå att ett: ”helt vanligt land plötsligt kan omformas, 

med hjälp av ett starkt parti, till ett land med värsta terrorregimen någonsin”.  89
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Hur? 

2:s undervisningsmetod genomsyras av föreläsningar, fördjupningsarbeten och filmer och 

undervisning om Förintelsen sker under minst 12 lektionstillfällen. Föreläsningarna ska ge eleverna 

ett sammanhang där de vidare i fördjupningsarbeten ska tillämpa källkritisk metod, detta för att i 

material om Förintelsen: ”finns så mycket förstahandskällor, kvarlevor, och tittar man på de så 

pekar de entydigt på att det som påstås har skett, har skett”. 2 menar att: ”det är viktigt att eleverna 

förstår att det ibland kan vara precis så hemskt som det faktiskt beskrivs”. De filmer som visas kan 

vara både dokumentärt material och spelfilmer, detta för att ge eleverna en verklig bild av hur det 

har sett ut. Även utdrag från Mein Kampf och självbiografier från offer bearbetas med eleverna. 

Ämnets politiska dimensioner utmanas i undervisningen eftersom: ”det finns rörelser som är öppet 

nazistiska eller i sina led har personer som är nazister” vilket måste bemötas. De etiska 

dimensionerna problematiseras då 2 inte vet hur mycket man kan utsätta tonåringar när de gäller de 

fasor som skett.  90

Vad? 

2 berättar att de faktorer som påverkat undervisningen mest är de böcker som han läst och menar att 

forskningen kring Förintelsen blir bättre och bättre med tiden. På så sätt har det blivit lättare att 

förstå vad som egentligen hände. 2 nämner, likt informant 1, boken Helt vanliga män av 

Christopher Browning och menar att det i undervisningen är viktigt att diskutera hur 

yrkessoldaterna: ”inte ville svika sina kamrater och därför mördade judiska barn” för att visa sin 

grupplojalitet. Resor till Stutthof har organiserats och 2 berättar att eleverna blivit påtagligt berörda, 

detta styrker de etiska förhållningssätten. 2 försöker att undvika traditionella prov då han tycker att 

fördjupningsarbeten är mer givande där både faktakunskaper samt värderingar kan mätas. De 

viktigaste förmågorna som eleverna ska ha efter arbetsområdet är källkritik och empati.  91

5.3 Informant 3  

Intervjuperson 3 är en kvinna som är 42 år gammal och arbetat som lärare i 20 år. Lärare 3 har 

ämneskombinationerna historia, samhällskunskap, geografi, religionskunskap och svenska och 

undervisar på högstadienivå.  
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Varför? 

3 berättar att: ”Förintelsen är viktig för att det dels står i styrdokumenten och att lärare ska 

undervisa om dessa ämnen där Förintelsen står nämnd”. 3 tycker också att Förintelsen är viktig 

eftersom det är ett ämne som eleverna är intresserade av och att det är ett ämne som ännu är aktuellt 

år 2018. 3 menar att det finns paralleller mellan Förintelsen och händelser i vår tid i omvärlden. 3 

berättar att det finns olika aspekter som är viktiga men framförallt att lära känna förutsättningar för 

folkmord och på så sätt känna igen det som det skulle ske igen. 3 menar att hur man gör en industri 

av dödandet är aspekt som är viktig att behandla. De undervisningsmetoder som valts har ett 

analytiskt syfte där tanken är att eleverna ska få en fördjupad förståelse för Förintelsen.  92

Hur? 

3 berättar att hennes undervisning sker genom föreläsningar, enskilda fördjupningsarbeten och 

filmvisning av olika slag och sker under minst 6 långa lektionspass. 3 lyfter vikten av autentiskt 

material och menar att det gör att eleverna lättare kan tänka sig in i situationen och få en verklig 

bild av hur det faktiskt har sett ut. Lärarna på skolan planerar undervisningen om Förintelsen 

tillsammans, dvs gemensamma upplägg och utvärderingar. 3 anser att hon själv ändå får vara med 

och bestämma då de endast är fyra lärare som planerar ihop. Undervisningen har förändrats över tid 

då 3 förr varit med på resor till Auschwitz och lyssnat på föreläsningar som hållits av överlevare på 

skolan samt att elever har kunnat intervjua släktingar som varit offer. 3 berättar att: ”ämnets 

politiska, etiska och moraliska dimensioner är både lätt och svårt, Förintelsen är så förfärlig så det 

går inte att tycka något annat om det och jag har aldrig stött på någon Förintelseförnekare”.  93

Vad? 

De faktorer som främst påverkat 3:s undervisning är tekniska hjälpmedel eftersom: ”det finns så 

mycket material, exempelvis Forum för levande historia som ständigt ger ut nytt material”. Även 

resorna till Auschwitz har varit givande och 3 menar att: ”man har personliga bilder av hur det var 

där och hur det såg ut”. Förintelsen har examinerats som ett komplement i ett prov om andra 

världskriget. Examinationerna har varit i form av öppna frågor som handlar om att eleverna ska 

fundera på om det skulle kunna hända igen och vad det är som tyder på det i sådana fall. De 
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förmågor eleverna ska ha efter ämnets avslut är att förstå under vilken tid Förintelsen inträffade, hur 

det var då och om det skulle kunna hända igen.  94

5.4 Informant A 

Intervjuperson A är en kvinna som är 46 år gammal och arbetat som lärare i 20 år. Lärare A har 

ämneskombinationerna historia, svenska och psykologi och undervisar på gymnasienivå. 

Varför? 

A berättar att: ”Förintelsen egentligen inte är viktigare än något annat folkmord, se exempelvis 

folkmorden på kurder, samer, i Rwanda och Srebrenica” och menar att samtliga folkmord är lika 

viktiga. A anser att massdödandet är en viktig aspekt då det handlar om ofantligt många människor. 

Även minoritet är en viktig del och A belyser att det är flera minoriteter som spelar roll som 

exempelvis judar, romer, homosexuella och psykiskt sjuka. A referera till styrdokumenten i historia 

där det står att man ska kunna förutsäga framtiden och menar att när hon ser på vad som hände i 

Nazityskland, Polen, Ungern etc, då kan dra paralleller till utplånandet av en minoritet. A berättar 

att eleverna kan söka information själva på internet och att vikten i hennes undervisning därför 

ligger på att hjälpa dem förstå de psykologiska mekanismerna. På så sätt kan A möta fördomar och 

föra vidare diskussioner kring varför saker uppstår.  95

Hur? 

A beskriver sin undervisning om Förintelsen som väldigt lite om själva Förintelsen som industri, 

dvs tågen, uppradande i lägren, hur man nyckfullt avlivade människorna, eftersom hon anser att 

eleverna redan lärt sig om det innan de kommer till gymnasiet. Hon refererar till Hitler som: ”den 

speciella mannen” och menar att: ”när han framträder är han oerhört retoriskt skicklig” och att han 

kan få folk att tro att om bara judarna försvinner så kommer allt bli bättre. A:s undervisning handlar 

mycket om mellankrigstiden och hur Tyskland successivt försvårade livet för judar. A använder 

Victor Klemperers dagböcker i sin undervisning och författarens berättelser om de nya bisarra 

lagarna som månad för månad infördes. A tonar ner ämnets politiska dimensioner väldigt kortfattat 

där fokus ligger på händelseförloppet under 30-talet, när nazisterna kommer till makten, 
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Kristallnatten etc. A fokuserar mer på den etiska aspekten och trycker även på att nazisterna blev 

valda och inte tog makten, utan får makten av det tyska folket.  96

Vad? 

A berättar att hon använder sig av tekniska hjälpmedel och menar att nazisterna både gjorde det 

goda och onda som fotograferade och dokumenterade sina övergrepp och på så sätt finns det 

enorma mängder foton och att dessa är talande nog. A menar att filmmaterialet är rikligt där både 

dokumentärfilmer och spelfilmer har fördel i undervisningen. Hon uppskattar att Förintelsen 

behandlas under minst 3 lektioner där hon själv leder undervisningen genom en traditionell 

katederundervisning. A tycker att det är viktigt att hon leder samtalet i undervisningen och kan på så 

sätt vara beredd på att dämpa kommentarer, skämt eller rasistiska poänger. Den traditionella 

katederundervisningen ser hon som en lämplig metod eftersom: ”Förintelsen är ett svårtolkat och 

kan uppfattas som skrämmande för unga elever” och därför väljer hon att ta mycket kommando i 

undervisningen. A:s examinationer har varit varierande och kan handla om traditionella prov, egna 

presentationer eller intervjuer. Hon berättar att elever intervjuat gamla nazister i släkten, vilket hon 

ser som ett utmärkt tillfälle att gå till botten med varför man trodde så mycket på Hitler. Källkritik 

har behandlats genom att eleverna på prov fått analysera svensk press och ta ställning till hur 

Förintelsen uppmålats.  97

5.5 Informant B 

Intervjuperson B är en man som är 31 år gammal och har ämneskombinationen historia och 

samhällsvetenskap och undervisar på gymnasienivå. 

Varför? 

B berättar att Förintelsen är viktig eftersom det är det mest kända folkmordet som begåtts och att 

Förintelsen används som något typ av måttstock för att mäta hur allvarliga eller viktiga andra 

händelser är. B menar att han inte visar att Förintelsen är det viktigaste folkmordet som begåtts utan 

istället försöker lyfta fram folkmord som inte är så kända, som exempelvis vad som hände i Kongo 

1880-1890-talet. Då sätter man det i relation till Förintelsen och på så sätt behandlas Förintelsen 

ytterligare en gång. B berättar att: ”eleverna redan har goda kunskaper om Förintelsen när de 
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kommer till gymnasiet då det behandlats i grundskolan” och på så sätt avhandlar han ämnet 

tillsammans med eleverna utan att gå på djupet. B menar att de viktigaste och centrala aspekterna i 

Förintelsen handlar om att förmedla synen på mänskliga rättigheter och människors lika värde. I sin 

undervisning om mänskliga rättigheter i samhällskunskap behandlas även andra världskriget och 

Förintelsen i historia och på så sätt drar han paralleller mellan ämnena.   98

Hur? 

B:s undervisningsmetod präglas av dokumentärer om Förintelsen och han menar att det ger eleverna 

ett bredare perspektiv genom att se Förintelsen än att höra honom berätta om det. Vinsten med 

dokumenterat material från exempelvis koncentrationslägren, både under tiden från lägren och från 

befrielserna, gör att eleverna får en bredare verklighetsuppfattning av det som hade hänt. B menar 

att Förintelsen i undervisningen: ”sätts i ett sammanhang av nationalsocialismen och nazismen som 

politisk ideologi där rasismen står som förtecken”. Detta behandlas kontinuerligt genom exempelvis 

1800-talets imperialistiska tankar, Darwins evolutionsteori, där det nödvändigtvis inte är den starka 

som överlever utan snarare den bäst anpassade som klarar sig. Tanken med den politiska 

dimensionen är inte att eleverna endast kan fakta utan de ska även kunna resonera utifrån olika 

perspektiv och kunna sätta Förintelsen i ett sammanhang av händelser, kunna se 

förändringsprocesser i historia. B tar även upp en annan dimension som är viktig i undervisningen 

vilken är att Förintelsen inte bara har med det judiska folket att göra: ”utan även den romska 

befolkningen och de politiska motstånden, kommunister, socialdemokrater, liberaler osv”. 

Undervisningen behandlar nazismens grundtanke om att växa och hur nazisterna planerade att göra 

sig av med Sovjets befolkning och förslava dem under fruktansvärda villkor till döds för att sedan 

bosätta sina egna tyska familjer. Han menar att den politiska dimensionen är viktig för att förstå vad 

syftet med Förintelsen var.  99

Vad? 

B menar att de faktorer som påverkar undervisningen är främst tiden och av denna anledning 

behandlas Förintelsen under en, ibland en och en halv, lektion. Tekniska hjälpmedel är en viktig del 

i B:s undervisning då han anser att visualisera Förintelsen är det mest lämpliga för att få ett riktigt 

intryck. Förintelsen examineras inte enskilt utan examineras i ett sammanfattat prov om andra 
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världskriget. Motiveringen till detta är: ”för att det inte finns tillräckligt mycket tid för djupgående 

undervisning om Förintelsen och därav blir examinationen mindre ingående i ett större prov”. B 

menar att fördelen med ett prov är att det är tidseffektivt och eleverna får studera in stoffet själva 

innan de skriver prov. De förmågor som eleverna ska ha efter undervisning om Förintelsen handlar 

för B om ett historiemedvetande och historisk empati. Han menar att det är lättare för eleverna att 

relatera till och se dessa perspektiv utifrån en händelse som Förintelsen eftersom de redan har en 

uppfattning av de och på så sätt blir det lättare att behandla de förmågor.  100

5.6 Informant C 

Intervjuperson C är en man som är 41 år gammal och har arbetat som lärare i 17 år. Han undervisar 

på gymnasienivå och har ämneskombinationen historia och samhällskunskap. 

Varför? 

C anser att Förintelsen är ett ofrånkomligt ämne och anser att: ”det är tjänstefel att inte ta upp 

Förintelsen eftersom det är en av många milstolpar i det fruktansvärda historiska förlopp som hela 

tidiga 1900-talet handlar om”. Han berättar att Förintelsen är ett ämne som inte behöver motiveras 

för eleverna eftersom de redan är medvetna om vad de innebär när de kommer till gymnasiet. C 

menar att eleverna har bra koll på Förintelsen, men har svårt för att sätta det i relation till andra 

folkmord, och att det är just detta som historia om Förintelsen behandlar i undervisningen. C 

förklarar att han i sin undervisning arbetar med olika och jämförande perspektiv där förhoppningen 

är att ta reda på vad som var typiskt för Förintelsen. C menar att: ”tanken om att Förintelsen är en 

viktig hållpunkt finns, men att utrymmet inte blir lika stort när man sedan behöver väga in andra 

delar behandlas”. C berättar att undervisning mestadels behandlar förutsättningar för folkmord, det 

industriella, logistiska och planeringen av Förintelsen, men även bakomliggande faktorer som 

urskiljande av minoritet. Det sistnämnda byggs upp redan i undervisningen om 1800-talet och 

nationalismen och är något som följer en röd tråd i hans undervisningar.  101

Hur? 

De undervisningsmetoder som C använder sig av är genomgångar, film och diskussionsuppgifter, då 

han lättast kan bemöta tankar och frågor samtidigt som eleverna får höra olika perspektiv. Eleverna 
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har även arbetat med jämförelser av olika folkmord på 1900-talet där Förintelsen varit ett 

obligatoriskt ämne som de sedan har fått jämföra med ett annat. Tanken är att: ”eleverna ska kunna 

känna igen likheter och skillnader”. Detta genomförs genom skriftliga rapporter. I sin undervisning 

använder C sig av en modell som handlar om en kronologi utan årtal där fokus ligger på olika steg 

som försvårar för den judiska befolkningen. C berättar att han behandlar ämnets politiska 

dimensioner i undervisningen genom uppbyggandet av de nazistiska maktövertaganden som växer 

med tiden. De etiska och moraliska aspekterna behandlas i undervisningen om massdödandet där 

skuldfrågan, förövarna och passiv acceptans diskuteras. C menar att hans handlingsfrihet vad gäller 

undervisningen är väldigt stor och styrs enbart av styrdokumenten.  102

Vad? 

De faktorer som främst påverkar C:s undervisning är tiden och på grund av detta försöker han få in 

Förintelsen i andra sammanhang, som exempelvis i undervisning om ett annat folkmord. På så sätt 

återkommer Förintelsen i undervisning om andra ämnen också. En allmän uppskattning är att 

Förintelsen berörs under två veckor och kan behandlas längre vid filmvisning. C berättar att: 

”Förintelsen examineras genom ett skriftligt prov eller det tidigare nämnda arbetet som går ut på att 

eleverna jämför Förintelsen med ett annat folkmord”. C menar att provet har sin fördel i att det går 

snabbt och lätt att rätta, men har sin nackdel i att eleverna inte får utrymme till att analysera kring 

ämnet. Han belyser att den jämförande uppgiften är betydligt bättre men att det ibland inte finns tid 

för detta. C menar att de förmågor som förväntas kunnas är kopplade till kunskapskraven där 

eleverna ska ha kunskap om förutsättningar för folkmord och att de ska kunna känna igen det om 

det skulle hända igen.  103

6. Analys 
Nedan följer två avsnitt som besvarar uppsatsen frågeställningar. 

6.1 Frågeställning I 

• Hur undervisar lärare på högstadie- och gymnasienivå om Förintelsen? 
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Jag delar upp min diskussion nedan i fyra delar. Den första delen är tidsaspekten, den andra är 

material, den tredje är metod och den fjärde är val av examination. Lärarna som undervisar på 

högstadienivå har liknande undervisningsmetoder. Vad gäller tidsaspekten behandlas ämnet 

Förintelsen mellan sex till tolv lektioner. Gällande material i undervisningen använder samtliga 

informanter filmer av olika slag, så som dokumentärer och spelfilmer. Filmerna diskuterades sedan i 

mindre grupper eller i helklass tillsammans med läraren. De undervisningsmetoderna som användes 

i undervisningen om Förintelsen är föreläsningar, eget arbete/fördjupningsarbeten och film för 

samtliga lärare. Föreläsningarna hade som syfte att introducera Förintelsen och ge en slags 

kronologisk överblick. De egna arbeten och fördjupningsarbeten kunde exempelvis handla om 

fördjupande uppgifter där eleverna skulle lära sig tänka utifrån olika perspektiv samt använda ett 

källkritiskt framförhållningssätt. Andra undervisningsmetoder är resor till Stutthof och Auschwitz, 

föreläsningar i form av besök från överlevare, intervjuer av släktingar samt utdrag från 

självbiografier och Mein Kampf. Vad gäller examinationerna sker de i form av diskussioner, 

loggböcker som följer elevernas resa i det Tredje riket, fördjupningsarbeten samt öppna frågor. 

Samtliga lärare examinerar Förintelsen som ett eget arbetsområde. 

Lärarna som undervisar på gymnasienivå hade tre väldigt olika genomföranden i undervisningen 

om Förintelsen. Gemensamt för samtliga informanter är tidsaspekten, då undervisningen behandlas 

under en till tre lektioner. Vad gäller undervisningsmaterial använde samtliga informanter film av 

olika slag, så som dokumentärfilmer och spelfilmer. Utöver det användes individuell läsning av 

Viktor Klemperers dagbok av informant B. Gällande undervisningsmetoder använde informant A 

traditionell undervisning, individuell läsning och film. Lärare B använde endast dokumentärfilmer i 

sin undervisning och informant C kombinerade föreläsningar, film och diskussionsuppgifter i syfte 

med jämförelser mellan Förintelsen och andra folkmord. Examinationerna varierades mellan prov, 

presentationer eller intervjuer av släktingar. Lärare B examinerar arbetsområdet genom ett 

delmoment i ett prov om andra världskriget. 

Det finns tydliga skillnader i undervisningen mellan lärare på högstadie- respektive gymnasienivå. 

Den största skillnaden är mängden undervisning då högstadielärare lägger mycket mer tid på 

Förintelsen jämfört med gymnasielärare. Mitt resultat verifierar Ammerts resultat att högstadielärare 

lägger ner mer tid på undervisningen om Förintelsen i förhållande till gymnasielärare. 

Högstadielärarna examinerar ämnet enskilt i form av diskussioner och fördjupningsarbeten medan 

gymnasielärarna examinerar Förintelsen som en mindre del i ett större prov om exempelvis andra 
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världskriget. Två av tre informanter som arbetar på högstadiet har erfarenheter i form av besök på 

olika koncentrationslägen och föreläsningar av Förintelsens offer, vilket ingen av gymnasielärarna 

har. 

Jag kan se Wibaeus fem kategorier om lärares intentioner och genomförande, som tidigare nämnts 

under forskningsläge, i mitt källmaterial. I den första kategorin: ”Aldrig mer!” kan 3:s intentioner 

och genomförande sättas in då hon i undervisningen jämför mellan Förintelsen och olika händelsen 

i vår tid. På så sätt skapas en förståelse för hur allvarliga dagsaktuella händelser är när de sätts i 

förhållande till Förintelsen. I den andra kategorin: ”Inte bara Förintelsen!”, som handlar om 

jämförelser och kommunismen i Sovjetunionen, kan informant B:s och C:s intentioner och 

undervisning sättas in. B belyser att Förintelsen inte endast handlar om det judiska folket, utan även 

kommunister och C:s elever har i uppgift att jämföra olika folkmord med Förintelsen. Vad gäller 

den tredje kategorin: ”Tänk kritiskt!” kan informant 1 appliceras då han i sin undervisning visar 

propagandabilder och därefter diskuterar bilderna samt källkritik. Informant A tillhör den fjärde 

kategorin: ”Förstå människans psykologiska mekanismer!”, som handlar om att det var helt vanliga 

människor som bidrog till Förintelsen. A belyser vikten av att eleverna ska förstå de psykologiska 

mekanismerna där nazisterna, som var helt vanliga människor, valdes till att utföra terrorn. Slutligen 

hamnar informant 2 i kategorin: ”Inse värdet av demokrati!” då han i sin undervisning belyser att 

Förintelsen är motsatsen till de värderingar som ett demokratiskt och frihetligt samhälle bygger på. 

Liljefors belyser vikten av pedagogiska verktyg, som exempelvis bild och film, och menar att det 

kan: ”stimulera till reflexion kring det förflutna och kring kunskapen om det förflutna”.  Denna 104

aspekt kan jag se i mitt källmaterial då samtliga informanter använder film i sin undervisning. 

Motiveringarna till valet av film som metod är olika. För det första anser informanterna är film ger 

eleverna en verklig bild av hur det faktiskt har sett ut. För det andra anser dem att film gör att de 

lättare kan tänka sig in i situationen. För det tredje anses film vara talande nog och det ger eleverna 

ett bredare perspektiv av Förintelsen. Slutligen nämner informanterna att de tillsammans med 

eleverna diskuterar kring filmerna som setts.  

 Liljefors, Max, 2009, s. 98104
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6.2 Frågeställning II 

• Vilka undervisningsstrategier använder lärare vid undervisning om Förintelsen på högstadie- och 

gymnasienivå? 

Informant 1 har en typisk undervisningsstrategi som går under Nygrens kategorisering som 

Flerperspektivism. Kriterier för denna undervisningsstrategi är att eleverna ska se historiska 

händelser från olika perspektiv, vilket undervisningen tillämpar då eleverna arbetar med boken 

Elevens resa i Tredje riket där eleverna får stöta på olika perspektiv i olika delar av boken. En annan 

aspekt i denna undervisningsstrategi är att eleverna ska förstå att människor har olika uppfattningar 

och att vardera individ utgår från olika situationer vilket 1:s undervisning tillämpar genom att i sin 

undervisning utgå från tre perspektiv, vilka är offer, förövare och åskådare. Dessa perspektiv styrker 

lärarens kriterier för undervisningsstrategin Flerperspektivism då undervisningen ska ha en 

empatisk och tolkande aspekt. Denna aspekt tillämpas även genom att 1 belyser vad grupptryck kan 

leda till och att det finns överallt.  En annan del i undervisningsstrategin är att den ska utmana 105

elevers: ”förutfattade meningar och provocera till att se andra synsätt” vilket 1:s undervisning 

tillämpar genom att analysera propagandabilder och därefter låta eleverna argumentera för sin 

sak.  106

Informant 2 har en typisk undervisningsstrategi som går under Nygrens kategorisering som 

Eklektisk historia. En del kriterier går även under undervisningsstrategin Samhällsvetenskaplig 

historia, men skiljer då Eklektisk historia arbetar med källkritik, olika perspektiv och lärdomar inför 

framtiden, vilket 2:s undervisning hanterar då syftet är att eleverna ska ha beredskap ifall något 

liknande ska hända igen. En annan aspekt som gör sig typisk för Eklektisk historia är att kvarlevor 

studeras vilket 2 belyser i sin intervju när han förklarar att det finns mycket material i form av 

kvarlevor om Förintelsen. I undervisningsstrategin är det vanligt med: ”öppenhet för olika 

strömningar och idéer vilka kan hanteras utifrån det som för tillfället uppfattas som rimligt”, vilket 

2 menar utmanas i undervisningen då: ”det finns rörelser som är öppet nazistiska eller i sina led har 

personer som är rasister” som även måste bemötas.  2 använder propaganda och dokumentärer för 107

att eleverna ska förstå samtiden, vilket är förutsättning för denna undervisningsstrategi. 

 Informant 1, 2018.01.26105
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Informant 3 har en typisk undervisningsstrategi som går under Nygrens kategorisering som 

Samhällsvetenskaplig historia. En beskrivning till undervisningsstrategin är att: ”en 

samhällsvetenskaplig historia får sin karaktär av ämnets komparativa och strukturella värden” vilket 

3:s tillämpar då hon i sin undervisning belyser paralleller mellan Förintelsen och händelser i vår tid 

i omvärlden.  Ett annat kännetecken för Samhällsvetenskaplig historia är att man ska se ett 108

mönster som förklarar varför saker och ting sker, vilket 3 applicerar då hon belyser vikten av att 

eleverna ska känna igen förutsättningar för folkmord. I undervisningsstrategin hålls hög 

elevaktivitet och ett analytiskt framförhållningssätt vilket 3 tillämpar genom att undervisningen har 

ett analytiskt syfte och eleverna förväntas ha en fördjupad förståelse av Förintelsen. Typiskt för 

denna undervisningsstrategi är att kunna se vad som kan tänkas hända framöver, därför använder 3 

öppna frågor vid examination där eleverna förväntas diskutera om en händelse som Förintelsen kan 

ske igen och vad det är som tyder på det i sådana fall. En annan aspekt är: ”att se hur allt hänger 

ihop politiskt, ekonomiskt och socialt” vilket 3 i praktiken genomför genom att belysa vilken tid 

Förintelsen inträffade och därigenom se hur olika aspekter hänger ihop.  En aspekt i 109

undervisningen som går under kategorin Narrativ historia är att läraren ska göra ämnet levande 

genom egna personliga livserfarenheter, vilket 3 belyser då hon i sin undervisning berättar om 

besöken på koncentrationslägren. Dock finns det fler argument under Samhällsvetenskaplig 

historia, vilket gör att 3 placeras där.  110

Informant A har en typisk undervisningsstrategi som går under Nygrens kategorisering som 

Eklektisk historia, men en del aspekter kan även vägas in i kategorin Flerperspektivism. 

Utmärkande för Eklektisk historia är att undervisningen behandlar olika perspektiv vilket A 

tillämpar då hon belyser flera minoriteter i sin undervisning som exempelvis judar, romer, 

homosexuella etc. En annan utmärkande aspekt är att undervisningen ger lärdomar för framtiden, 

vilket A applicerar genom att belysa att eleverna ska kunna förutsäga framtiden och drar därefter 

paralleller till utplånandet av en minoritet. I undervisningsstrategin är det vanligt att man använder 

berättelser och källkritik, vilket A praktiserar genom berättelser från intervjuer av gamla nazister 

samt källkritiska övningar i form av analyser av svensk press. Det finns två aspekter som kan vägas 
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in i kategorin Flerperspektivism. Den första är att undervisningen ska ha en empatisk och tolkande 

aspekt, vilket A behandlar genom att belysa att nazisterna blev valda och inte tog makten. Den andra 

är att undervisningen ska behandla: ”förutfattade meningar och provocera till att se andra synsätt” 

vilket A hanterar genom att leda samtalen i undervisningen samt bemöta och dämpa kommentarer 

av olika slag. Eftersom A:s till största del går under kriterierna för Eklektisk historia tillhör hon 

denna, dock med inslag av undervisningsstrategin Flerperspektivism.   111

Informant B har en typisk undervisningsstrategi som går under Nygrens kategorisering som 

Samhällsvetenskaplig historia. Undervisningsstrategin handlar om att ha förståelse för omvärlden 

vilket B tillämpar i sin undervisning genom att, i sina historie- och samhällkunskapslektioner, dra 

paralleller mellan Förintelsen och mänskliga rättigheter. En annan apsekt för undervisningsstrategin 

är att ha ett analytiskt framförhållningssätt vilket B belyser genom att resonera kring 

förändringsprocesser. En annan aspekt är att se ett mönster som förklarar vad som kan tänkas hända 

igen, vilket B tillämpar genom diskussioner om hur en liknande händelse kan ske igen.  112

Informant C har en typisk undervisningsstrategi som går under Nygrens kategorisering som 

Flerperspektivism, men en del aspekter kan även vägas in i kategorin Samhällsvetenskaplig historia. 

Utmärkande för Flerperspektivism är att undervisningen behandlas olika perspektiv, kritisk 

granskning samt att det stoff som används kommer från mindre urval där olika perspektiv 

behandlas. Detta tillämpar C genom att belysa vikten av olika och jämförande perspektiv i sin 

undervisning om förutsättningarna för folkmord och urskiljande av minoritet. En annan aspekt för 

undervisningsstrategin är att eleverna ska få en omfångsrik syn vilket C tillämpar genom att 

använda en modell som handlar om kronologi utan årtal. En annan utmärkande aspekt för 

Flerperspektivism är att undervisningen har en empatisk och tolkande aspekt vilket C applicerar 

genom att i sin undervisning om massdödandet belysa skuldfrågan, förövarna och passiv acceptans. 

De aspekter som går under Samhällsvetenskaplig historia är att eleverna ska kunna resonera kring 

vad som kan tänkas hända framöver samt att se ett mönster som förklarar varför saker och ting 

händer, vilket C tillämpar genom att eleverna ska: ”känna igen likheter och skillnader”.  Den 113

aspekt som i slutändan avgör vilken undervisningsstrategi som C behandlar är att 
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Samhällsvetenskaplig historia kräver ett analytiskt framförhållningssätt, vilket fattas i C:s 

undervisning då han berättar att det inte finns utrymme till detta.  114

Vardera undervisningsstrategi medföljer både värde och förlust i praktiken. Värdet i 

undervisningsstrategin Flerperspektivism ligger i att eleverna tränas på kritisk granskning och att se 

historia från olika perspektiv, vilket leder till att de får en bredare syn på Förintelsen samt att de kan 

urskilja vad som verkar mer eller mindre rimligt i olika texter. Förlusten med denna 

undervisningsstrategi är att den ska: ”provocera till att se andra synsätt”, vilket exempelvis kan bli 

fel om en elev med judisk bakgrund provoceras till att se ett nazistiskt synsätt. Dock blir synsättet 

positivt om en elev med nazistisk bakgrund provoceras till att se det från ett judiskt synsätt. Vad 

gäller Narrativ historia ligger både värdet och förlusten i undervisningsstrategin på att läraren i 

fråga ska berätta om ämnet genom egna personliga erfarenheter. Samtliga informanter i denna 

studie menar att film är en viktig metod eftersom det ger eleverna en verklighetsuppfattning, vilket 

tillämpar värdeaspekten då egna livserfarenheter ger eleverna en verklighetsuppfattning. Dock 

ligger förlusten i att egna besök ska genomföras i undervisningen och två av sex informanter menar 

att de varit på ett koncentrationsläger, dock har det förändrats över tid och några besök har inte 

organiserats på flera år. Värdet i Samhällsvetenskaplig historia ligger i att eleverna ska ha ett 

analytiskt framförhållningssätt samt att de ska kunna resonera kring vad som kan tänkas hända 

framöver, vilket är två viktiga förmågor. Förlusten ligger i att undervisningsstrategin kräver hög 

elevaktivitet vilket blir svårt för studiesvaga elever då undervisningen ska vara relativt självständig. 

Vad gäller Eklektisk historia ligger värdet i att undervisningsstrategin är en blandning av föregående 

strategier, där eleverna ska öva på källkritik, olika perspektiv samt ha lärdomar för framtiden. 

Förlusten är, likt föregående strategi, att eleverna ska hitta svar på frågor men även komma på egna 

frågor, vilket blir problematiskt i en undervisning med elever som inte är lika starkt inriktade på 

studierna. Dock anser jag inte att förlusterna är så starka att någon av undervisningsstrategierna 

brister och fördelarna med respektive strategi väger tyngst.  

6.3 Avslutade diskussion  

Det finns inget tydligt mönster som visar hur lärare på högstadie- eller gymnasienivå undervisar om 

Förintelsen. Trots att samtliga lärare som undervisar på högstadienivå även undervisar i resterande 

SO-ämnen, utgår de inte från samma undervisningsstrategi. Även fast de utgår från olika 
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undervisningsstrategier har de en aspekt gemensamt, vilket är att samtliga använder film i sin 

undervisning. Tidigare forskning som presenterades under forskningsläge visar att film är en 

återkommande metod, vilket även min studie styrker. Gemensamt för flera av informanterna är att 

de i sin undervisning använder fördjupningsarbeten och diskussioner som metoder. Således tillhör 

de intervjuade lärarna olika undervisningsstrategier, trots att vissa av dem har samma 

ämneskombinationer och trots att de undervisar på samma nivå. 

För min del var kvalitativa intervjuer en ny metod som jag aldrig tidigare genomfört. Jag var beredd 

på att det skulle vara tidskrävande, dock var jag inte beredd på förberedelserna innan intervjuerna, 

dvs att tänka på tid, plats och sammanförandet av samtyckesblanketten. Det har varit oerhört 

lärorikt att få lyssna på hur olika lärare, i olika åldrar och från olika städer undervisar om 

Förintelsen. Min studie har inte endast gett mig svar på mina frågeställningar utan jag har även lärt 

fått ta del av flera lärares tankar och idéer kring historieundervisningen.  

Min slutats är att den tidigare forskningen fungerar och jag har använt den på ett funktionellt sätt 

och den har gjort det möjligt för mig att genomföra min undersökning. Mitt resultat konfirmerar 

tidigare forskning och visar att lärare fortfarande arbetar på det sätt som den tidigare forskningen 

beskriver. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor  

Intervjufrågor 

Frågorna till intervjun har jag hämtats och inspirerats från Nygren.  Skillnaden mellan mina och 115

Nygrens frågor är att han undersöker undervisningsstrategier i historieundervisningen överlag, 

medan mina frågor är inriktade på historieundervisning om Förintelsen. Frågorna ska svara på de 

ämnesdidaktiska frågorna vad?, hur? och varför? som enligt författaren är viktiga eftersom 

”undervisningsstrategin utarbetas via lärarens intention”.  Intervjupersonernas svar kan därefter 116

kategoriseras in i de olika undervisningsstrategierna som tidigare presenterats och på så sätt kan en 

omfattande redogörelse om lärarnas undervisningsstrategier göras. 

Bakgrund 

Ålder? Kön? 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

Vilken ämneskombination har du? 

Undervisningsstrategier 

Varför? 

Varför är Förintelsen viktig? Hur förmedlar du detta i din undervisning? 

Vad i eller med Förintelsen är viktig? (Massdödandet? Urskiljande av en minoritet? Att lära känna 

förutsättningar för folkmord för att ha kunskap och beredskap i händelse att det ska hända igen? 

Annat?) 

Varför använder du den undervisningsmetod du har valt? Vilken är vinsten med den? 

Hur? 

Hur skulle du beskriva din undervisning om Förintelsen? 

Hur har du bedrivit din undervisning om Förintelsen över tid? Har den förändrats och i så fall 

varför? 

Hur har du hanterat ämnets politiska dimensioner och etiska/moraliska? 
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Hur stor har din handlingsfrihet varit i din undervisning om Förintelsen? Bestämmer du själv eller 

finns ett lärarlag att ta hänsyn till? 

Vad? 

Vilka faktorer har enligt din mening främst påverkat din undervisning om Förintelsen? (Tekniska 

hjälpmedel, material, tid, resor till koncentrationsläger etc) 

Vilka metoder/examinationer använder du i undervisningen? Varför? Vilka är vinsten med dessa 

metoder respektive problemen med dem? 

Vad ska eleverna kunna/vilka förmågor/färdigheter ska elever ha efter att ämnet är avslutat? 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 
Följande samtyckesblankett är utformad efter Steinar Kvales och Svends Brinkmanns modell för 

informerat samtycke ur boken Den kvalitativa forskningsintervjun.  Studien utförs vid 117

ämneslärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Allmänna syftet med undersökningen är att ta reda på 

vilka undervisningsmetoder lärare på högstadie- och gymnasienivå använder sig av i 

historieundervisningen om Förintelsen. Undersökningen är upplagd genom en inspelad intervju där 

Du som intervjuperson senare i den skriftliga redogörelsen i kandidatuppsatsen kommer att 

anonymiseras. Du som intervjuperson deltar frivilligt i denna undersökning och har rätt att avsluta 

den när som helst. Privata data som kan identifiera dig som intervjuperson kommer inte att avslöjas. 

Den information som lämnas kommer att behandlas och förvaras säkert och kommer att vara 

otillgängligt för obehöriga. Uppsatsen kommer att vara offentlig och sökbar i en databas. Jag som 

intervjuare har rätt att publicera hela eller delar av intervjun. 

Härmed samtycker jag att, efter ovanstående information, medverka i undersökningen. 

________________________________ 

Ort och Datum 

________________________________ 

Informant 

________________________________ 

Student
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