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1. Inledning  

Det har sagts gång på gång, det får aldrig hända igen. Ändå händer det. Folkmord har på 

1900-talet väckt debatt och uppmärksamhet. Ofta riktas uppmärksamheten mot folkmorden i 

sig, medan faktorerna bakom uppmärksamheten och det utrymme som folkmorden får i 

undervisningen lämnas odiskuterat. En nyligen presenterad Demoskopundersökning låter 

meddela att ”ungdomar har obefintlig kunskap om kommunism”, 95 procent av ungdomarna i 

åldern 15-20 år känner till Auschwitz, medan endast 10 procent av ungdomarna känner till 

Gulag.  Undersökningen som baseras på 1004 ungdomar, ger en skrämmande, men inte 

osannolik bild av elevers högst varierande kunskaper gällande folkmord.1 Vilka kunskaper är 

då viktiga att ge eleverna? Vem har ansvaret för att ge eleverna ”de grundläggande värden 

som vårt samhällsliv vilar på”?2 Vilket ansvar har lärarna att ge eleverna sådana kunskaper? 

Vilka andra aktörer medverkar till att konservera den kunskap som förmedlas till eleverna i 

skolan? Vilket ansvar har den enskilde läraren att fundera över sitt sätt att använda historien 

och sedermera förmedla denna till eleverna? Vilka faktorer styr egentligen lärarnas 

undervisning gällande folkmord? 

1.1. Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad några gymnasielärare i historia anser styr 

deras perspektivval i undervisningen kring folkmord. Ytterst handlar det om lärarens 

yrkesutövning och vilka faktorer som ligger bakom undervisningsstrategier och metoder. 

Genom att undersöka hur historiemedvetande, historiebruk och historieförmedling påverkar 

undervisningen och därmed den minneskultur som finns kring folkmord, ämnar vi 

uppmärksamma den makt som läraren besitter i sin roll som professionell. Ambitionen är 

alltså att diskutera varför vissa folkmord anses vara mer centrala att ta upp och diskutera i 

historieundervisningen. Syftet är vidare att diskutera om exempelvis Förintelsen anses vara ett 

mer centralt område att undervisa om, än exempelvis folkmorden som skedde i f d Sovjet eller 

Kambodja, och i så fall diskutera några orsaker som kan ligga bakom denna skillnad.   

 

Syftet är alltså, enligt ovanstående resonemang, att utifrån begreppen historiemedvetande, 

historiebruk och historieförmedling skapa en förståelse om några gymnasielärares syn på 

undervisning gällande folkmord.  

                                                 
1 Hjemdahl, A & Andersson, C. 2007-05-09. s. 6. 
2 Skolverket. 2006.[www]  
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1.2. Frågeställningar 
Vår huvudfråga är: 

- Vilka faktorer styr gymnasielärarnas historieundervisning om folkmord? 

 

Våra underfrågor är: 

- Påverkas undervisningen om de olika folkmorden av geografisk och tidsmässig närhet, 

skuld och officiellt erkännande? 

 

- Vilket inflytande har minnespolitiken på undervisningen om folkmord? 

 

- Vilket fokus läggs på olika folkmord, vilka insikter (kognitiva och affektiva aspekter) 

anses undervisningen kunna leda till samt vilken relevans har undervisningen om 

respektive folkmord, enligt lärarna? 
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2. Bakgrund 
I följande stycke finner ni en presentation av begreppet folkmord samt en genomgång och 

beskrivning av de folkmord som används för diskussion om vilka faktorer som styr 

undervisningen om folkmord.  

2.1 Begreppet folkmord 
Folkmord är inget nytt i historien, och åtskilliga människor har fått sätta livet till i denna 

planerade masslikvidering av människor. De första folkmorden inträffade med all sannolikhet, 

inte förrän människorna blivit bofasta. I jägar- och samlarsamhället var befolkningstätheten 

för låg för att folkmord skulle bli möjliga, dessutom var inte samhället lika hierarkiskt 

organiserat.3 Men redan på 1300-talet f.kr. då Troja förstördes, begicks folkmord, i alla fall 

om vi får tro Iliaden. Folkmord användes även i samband med kampen om det heliga landet, 

under korstågstiden (1095-1464), då många som kom i deras väg, främst judar, dödades enligt 

planerna.4  

 

Det svenska ordet folkmord, är en översättning av det engelska ordet genocide, som kommer 

från grekiskans genos, som betyder folk, och latinets cædere, som betyder döda/hugga.5 

Begreppet genocide myntades första gången i slutet av 1942 eller i början av 1943, av den 

judisk-polska flyktingen Raphael Lemkin.6 Begreppet kom efter andra världskriget att bli en 

benämning på de handlingar som tyska krigsförbrytare gjort sig skyldiga till. 7

 

Enligt FN-konventionen inträffar folkmord när människor i en viss grupp: mördas, skadas 

allvarligt kroppsligt eller mentalt, när gruppen behandlas illa i syfte att förinta gruppen eller 

då det sker tvångsförflyttningar av barn från gruppen.8 Detta stämmer väl överens med den 

definition som återfinns i Nationalencyklopedin, vilken anger att folkmord är: 

 
’brott mot mänskligheten’, innefattade ’mord, utrotande, förslavande, deportation 
och andra omänskliga handlingar, begångna mot någon civilbefolkning […] eller 
förföljelse av politiska, rasistiska eller religiösa skäl’.9   

 

                                                 
3 Gabrielson, K. 2006. s. 9ff. 
4 Gabrielson, K. 2006. s. 9. 
5 Gabrielson, K. 2006. s. 11ff.  
6 Bauer, Y. 2000. s. 18.  
7 Gabrielson, K. 2006. s. 11.  
8 Se Gerner, K & Karlsson, K-G. 2005. s. 49. 
9 Nationalencyklopedin. 1991. Band 6. s. 474. Sökord: Folkmord. 
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År 1946 antogs enhälligt en FN-resolution om att folkmord var ett internationellt brott, som 

var straffbart. Ett utredningsarbete startade sedan, som resulterade i konventionen om 

folkmordsbegreppet, vilken antogs den 9 december 1948, och trädde i kraft den 12 januari 

1951.10 Enligt denna konvention konstaterades att folkmord är de handlingar som går ut på 

att:  
1. Döda gruppens medlemmar. 
2. Förorsaka allvarlig fysisk eller psykisk skada i gruppen. 
3. Avsiktligt påtvinga gruppen sådana förhållanden, som syftar till att fysiskt inta 
gruppen helt eller delvis. 
4. Skapa förhållanden som avser att förhindra födslar inom gruppen. 
5. Tvångsmässigt föra gruppens barn till en annan grupp.11

 
Enligt denna definitionsmodell är det dock bara Förintelsen som kan klassas som ett 

folkmord, och av denna anledning har den fått utstå viss kritik. Kritiken grundar sig på att de 

illdåden som begicks i forma av dödande av den egna befolkningen i f d Sovjet, Kina och 

Kambodja, inte skedde systematiskt utan mer slumpvis.12 Detta har skett bland annat från 

den amerikanska sociologen Helen Fein, som istället gjort indelningen utefter, det koloniala 

folkmordet, det despotiska folkmordet, folkmordet som vedergällning och det ideologiska 

folkmordet.13  Vi anser dock att indelningen är otillräcklig, då de folkmord som begåtts på 

grund av etniska orsaker, såsom folkmordet i f d Jugoslavien, inte ryms inom 

klassificeringen.  
 

Den modell som vi anser vara mest användbar i vår undersökning, är den som anges i 

Nationalencyklopedin.  Enligt modellen finns det fyra olika kategorier av folkmord. Den första 

är folkmord på urbefolkningar, exempelvis vid européernas erövring av Australien då 

aboriginerna fick ge vika för sitt traditionella levnadsmönster, till förmån för engelsmännens 

expansion. Den andra är folkmord till följd av etniska eller etnopolitiska konflikter, vilket ofta 

sker i samband med avkoloniseringen, men det skedde även i f d Jugoslavien på 1990-talet. 

Den tredje är folkmord på minoritetsgrupper, där gruppen blir utgiven för att bära skulden för 

eländet, exempelvis judarna under andra världskriget. Medan den fjärde och sista är politiska 

massmord, exempelvis Stalins massdeportationer och Pol Pots utrotning i Kambodja på 1970-

talet.14   

 

                                                 
10 Gerner, K & Karlsson, K-G. 2005. s. 49.  
11 Här refererat i Gabrielson, K. 2006. s. 12.  
12 Forskningsplan. 1999. s. 28.  
13 Se Gabrielson, K. 2006. s. 12f. 
14 Nationalencyklopedin. 1991. Band 6. s. 474. Sökord: Folkmord. 
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Enligt professorn Yehuda Bauer är det centralt att särskilja begreppen folkmord och förintelse, 

då de ofta används i samma mening. Folkmord anses vara ett organiserat försöka att utplåna en 

grupp av nationella, religiösa eller rasmässiga skäl. Medan en förintelse är en radikalare form 

av folkmord, där varje medlem i gruppen ska utplånas.15 Professorerna Kristian Gerner och 

Klas-Göran Karlsson menar att det inte är antalet människor som dör i en konflikt som avgör 

om det har skett ett folkmord eller ej, utan vilket som är syftet med dödandet. I ett folkmord är 

dödandet ett mål i sig, medan i krig är dödandet en handling för att motståndaren ska ge upp 

kriget.16 Ytterligare en skillnad är att krig oftast sker mellan stater, medan folkmord ofta sker 

inom den enskilda staten.17 Krig i sig genererar inte i folkmord, däremot skapas därigenom ”de 

ekonomiska, kulturella och politiska förutsättningarna för folkmord”.18   

 

Folkmord har i övrigt ofta ett nära samband med starka ideologier, revolutioner av olika slag 

och ofta även moderniseringsprocessen i form av vetenskapliga experiment och tekniska 

framsteg.19 Risken för att ett folkmord ska inträffa ökar om människorna i landet har ett litet 

eller inget inflytande över den politiska makten. Än så länge har det enligt författaren Kim 

Gabrielson, inte förekommit något folkmord i en demokrati. Den ekonomiska utvecklingen har 

dock i många fall möjliggjort de folkmord som skett. Risken för folkmord ökar ytterligare om 

några människor anses vara annorlunda och stå utanför samhället.20 Karlsson skriver att 

”politisk turbulens, ekonomisk kris, social oro och osäkerhet kring ett samhälles eller stats 

kulturella och värdemässiga fundament ökar risken för massvåld.”21

 

I forskningssammanhang har det förts en diskussion om huruvida folkmordet, uträttat av 

nazisterna, under andra världskriget ska skrivas med stor eller liten bokstav, dvs förintelsen 

eller Förintelsen. Gerner och Karlsson, menar att en stor bokstav på folkmordet, medför ett 

annorlunda språkbruk än vad som är vanligt i det svenska språket, där endast egennamn brukar 

skrivas med versal. Gerner och Karlsson menar att versalen antyder att judeutrotningen är unik 

i fråga om folkmord, och att versalen medför ett moraliserande över Förintelsen.22 Deras 

meningsmotståndare historikern Lars M Andersson menar i samma nummer av historisk 

tidskrift, att Förintelsen bör ses som unik eller ej jämförbar med andra folkmord. L M 
                                                 
15 Bauer, Y. 2000. s. 28. 
16 Gerner, K & Karlsson, K-G.2005. s. 50. 
17 Gerner, K & Karlsson, K-G.2005. s. 283.  
18 Gerner, K & Karlsson, K-G.2005. s. 284f 
19 Gerner, K & Karlsson, K-G.2005. s. 278ff 
20 Gabrielson, K. 2006. s. 123.  
21 Karlsson, K-G. 2000:2. s. 5.  
22 Gerner, K & Karlsson, K-G. 2003:2. s. 317f.  
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Andersson refererar till Jan Svedlund på svenska språknämnden, som menar att anledningen 

till att Förintelsen bör skrivas med stor bokstav är att den betecknar ett historiskt skeende, i 

form av massmord på ett särskilt folk i ”total fysisk utplåning”, på så vis anses Förintelsen 

enligt L M Andersson vara den första i sitt slag, men samtidigt poängterar han att det inte är 

den sista.23  Av denna anledning har vi valt att skriva förintelsen med stor bokstav, Förintelsen, 

i de fall där Förintelsen syftar på nazisternas illdåd mot exempelvis judar och zigenare. 

2.2 Beskrivning av de folkmord som finns med i vår enkät 
Vad som räknas som ett folkmord är omdiskuterat. De som följer här nedan är några av de 

folkmord som varit eller är betydelsefulla i sammanhanget. Givetvis kan inte alla folkmord tas 

upp här, och därför har det skett ett urval. Dessa folkmord har valts utifrån en variation i tid 

och rum, när och var de skedde. En diskussion om urvalet finner ni i metoddiskussionen.  

2.2.1 Förintelsen, under 1940-talet 
Mellan åren 1933–45 pågick ett systematiskt massmord av judar. Detta skedde på grund utav 

ideologiska skäl, där den ledande makten i Tyskland, nazisterna, ansåg att det fanns 

biologiska skillnader mellan människor. Den ariska rasen var enligt ledaren Adolf Hitler 

överlägsen alla andra raser och den judiska rasen fanns längst ner i hierarkin.  Genom arbets- 

och förintelseläger skulle ”den slutliga lösningen av den judiska frågan” uppnås. Detta 

resulterade i 5-6 miljoner döda judar.24 Den judiska befolkningen fick därmed bära skulden 

för den eländiga situation som Tyskland befann sig i efter första världskriget, och folkmordet 

kan på så sätt även betraktas som ett folkmord på en minoritet.    

2.2.2 De sovjetiska kommunisterna, under 1930-1940-talet  
De sovjetiska kommunisterna utförde under 1930-1940-talet folkmord på sin egen befolkning. 

Under åren 1917-1991 beräknas minst 23 miljoner fått stryka med, men experterna har nämnt 

att så många som 120 miljoner kan ha blivit offer.25 Folkmordet skedde i flera olika etapper, 

exempelvis skickade Stalin sina meningsmotståndare till arbetsläger i Sibirien.26 Dessa 

slavläger, Gulag, tog livet av cirka 40 miljoner människor, genom svält, och en orimlig 

arbetsbelastning.27 Ett annat exempel på handlingar som kom att leda till folkmord på det 

egna folket var den organiserade svälten i Ukraina 1932-1933. Den sovjetiska regeringen tog 

                                                 
23 Andersson, L. M. 2003:2. s. 319f.  
24 Nationalencyklopedin.2007. Sökord: Förintelsen. [www]  
25 Skott, S. 2004. s. 16. Sifforna grundar sig på de internationella forskarna Conquest, Pipes, Rummel, Heller, 
Nekritj.  
26 Gabrielson, K. 2006. s. 60ff. 
27 Skott, S. 2004. s. 40. 
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ifrån människorna deras livsmedel, vilket fick konsekvensen att de inte hade mat för dagen 

och att många människor svalt ihjäl. De människor som försökte finna föda på egen hand 

dödades av regeringen.28 Även människor som motsatte sig kommunismen och Stalins 

kolonisering av jordbruket fördes bort och försvann.29 All egendom skulle ägas av staten, som 

då tog ifrån människor deras boskap. Anledningen till handlandet var att staten ville 

kontrollera handeln genom att styra priserna och efterfrågan.30 Ytterligare ett mål var att 

Stalin ville krossa den ukrainska nationalismen. Stalins folkmord skedde alltså, på de 

människor som var ideologiska motståndare till kommunismen, även om vissa rasistiska 

tendenser kan utskönjas, där judarna råkade extra illa ut.31 Detta kan således betraktas som ett 

ideologiskt folkmord. 

2.2.3 Koloniseringen av Afrika, andra hälften av 1800-talet - 1900-talets 
början  
Den kolonisering av Afrika som ägde rum under andra hälften av 1800-talet och första delen 

av 1900-talet utfördes av västeuropéerna. Denna sena kolonisering som kom att ske i 

exempelvis Belgiska Kongo, Kamerun, Angola och Franska Kongo, skedde främst med 

ekonomiska förtecken, då kolonisatörerna önskade utvinna gummi. Råvaruutvinningen kunde 

ta sig brutala uttryck, då soldaterna kunde kidnappa kvinnorna i en by, och sedan låta männen 

ge sig ut i skogen för att finna det gummi soldaterna krävde för att släppa kvinnorna levande. 

De hårda levnadsförhållandena som afrikanerna levde under i och med tvångsarbete, gjorde 

att de inte hade möjlighet att skaffa föda och att många människor svalt ihjäl. Som exempel 

kan Kongo nämnas, där mellan 10 och 13 miljoner människor dog, detta motsvarar en 

befolkningsminskning på 50 procent.32 Detta är ett exempel på ett folkmord på en 

urbefolkning.  

2.2.4 F d Jugoslavien, början av 1990-talet 
Inbördeskriget i f d Jugoslavien är ett exempel på ett etniskt folkmord. Detta medförde i 

början av 1990-talet att mellan 200 000 och 250 000 människor fick sätta livet till. Kriget fick 

även stora konsekvenser för flyktingfrågan, då en och en halv miljon människor lämnade 

landet och ungefär lika många blev flyktingar i sitt eget land.33 Kriget och folkmordet skedde 

i första hand till följd av olika politiska mål mellan de tre stora etniska folkgrupperna, 

                                                 
28 Skott, S. 2004. s. 21. 
29 Gabrielson, K. 2006. s. 34. 
30 Skott, S. 2004. s. 37. 
31 Gabrielson, K. 2006. s. 67ff. 
32 Gabrielson, K. 2006. s. 41ff. 
33 Potapenko, I. 2006. s. 14. 
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muslimer, serber och kroater. Ledarna för de tre olika grupperna, drev sina allt mer uttalade 

mål, som utmynnade i folkmord, som skedde utefter de etniska gränser som fanns mellan 

grupperna. Folkmordet på muslimer i Srebrenica är här ett av de mer välkända i kriget.34  

2.2.5 Sydamerikas indianer, under 1500-talet 
Den spanska kolonisationen av Amerika hade sitt huvudsäte på ön Hispaniola. Där antalet 

indianer minskade från 1,1 miljoner till några tusen, under åren från 1400-talets slut till år 

1520.35 Den europeiska expansionen i området beräknas ha utplånat mellan 50 och 95 procent 

av ursprungsbefolkningen. Faktorerna till detta är många, där av nämns ofta sjukdomar som 

smittkoppor, tyfus och mässlingen, men något som många inte känner till är att folkmorden 

spelade en stor roll för européernas maktövertagande.36 Detta är ett exempel på ett folkmord 

på en urbefolkning. 

2.2.6 Kommunismen i Kina, 1950-1960-talet  
Kommunismen i Kina på 1950-1960-talet genomförde ett ideologiskt massmord, i form av 

massvält på människor i det egna landet. Mellan åren 1959 och 1962 ägde den värsta 

svältkatastrofen någonsin rum i Kina då mellan 43 och 46 miljoner människor föll offer.37 

Ansvaret för detta hade diktatorn Mao Zedong, som genom politiska beslutet kom att kräva att 

varje by i Kina skulle ha ett eget järnbruk, tvingade människor som i vanliga fall sysselsatte 

sig inom jordbruket att ta arbete i industrin. Detta fick följden att människorna inte längre 

kunde producera de varor de behövde för att överleva, och miljontals människor dog. Likaså 

utförde Mao politiska mord på drygt tre miljoner människor som var mot honom rent 

politiskt. År 1966 bröt det som brukar kallas för kulturrevolutionen ut i Kina, då allt 

västerländskt och gammalt skulle förbjudas.38  Kulturrevolutionen var mer offentlig till sin 

karaktär, än svältkatastrofen som ägt rum i det tysta. Under de första tre åren av revolutionen, 

som framför allt handlade om vem som skulle ha makten i landet, dog 1 600 000 människor.39  

2.2.7 Kambodja 1975-1979 
Kambodja kan mellan åren 1975-1979 karaktäriseras som ett skräckvälde, då de röda 

khmererna hade makten i landet. Ledaren för denna kambodjanska kommunism var Pol Pot. 

Under det ideologiska folkmordet under hans ledning fick mellan en och en halv miljon och 

                                                 
34 Gabrielson, K. 2006. s. 114. 
35 Bénot, Y. 2003. s. 50ff. 
36 Gabrielson, K. 2006. s. 34. 
37 Skott, S. 2004. s. 118. 
38 Gabrielson, K. 2006. s. 76ff. 
39 Skott, S. 2004. s. 126ff. 
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två miljoner människor sätta livet till.40 Metoderna för att genomföra den kommunistiska 

politiken i landet var många och växlande, bland annat tvingades samtliga två och en halv 

miljoner människor i staden Phnom Penh att utrymma staden för att föras ut på landsbygden 

där de skulle påtvingas de kommunistiska tankarna.41 Kommunisterna under Pol Pots ledning 

var emot alla oliktänkande, och regimen utförde därför massmord på människor med 

utbildning, såsom lärare och politiker. Människor som inte ansågs arbeta tillräckligt hårt för 

kommunismens skull, människor som var ledsna, hade glasögon eller som utövade en 

religion, ansågs vara fiender och förintades. Många människor hade ont om mat, och 

hungersnöd drabbade landet.42  

2.2.8 Kurderna, 1900-talet  
Kurderna har haft en besvärlig situation under 1900-talet på så vis att de inte har haft något 

eget land. Kurderna bor i länderna Syrien, Turkiet, Iran och Irak, uppdelningen har medfört 

spänningar mellan folken. Den etniska konflikten mellan kurderna och de länder där de är 

bofasta, har medfört massdeporteringar och folkmord.43 Kurderna har många gånger 

tvångsförflyttats och mördats, bland annat i den s k  Anfal-kampanjen, i slutet av 1980-talet, 

då omkring 180 000 människor mördades i Irak under ledning av Saddam Hussein.44 

Folkmordet på kurderna klassas som ett etniskt folkmord men det är även ett folkmord på en 

minoritet.  

2.2.9 Aboriginerna, 1700-talets slut till 1900-talets mitt  
Folkmordet på aboriginerna, i slutet av 1700-talet till 1900-talet mitt är ett exempel på ett 

folkmord på en urbefolkning. Aboriginerna kom av de koloniserande engelsmännen att 

berövas sin mark och utsättas för svält. Även ett inslag av rasism kan skönjas i detta 

folkmord, där människor med ”färgat blod” skulle utplånas. Engelsmännen ansåg 

inledningsvis att aboriginerna inte hade rätt till landet, eftersom de inte odlade och brukade 

marken. Antalet aboriginer i Australien i slutet av 1700-talet anses av forskarna ha uppgått till 

mellan 300 000 och 750 000 människor. I början av 1900-talet var denna siffra 94 564 

människor, på 1980-talet 171 150 och 1996 var siffran 386 000 aboriginer.45  

 
                                                 
40 Gabrielson, K. 2006. s. 110ff. 
41 Skott, S. 2004. s. 159f. 
42 Gabrielson, K. 2006. s. 110ff. 
43 Sheikhmous, O. 1991. s. 13ff. 
44 Forskningsplan. 1999. s. 72.  
45 Davidson, A. 2003. s. 82. 
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3. Teoretiska perspektiv och forskningsläge 
För att skaffa oss en referensram, har vi här valt att presentera de för arbetet centrala 

begreppen. Dessa bör ses som ett verktyg utifrån vilka vi ska bearbeta vår empiri. Begreppen 

används av naturliga skäl i olika utsträckning, men teorin bör ses i ett bredare perspektiv, där 

begreppen sätts in i ett sammanhang och ges en bakgrund. Som grund i undervisningen om 

historia, ligger historiedidaktiken, som därmed får tjäna som utgångspunkt för en förståelse av 

det samband som finns mellan historiemedvetande, historiebruk och historieförmedling. 

Därefter finner ni en definition av begreppet folkmord samt en beskrivning av de folkmord 

som ingår i undersökningen. I slutet av kapitlet finns en presentation om minnespolitikens 

olika utgångspunkter.   

3.1 Historiedidaktik 
Nedan kommer det att ske en presentation av centrala tankar och gestalter inom 

historiedidaktiken, som ligger till grund för undervisningen inom historieämnet.  

  

Historieämnets tillbakagång i skolundervisningen, framför allt från 1960-talets mitt, brukar 

betecknas som ”historieämnets kris”. Den främsta orsaken till denna kris fanns i det allt större 

avståndet mellan historievetenskapen och brukarna av historia, exempelvis i skolan.  

Kommunikationen och förmedlingen dem emellan var orsaken till problemet och detta kom 

att uppmärksammas både i den internationella debatten och i Sverige.46  

 

Historiedidaktikens egentliga särskiljande från historievetenskapen började sedan i slutet av 

1970-talet, då den tyska boken Handbuch der Geschichtsdidaktik utgavs år 1979. Boken har 

sedan kommit att utgöra ”bibeln” inom historiedidaktiken, med ”det historiska medvetandets 

utseende, tillkomst och funktion i samhället” 47 som grund. Andra centrala begrepp i den 

tyska debatten om historiedidaktik handlar om begreppsparet, förstå och förklara.48 Till 

skillnad från debatten i Tyskland, med innehållet i fokus, kom diskussionen om 

historiedidaktik i Storbritannien att handla om vägen till och formen för historisk kunskap.49  

 

                                                 
46 Behre, G & Odén, B. 1982. s. 9. 
47 Karlegärd, C & Karlsson, K-G. 1997. s. 6f. 
48 Karlegärd, C & Karlsson, K-G. 1997. s. 7. 
49 Karlsson, K-G. 1997. s. 27. 
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Danmarks stora namn inom historiedidaktiken var Sven Sødring Jensen. Hans verk 

Historieundervisningsteori, från år 1978, har haft en särskild plats i den nordiska debatten, 

och framhåller historieämnets vikt i skapandet av den goda samhällsmedborgaren, vilket är 

aktuellt än idag.50   

 

I den svenska debatten om historiedidaktik var det i början av 1980-talet ovanligt med 

historiedidaktik utanför ramen för lärarutbildningen. Men år 1982 utgav professor i historia 

Birgitta Odén och docent Göran Behre antologin Historievetenskap och historiedidaktik, där 

flera framstående inom historieämnet presenteras. I ett av de inledande kapitlen frågar sig 

historiedidaktiker Christer Karlegärd om historiedidaktik är något för Sverige. Vilket han 

avslutningsvis faktiskt anser att det är, eftersom historiedidaktiken skulle kunna lösa de 

kommunikativa problem som historieämnet stod inför, men för att det skulle kunna ske var 

didaktiker och historiker tvungna att samarbeta.51 I samma anda ordnades ett antal 

historiedidaktiska konferenser mellan just historiedidaktiker och traditionella historiker. Mötet 

blev dock inte så fruktbart, och debatten avstannade i slutet av 1980-talet. Detta skedde efter 

historiedidaktiken lyckats avgränsa sig från historievetenskapen. Disciplinen hade lyckats 

skapa sig en särart genom att intressera sig för begreppen historiemedvetande och historisk 

identitet.52 Den tyske historiedidaktikern Jörn Rüsen antyder dock att förhållandet mellan 

historiedidaktiken och historievetenskapen var ojämnt och att historiedidaktiken enbart skulle 

hjälpa historievetenskapen på fötter igen. Rüsen ansåg att historiedidaktiken: “Transports 

historical knowledge from the full vessels of academic research to the empty heads of 

pupils”53. 

 

Odén kom att beskriva historiedidaktikens kärna som ”föreställningar om vad som bör 

förmedlas till skilda auditorier med hänsyn till historiens funktioner i samhället”54. 

Historiedidaktik handlar sålunda om hur historia ska förmedlas i samhället, och ytterst 

härstammar historiedidaktikens båda ordstammar från grekiskan.55 Där det första ordet syftar 

på den insamling och bearbetning av iakttagelser som sker inom disciplinen, medan didaktik 

är konsten att undervisa.56  

                                                 
50 Se Karlegärd, C & Karlsson. K-G. 1997. s. 8. 
51 Se Behre, G & Odén, B. 1982. s. 39. 
52 Karlsson, K-G. 1997. s. 17f. 
53 Här citerad i Karlsson, K-G. 1997.  s. 19. 
54 Här citerad i Karlsson, K-G 1997. s. 21. 
55 Karlegärd, C & Karlsson. K-G. 1997. s. 5. 
56 Andersson, B. 2004. s. 9ff. 
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3.2 Historiemedvetande 
Historiemedvetande har ett nära samband med historiedidaktiken, på så sätt att begreppet kan 

ses som ingången till historiedidaktiken. Historiemedvetande är kopplat till de tre 

tidsperspektiven, dåtid, nutid, och framtid.57 I ett historiskt medvetande är således tids - och 

förändringsperspektivet centralt. De olika tidsperspektiven påverkar och samspelar med 

varandra. Det som skiljer nu och då är att samhället hela tiden förändras och nya saker sker, 

vilket i sin tur skapar ny historia.58 För att applicera detta i vår undersökning, vidareutvecklar 

vi resonemanget i delkapitlen  ”skolan” och ”lära av historia”.  

 

Vårt sätt att se på historiens drivkrafter, individen eller kollektivet, exempelvis i form av 

nation, påverkar vårt historiska medvetande, vilket hör samman med bilden av oss själva.59 

Bo Andersson, professor i historia, låter meddela att detta främst är historievetenskapens 

uppgift medan det historiemedvetna, som vi sett ovan, är historiedidaktikens uppgift.60 

Historiskt medvetande är något som är svårt att få grepp om, och eftersom vi är mer beroende 

av erfarenhet än av insikt, så kan ett normalt liv inte levas utan medvetande om ett personligt 

förflutet.61 Skillnaden mellan de två snarlika begreppen illustreras av Bernard Eric Jensen, 

som är lektor i historia och historiedidaktik i Köpenhamn, i följande figur som visar 

förhållandet mellan historiemedvetande och historiskt medvetande. Men även deras relation 

till begreppen tidsmedvetande, som innefattar alla former av medvetande mellan dåtid, nutid 

och framtid, samt begreppet historiesyn, som handlar om ett genomtänkt sätt att se på 

historien, redovisas: 

 

Tidsmedvetande 

Historiemedvetande 
Historiskt medvetande 

Historiesyn 

Figur 1. Sambandet mellan tidsmedvetande, historiemedvetande, historiskt medvetande och historiesyn. Källa: 
Jensen, B E (1997) ”Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” s. 59.  I: Karlegärd, C & 
Karlsson, K-G. Historiedidaktik.  
 

                                                 
57 Ammert, N. 2004. s. 279. 
58 Karlsson, K-G. 2004a. s. 46. 
59 Andersson, B. 2004. s. 31ff.  
60 Andersson, B. 2004. s. 42f. 
61 Tosh, J. 1994. s. 11. 
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Klas- Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, menar att historiemedvetande 

i form av människors uppfattning av sig själva som en del av det omgivande samhället, är lika 

gammalt som samhället. Men historiemedvetande i form av människans medvetande om att 

hon själv kan skapa historia, tillhör den moderna tiden. Under forn- och medeltiden ansåg 

människan att gudarna, klimatet och traditionen styrde deras framtid, liksom deras samtid och 

historiska tid. Den amerikanska historikern John Lukacs sätter 1600-talets 

moderniseringsprocess som grunden för människans historiemedvetande. Det var på den tiden 

då människor började tro att de själva kunde påverka sin tillvaro med egen kraft.62

 

Även om begreppet historiemedvetande är relativt nytt, funderade redan filosofen Friedrich 

Nietzsche på 1800-talet på detta. Nietzsche drog en gräns mellan historiemedvetandet som är 

livsbefrämjande, vilket sker genom förebilder och traditioner, samt ett vetenskapligt 

historiemedvetande, som relativiserar historien, vilket i sin tur gör det omöjligt att överblicka 

och orientera sig i tid.63  

 

Begreppet historiemedvetande presenterades år 1979 av den tyske historiedidaktikern Karl- 

Ernst Jeismann,64 där relationen mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av en samtida 

situation och framtidsperspektivet belyses.65 Jeismann konstruerade fyra förklaringar av 

begreppet historiemedvetande, som sedan varit utgångspunkt för flertalet av de 

historiedidaktiska forskarna.  
 
1. Historiemedvetande är den ständigt närvarande vetenskapen om att alla människor 
och alla inriktningar och former av samliv som de skapat existerar i tid, det vill säga 
de har en härkomst och en framtid och utgör inte något som är stabilt, oföränderligt 
och utan förutsättningar. 
2. Historiemedvetande innefattar sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, 
förståelse av nutid och perspektiv på framtiden. 
3. Historiemedvetande är hur dåtiden är närvarande i föreställning och uppfattning. 
4. Historiemedvetande vilar på en gemensam förståelse som baseras på emotionella 
upplevelser. Den gemensamma förståelsen är en nödvändig beståndsdel i bildandet 
och upprätthållandet av mänskliga samhällen.66  

 
Det är framför allt definition ett och två som kommit att få mest genomslagskraft inom 

vetenskapen. Den första definitionen behandlar ett historiskt medvetande, och den andra 

handlar om historiemedvetande.67 Den i Sverige vedertagna definitionen av 

                                                 
62 Se Karlsson, K-G. 1999. s. 47ff. 
63 Karlsson, K-G. 2004a. s. 54.  
64 I den tidigare nämnda Handbuch der Geschichtsdidaktik. 
65 Karlsson, K-G. 2004a. s. 45. 
66 Här citerad i Jensen, B E. 1997. s. 51. Vi har använt oss av Jeismanns indelning och rangordning.  
67 Jensen, B E. 1997. s. 53. 
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historiemedvetande, grundar sig på den andra definitionen. Odén skriver i 

Nationalencyklopedin, att historiemedvetande handlar om ”vår upplevelse av ett sammanhang 

mellan våra tolkningar av det förflutna, vår egen samtid och våra perspektiv inför 

framtiden”.68

 

En tysk historiker i sammanhanget är Reinhart Koselleck, som talar om ”historisk tid”,69 

något som B E Jensen tolkar som historiemedvetande. Koselleck menar att människors 

förståelse av nutiden är beroende av människans ”erfarenhetsrum” i form av medvetandet och 

ihågkomsten av det som skett (dåtid) och ”förväntningshorisont” i form av förhoppningar och 

visioner inför framtiden.70 Begreppet historiemedvetande har dock fått utstå en del kritik, 

framförallt ifrån den tyske historikern och didaktikern, Joachim Rohlfes, som menar att 

konceptet blivit så populärt tack vare vagheten i begreppet.71

 

S S Jensen, förklarar att historiemedvetande inte är stabilt, utan i högsta grad föränderligt. 

Han konstaterade att det finns en koppling mellan de tre tidsdimensionerna, som människan 

har att förhålla sig till i form av ett förflutet, en samtid och en framtid.72 Bo Andersson, 

professor i ämnesdidaktik, med fokus på historia, skriver i detta sammanhang att: 
 

Historiemedvetande är något som var och en har men som varje enskild individ 
tillägnar sig kontinuerligt i en ständigt pågående läroprocess där samhällets alla 
förmedlare medverkar.73  

 
Ett historiemedvetande behöver inte vara något individuellt, utan kan ha koppling till 

samhället. Detta innebär att historiemedvetandet kan ändras till följd av att samhället 

förändras. I samhällen som karaktäriseras av snabba förändringar uppfattar människorna det 

förflutna som något som inte kan användas för att förstå framtiden. Istället försöker man att 

omformulera det förflutna och då skapa en historia som är bättre anpassad till dagens och 

framtidens behov. Under tider då samhällets förändringar är mer långsamma är det lättare att 

uppfatta sammanhanget mellan då och nu, samt att förstå att framtiden kommer att vara 

snarlik det förflutna.74  

                                                 
68 Nationalencyklopedin. 1992. Band 9. s. 21.Sökord: Historiedidaktik.  
69 Se Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten från 1979. Refererad i Jensen, B E. 1997. s. 62f. 
70 Jensen, B E. 1997. s. 62f. 
71 Se Jensen, B E. 1997. s. 50.  
72 Se Karlsson, K-G. 2004a. s. 45.  
73 Andersson, B. 2004. s. 26.  
74 Sandström, E. 2005. s. 38f. 
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3.2.1 Skolan 
Fokuseringen inom historiedidaktiken har förändrats under 1900-talet, och 

historiemedvetande har fått ett allt större utrymme i denna debatt.  

 

På 1960-70-talen låg enligt B E Jensen, fokus inom historiedidaktiken på historia i skolan, 

medan fokus idag ligger på historia utanför skolan.75 Däremot menar andra forskare, 

exempelvis Rohlfes, att historieundervisningen i skolan bör var det enda och självklara 

forskningsområdet inom historiedidaktiken. Detta får konsekvensen att historiedidaktiken 

inom andra områden, t ex populärhistoria, dvs historia utanför skolan, inte skulle vara ett 

intressant fokus inom disciplinen.76 Resonemanget handlar således om var i samhället som 

historiemedvetande skapas. Forskning har visat att elevers historiemedvetande i första hand 

inte skapas i skolan, utan i hemmet genom kontakt med filmer, böcker och spel.77Arja Pilli,78 

som är docent i historieämnets didaktik, menar att eleverna i skolan kan få kunskap om 

historien på många olika sätt i samhället, men hon menar dock att det fortfarande är 

historieundervisningen i skolan, som skapar historiemedvetandet. Pilli menar att skolorna inte 

bör se populärhistoria som ett hot till historieundervisningen i skolan, utan som ett 

komplement och som en inspirationskälla för eleverna.79  

 

I kursplanen i historia för gymnasiet står det att ”historieundervisningen syftar till att utveckla 

ett historiemedvetande”.80 I ämnesbeskrivningen påpekas att ”kopplingen mellan det 

förgångna, nuet och framtiden gynnar analys och problematisering” detta medverkar i sin tur 

till handlingsberedskap. Till följd av detta finns i A-kursen betygskriteriet att eleven ska se sig 

själv som en historisk person med ett framtidsperspektiv.81 Lektor Sture Långström menar att 

man inte bara avser att eleverna ska förstå historia, utan genom begreppet historiemedvetande 

vidgas perspektivet.82 Elevens strävan att förvärva ett historiemedvetande ska understödja 

tolkningen av företeelser och förlopp i samtiden och skapa en beredskap inför framtiden.83 B 

                                                 
75 Den svenska historiedidaktiken var under 1960-70-talet inte så utvecklad, men som antytts i avsnittet om 
historiedidaktik, låg Danmark före Sverige i den historiedidaktiska forskningen, och därmed även i diskussionen 
om begreppet historiemedvetande. Jensen, B E. 1997. s. 49. Vår kursivering. 
76 Se Jensen, B E. 1997. s. 50. 
77 Ammert, N. 2004. s. 274. Vår kursivering.  
78 Arja Pilli heter numera Virta i efternamn, men då artikeln skrevs använde Casperson, S. i 2001:9, sig utav 
Pilli, av denna anledning använder vi oss också av hennes dåvarande efternamn.   
79 Se Casperson, S. 2001:9. s. 41.  
80 Skolverket. 2006. [www] 
81 Skolverket. 2007. [www] 
82 Långström, S. 1997. s. 51f. 
83 Ammert, N. 2004. s. 273. 
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E Jensen menar i detta sammanhang att människor både är skapare av historia och själva är 

skapade av historia.84 Detta synliggörs av följande: 
 

1. Den karaktär som historien har skapat för människor måste betraktas i ljuset av de 
former av historiemedvetande som de tillägnar sig och utvecklar genom 
socialisation, och 
2. människors historieskapande verksamhet skall ses mot bakgrund av det 
historiemedvetande som de har.85

 
Uppgiften i den konkreta historieundervisningen blir därför enligt gymnasieläraren Sigward 

Casperson att: ”omforma vardagsmedvetandet till teoretiskt medvetande och att utveckla det 

förvrängda okritiska medvetandet till ett rationellt och kritiskt vetande”.86 Detta skulle således 

kunna leda till ett utvecklat historiemedvetande hos eleverna.  

3.2.2 Lära av historia   
Det finns en pågående debatt om huruvida det går att lära något av historien eller ej.87 

Historiefilosofiska forskare menar att vi kan lära oss något av det förflutna, genom att blicka 

tillbaka på det som har hänt tidigare och på så sätt förstå nuet bättre. Historiemedvetande i 

detta sammanhang kan alltså kopplas till de kunskaper som erfarits av historien. Lära av 

historia kan på så vis kopplas samman med storheterna dåtid, nutid och framtid.88  

 

Alla folkmord är unika i den meningen att en historisk händelse ingalunda kan upprepas på 

exakt samma sätt, till följd av att de historiska förutsättningarna har ändrats. I denna mening 

är det svårt att direkt använda sig av kunskaper från ett tidigare inträffat folkmord, de kan 

dock fungera som en påminnelse om att det kan hända igen.89  Rüsen menar att man inte kan 

lära sig något direkt från en tidigare inträffad händelse, men att lärdomar kan dras av det 

förflutna i form av erfarenheter.90  

 

I ett historiskt perspektiv är det i detta sammanhang intressant att påpeka att innan Förintelsen 

ägde rum, hade inte svenskarna en verklig kunskap om liknande händelser i historien, som 

skulle kunna användas som referensram. Människorna kunde inte sätta ord på vad det var som 

skedde, och på så sätt förstod de heller inte vad som hände. Trots att folkmord ägt rum 

tidigare kunde människorna därmed inte använda sina kunskaper, och ta lärdom av 
                                                 
84 Se Karlsson, K-G. 1999. s. 38. 
85 Jensen, B E. 1997. s. 60. 
86 Casperson, S. 2001:9. s. 41. 
87 Andersson, B. 2004. s. 158ff. 
88 Andersson, B. 2004. s. 36. 
89 Svanberg, I & Tydén, M. 2005. s. 22f.  
90 Rüsen, J. 2004. s. 199.  
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historien.91 Vid inrättandet av Levande historia, antydde dåvarande socialdemokratiska 

statsministern Göran Person att ”genom att hålla kunskapen vid liv kan vi undvika att vårt 

land någonsin behöver uppleva någonting så fruktansvärt som förintelsen”. I andra ord sa 

statsministern att vi kan lära av historia, och därmed bör och kan vi dra kunskaper ur det 

förflutna.92  

3.3 Historiebruk 
Enligt historieprofessor Peter Aronsson, finns det ett samband mellan historiebruk och 

historiemedvetande på så vis att ”de uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid och 

framtid som styr, etableras och reproduceras i historiebruket”.93

 

Historikern Erika Sandström skriver i sin avhandling att historiebruk är ett relativt nytt 

perspektiv att se på historien bland ”vanligt” folk. Exempelvis nämns David Lowenthals The 

Past is a Foreign Country från 1985, där vår tids relation till den gånga tiden debatteras. 

Intresset för historiebruk etablerades först hos etnologerna, och kom sedan att 

uppmärksammas även hos historikerna.94 År 2001 kom att bli det verkliga genombrottet, då 

tre avhandlingar publicerades inom området. 95  

  

Men intresset för historiebruk som sådant, är dock inte något nytt i historien. Redan Nietzsche 

hade intresse för historiebruk då han diskuterade historiens nytta och skada för människan.96 

B E Jensens Historiedidaktiske sondringer från 1994, kom att innebära en breddning av synen 

på historiebruk och upplevelser av historia. En historia som finns överallt och som vi ständigt 

möter i vår vardag.97 Detta stämmer väl överens med Aronssons definition av historiebruk 

som: ”De processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda 

meningsskapande och handlingsorienterade helheter”.98

 
                                                 
91 Gerner, K & Karlsson, K-G. 2005. s. 311.  
92 Se Gerner, K & Karlsson, K-G. 2005. s. 331. I uppsatsen har vi använt oss av ”Levande historia” för att 
beteckna det längre myndighetsnamnet ”Forum för Levande historia”. Se delkapitlet ”politiska aspekten”, för en 
förklaring av Levande historia.  
93 Aronsson, P. 2004. s. 17f. 
94 Sandström, E. 2005. s. 10ff. 
95 Se Sandström, E. 2005. s. 15. Dessa tre är: Fornstora dagar - moderna tider: bruk av och debatter om svensk 
historia från sekelskifte till sekelskifte av Ulf Zander, Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, 
historiemedvetande och historiebruk 1931-2000 av Roger Johansson och Socialdemokraterna skriver historia: 
Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1982-2000 av Åsa Linderberg. Fokus för avhandlingarna är som 
synes hur historia fungerat som en politisk resurs i frågan om makt. 
96 Se Karlsson, K-G. 2004a. s. 53. I boken Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, från år 1874. 
97 Se Ericson, H-O. 2005. s. 37.  
98 Aronsson, P. 2004. s. 17. 
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”Alla bruk av historia kan i vid mening sägas handla om människors sökande efter mening 

och sammanhang i tillvaron”.99 Historiebruk är en följd av mänskliga behov, och med 

människans behov skiftar användandet av historien.100 Karlsson har klassificerat bruket av 

historien, för att belysa på vilka sätt historien kan brukas och brukas. Bruken kan i 

verkligheten överlappa varandra, de kan också existera bredvid varandra. I något fall utesluter 

de dock varandra. Karlsson delar upp bruket i sju olika kategorier: vetenskapligt, existentiellt, 

moraliskt, ideologiskt, icke-bruk, politiskt- pedagogiskt och kommersiellt.101  

 

Ett vetenskapligt historiebruk handlar om att upptäcka, granska och tolka källor, för att sedan 

kunna förklara och förstå det förflutna.102 Det vetenskapliga historiebruket kan även förse oss 

med historiska fakta för att kunna begripliggöra variation i tid och rum samt ge oss kunskap 

för att analysera varför samhället blivit som det blivit.103 Bruket av historia kan staten styra i 

form av bidrag till universitet och högskolor.104 Detta har exempelvis skett genom de statliga 

anslag som regeringen tillförde kampanjen Levande historia, då en av fyra delar i projektet 

var att ”stödja forskning och undervisning i högskolan”.105

 

Det existentiella bruket behandlar människans behov av att minnas. I denna indelningsgrupp 

ingår även symboler och traditioner. Det här sättet att använda historia förekommer vanligtvis 

i samhällen som upplever en snabb förändring i form av krig och revolutioner. Människorna i 

dessa samhällen upplever därför att deras ursprung blir borttaget,106 kanske på grund av att 

historien kan skada den politiska maktens legitimitet.107 Det existentiella bruket har en 

koppling till det moraliska bruket som handlar om att återupptäcka och visa upp en glömd 

historia.108 Det existentiella historiebruket finns både bland individer och bland grupper i 

samhället, och till följd av ett yttre tryck har det kollektiva minnet förstärkts. Vissa samhällen 

hålls samman av ett gemensamt minne bestående av traumatiska historiska upplevelser. 

Exempelvis har historiska folkmord skapat mycket starka band mellan människor.109   

 

                                                 
99 Karlsson, K-G. 2004a. s. 55. 
100 Sandström, E. 2005. s. 33. 
101 Karlsson, K-G. 2004a. s. 55f. 
102 Sandström, E. 2005. s. 34. 
103 Karlsson, K-G. 2004a. s. 54. 
104 Hermansson Adler, M. 2004. s. 53f. 
105 SOU. 2001:5. s. 35.[www] 
106 Sandström, E. 2005. s. 34. 
107 Karlsson, K-G. 2004a. s. 58. 
108 Sandström, E. 2005. s. 34. 
109 Karlsson, K-G. 2004a. s. 57. 
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Ett annat historiebruk är det ideologiska, som innefattar ”de processer där politiskt aktiva 

medvetet konstruerar ett historiskt sammanhang, exempelvis för att legitimera ett visst 

politiskt system”.110 Det ideologiska historiebruket handlar också om att genom historien 

bygga upp ett betydelsefullt sammanhang för att kunna ”legitimera en viss maktposition och 

rationalisera denna genom att lägga historien tillrätta så att misstag och problem på vägen till 

makten tonas ned, görs banala eller försvinner”.111 Exempelvis så valde den 

socialdemokratiska och vänsterpartistiska regeringen att inte uppmärksamma kommunismen i 

Sovjet, till förmån för Förintelsen i projektet Levande historia.112  

 

Ett icke-bruk av historia brukar betraktas som en speciell form av det ideologiska bruket. De 

har samma brukargrupper (intellektuella och politiska eliter) och samma syfte, det vill säga att 

legitimera och rationalisera.113 Ett icke-bruk kan vara oreflekterat, det förflutna uppfattas då 

inte som betydelsefullt. Ignoreras historien istället medvetet har man valt att bortse från det 

förflutna, på grund av att det av någon anledning anses obekvämt.114 Detta skedde exempelvis 

i f d Jugoslavien, där rivalernas historia plockades bort från undervisningen.115 Troligtvis kom 

detta att påverka människornas attityder till varandra, eftersom de då inte fick möjlighet att 

studera samhörigheten mellan grupperna.116  

 

Ytterligare två sätt att bruka historien är det pedagogiskt-politiska och det kommersiella 

bruket. Det pedagogiskt-politiska bruket handlar om att finna kopplingar till idag, att visa på 

likheterna för att på så sätt lyfta fram viktiga frågor i vår tid. Ett exempel på detta är 

kampanjen Levande historia, vars syfte var att öka människors medvetenhet om Förintelsen 

samt att påvisa vår tids främlingsfientlighet och rasism. Det kommersiella historiebruket 

behandlar historia för att sälja olika saker.117 Det kommersiella bruket liknar det pedagogiska, 

då man använder historiska företeelser med stor emotionell kraft, exempelvis spelfilmer med 

Förintelsen som motiv, såsom Schindlers list och Livet är underbart. Även i reklam och 

tidskrifter har man använt sig av historien för kommersiella syften.118 En bidragande orsak till 

                                                 
110 Karlssons resonemang. Se Sandström, E. 2005. s. 34.  
111 Karlsson, K-G. 2004a. s. 59. 
112 SOU. 2001:5. [www] 
113 Karlsson, K-G. 2004a. s. 61. 
114 Sandström, E. 2005. s. 34. 
115 Hermansson Adler, M. 2004. s. 55.  
116 Enligt oss. 
117 Sandström, E. 2005. s. 34. 
118 Karlsson, K-G. 2004a. s. 64. 
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denna uppmärksamhet handlar om vilka insikter folkmorden anses kunna ge, samt vilken 

skuld som finns i samhället inför det inträffade.119  

3.3.1 Bruket av historia i skolan – en politisk dimension 
Historieundervisningen har använts som ett påtryckningsmedel för politisk påverkan från 

ledande samhällsgrupper. Det som förmedlas till eleverna är beroende av vad den politiska 

makten anser centralt att lära sig i skolan. 

 

Den franska historikern Marc Ferro menar att den politiska dimensionen av historieämnet är 

centralt: 
Vad som anses vara väsentligt eller icke väsentligt av de dominerande 
intressegrupperna och läroboksförfattarna styr i sin tur elevernas uppfattning av 
historia, och där med också deras framtida ställningstaganden.120

 
Stater sprider alltid ut ett budskap till eleverna genom undervisningen, antingen aktivt genom 

propaganda för en särskild ideologi/ religion eller ska undervisningen förmedla vissa värden 

som statsmakten anser vara grundläggande och som bör förmedlas för att bilda 

samhällsmedborgarna.121 Karlsson och Karlegärd håller med om historieämnets politiska 

karaktär och menar att makthavarna använt sig av historia för att legitimera sin makt, men de 

talar även om hur motståndarna kunnat använda historia för att kritiskt kunna attackera 

makten.122   
 

De politiska ideologierna bär med sig olika föreställningar om samhället, som i sin tur skapar 

olika sätt att se på världen. Ideologiernas inflytande kan man se i skolans läromedel och 

beroende på vilken politisk dimension som har makten, går det att skönja helt olika 

tolkningar.123 Även läroplanen är ett uttryck för den dominerande ideologin, men den får 

inget direkt genomslag i undervisningen, utan det är istället läromedlen som direkt påverkar 

undervisningen enligt Tomas Englund, professor i pedagogik.124 Således är läroplanens 

värdegrunds- plädering ett uttryck för politik i skolans verksamhet.125 Skolan ska förmedla 

grundläggande värden som anses vara viktiga för samhällsuppbyggandet och framtiden. De 

fem övergripande värdegrundsmål som omskrivs i Lpf94 är: människolivets okränkbarhet, 

                                                 
119 Detta kommer att diskuteras mer i avsnitten Minnespolitiken och senare i Resultatanalysen. 
120 Här refererad i Zander, U. 1998. s. 35. 
121 Se Zander, U. 1998. s. 36.  
122 Karlegärd, C & Karlsson, K-G. 1997. s. 11. 
123 Englund, T. 2005. s. 173. 
124 Englund, T. 2005. s. 193. Vi ställer oss dock kritiska till detta, och menar att läroplanen ska vara det som får 
ett direkt inflytande i undervisningen. Läroboken kan dock vara ett hjälpmedel för att nå dit.  
125 Ericson, H-O. 2005. s. 20. 
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individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta.126 Zander skriver att ”förmedlingen av historia 

bidrar enligt detta perspektiv till att socialisera in kommande generationer i det rådande 

samhället”.127

 

Historia är liksom alla andra ämnen i skolan beroende av hur politikerna ser på ämnet: ”om 

inte vår tids makthavare såg någon nytta med ämnet, så skulle det inte finnas i skolan”.128 Det 

som framställs som en ”fullt objektiv bild”129 är således en alldeles särskild bild, nämligen 

maktens bild av historien. Ämnet har här kommit att tjäna makthavarnas syfte på så sätt att 

deras legitimitet och stordåd presenteras. Ett aktuellt exempel på detta är det av regeringen 

instiftade projektet Levande historia, som vidmakthåller minnespolitiken av Förintelsen i det 

svenska samhället, mer om detta under rubriken ”politiska aspekten”. 

3.3.2 Historieämnets fokus - ett historiskt perspektiv 
Historieundervisningen har i alla tider tjänat makthavarnas perspektiv. Historieämnets roll i 

skolundervisningen, har i ett historiskt perspektiv, fått allt mindre inflytandet. I slutet av 

1800-talet kom historieämnet att diskuteras allt mer, med dess starka ställning och utformning 

var fortfarande densamma. Ämnet ansågs centralt i den medborgerliga fostran och dess 

position gentemot kristendomskunskapen kom att stärkas.130 Enligt läroplanskommissionen år 

1868 skulle ämnet ”utbilda lärjungens nationellt politiska medvetenhet i dess olika yttringar 

och utvecklingsgrader”.131 I början av 1900-talet fick historieämnet tillsammans med 

svenskämnet ansvar att ”förmedla det nationella kulturarvet till eleverna”.132 Den 

statsidealistiska undervisningen skulle med utgångspunkt i ”Gud och fosterlandet”133 utveckla 

omdömet, fantasin och väcka idealitet.134

 

Även universitetsadjunkt Margareta Casservik skriver att historieundervisningen i skolan har 

minskat avsevärt under 1900 talet. Detta har enligt professor i historia, Hans Albin Larsson, 

sin förklaring i en generell förändring av samhället i form av förändrad syn på skolan, 

                                                 
126 Skolverket. 2006. [www]  
127 Zander, U.1998. s. 36. 
128 Ericson, H-O. 2005. s. 19. 
129 Ericson, H-O. 2005. s. 23. 
130 Zander, U.1998. s. 42. 
131 Se Andolf, G. 1972. s. 16. 
132 Zander, U. 1998. s. 42. 
133 Zander, U. 1998. s. 43. 
134 Andolf, G. 1972. s. 17. 
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försämrad samhällsekonomi, politiska förändringar etc. Lärarnas roll i skolan och samhället 

har förändrats samtidigt som själva ämnet har ändrat karaktär.135 Historieprofessor Carl-Axel 

Gemzell skriver i antologin Ut med historien från år 1992, att historieämnets tillbakagång 

ingalunda är en svensk företeelse, utan ämnet gick tillbaka även i Storbritannien och 

Tyskland.136  

 

Karlsson skriver att historieämnets minskade inflytande i samhället främst handlar om att 

människor idag inte anser att kunskaper i historia kan hjälpa dem att bygga dagens och 

framtidens samhälle.137 Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat det förändrade intresset för 

historia, kan vara den ökade globalisering som skett i vår omvärld, framförallt sedan kalla 

krigets slut och murens fall. Sveriges medlemskap i EU har medfört att vi antagit en europeisk 

norm för vad som bör förmedlas i skolan. I detta bruk av historia har Förintelsen blivit den 

gemensamma referensram utifrån vilken skuldbegreppet och ondskan kan diskuteras.138  

Samtidigt kan vi vända på perspektivet och peka på det faktum att uppmärksamhet av 

Förintelsen kan leda till en nationell gemenskap. ”Den historia som konstrueras, aktiveras och 

brukas med syfte att skapa eller förstärka den inre gruppsammanhållningen på sentida 

villkor.”139  

3.4 Historieförmedling 
Historieförmedling skulle kunna förklaras som en kommunikationsprocess, där den historia 

som blivit uppmärksammad genom forskning förmedlas. Budskapet i undervisningen 

förmedlas av läraren, till mottagaren, dvs eleven. Det som mottagaren får till sig som den 

”sanna” historien, medverkar till att skapa ett historiemedvetande vilket i sin tur påverkar 

individens historiebruk, dvs  användandet av historia.140 Historieförmedlingens villkor 

bestäms således till hög grad av det omgivande samhällets intressen, i form av ekonomi, 

ideologi, kultur, politik och gemensamma intressen i samhället.141  

3.4.1 Vad styr historieförmedlingen? 
Enligt Casservik, som tidigare arbetat som lärare i grundskolan, finns det en rad faktorer som 

styr lärarens undervisning. Casservik skriver om en mindre enkät- och intervjuundersökning, 

                                                 
135 Se Casservik, M. 2005. s. 308. 
136 Gemzell, C-A. 1992. s. 57ff. 
137 Karlsson, K-G. 2004a. s. 21ff. 
138 Trenter, C. 2002:2. s. 300. & Bauer, Y. 2000. s. 10. 
139 Zander, U. 2001. s. 29. 
140 Aronsson, P. 2004. s. 100.  
141 Potapenko, I. 2006. s. 31f.  
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där hon i fem djupintervjuer diskuterat vilka faktorer som styr undervisningen med tre 

tidigare-lärare och två senare-lärare i grundskolan.142 Det som lärarna främst ansåg styra 

undervisningen var: 
- Styrdokument 
- Tiden och andra ramfaktorer 
- Läroboken 
- Traditionen [Kanon] 
- Kronologin 
- Lärarens kompetens 
- Elevernas och lärarnas intresse 
- Ledningen på den enskilda skolan143 

 
Även läromedelsförfattaren Magnus Hermansson Adler skriver att lärarens kompetens och 

ämnesinriktning samt elevernas bakgrund och behov styr undervisningen i skolan.144

3.4.2 Historieämnets syfte 
Skolans undervisning ska utgå från gällande styrdokument såsom läroplanen, målen för ämnet 

och för kurserna. Historieämnets syfte och generella utgångspunkt måste och ska givetvis 

diskuteras ur de för ämnet gällande ämnesplaner. Ämnets syfte kan kort sammanfattas med att 

det ska: 

 
Ge sammanhang och bakgrund till skeenden och företeelser för att på så vis 
klarlägga vad som påverkat människor och samhällen genom historien. Den egna 
identiteten kan därmed sättas in i en kontext och en historisk medvetenhet och 
bildning kan därmed skapas vilket gynnar handlingsberedskap inför framtiden, vårt 
samhälle och för förståelsen av andra människor.145  

 
Detta syfte bör finnas i åtanke vid studerandet av, forskare i historia, Lennart Behrendtzs 13 

punkter om varför det finns historia i skolan. Han har ett normativt resonemang, och menar att 

följande insikter kan uppnås om ämnet bedrivs ”demokratiskt, fritt och kritiskt optimalt”146: 

förståelse av nuet, förståelse av stora kvalitativa förändringar (ex från feodalism till 

kapitalism), historien kan verka identitetsskapande, socialt och allmänmänskligt, samt får 

eleverna att se det relativa i frågan om värden, seder och bruk. Ämnet kan vidare ge insikt i att 

historia kan vidga vår livserfarenhet, öka vår tolerans och fördomsfrihet, visa på alternativa 

sätt att leva på och att historiestudier kan stimulera vår fantasi, samt leda till att existentiella 

                                                 
142 Casservik, M. 2005. s. 285ff. Även om undersökningen berör grundskolan, och till största delen t o m de 
tidiga åren i grundskolan, ger Casserviks resultat en hänvisning till faktorer som styr undervisningen.  
143 Casservik, M. 2005. s. 285. [Kanon] vårt tillägg. Fortsättningsvis kommer vi använda oss av hakparentes när 
enstaka ord, läggs till för att förbättra den språkliga kvaliteten.  Vi har valt att kommentera de tre översta 
faktorerna mest, då vi anser dessa vara mer angelägna att förklara, än de övriga. Flertalet av de andra faktorerna 
berörs dock i andra sammanhang i uppsatsen.  
144 Hermansson Adler, M. 2004. s. 62. 
145 Skolverket. 2007. [www] 
146 Se Casperson, S. 2001:9. s. 36. 
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reflektioner uppnås. Eleven kan vidare förstå betydelsen av ställningstaganden i etiska frågor 

och beslut rörande framtiden, samt att historia kan skapa en referensram varifrån fakta kan 

bedömas.147 Kunskapens karaktär blir här synlig och av ovanstående kan vi sluta oss till att 

ämnets raison d´être är historiemedvetandet, dvs kopplingen mellan dåtid, nutid och 

framtid.148

3.4.3 Ramfaktorer 
Ramfaktorer är något som både kan ha en positiv och negativ påverkan på undervisningen. 

Man brukar dela in dem i yttre och inre ramfaktorer. De yttre slås fast genom beslut av staten 

och kommunen, de behandlar ideologiska, ekonomiska och juridiska ramar för skolans 

verksamhet.149  Dessa konstitutionella ramar som styr skolan har en hierarki, där skollagen, 

skolförordningen, läroplanen, kursplanen, kommunal skolplan, lokalarbetsplan i fallande 

ordning styr verksamheten.150  

 

De inre ramarna beslutas av kommunerna, de enskilda skolorna, arbetslagen och läraren själv. 

Det som det ska beslutas om är i första hand pengar, tid och lokaler, med även arbetsformer, 

stoff, läromedel, elever, lärare, föräldrar och annan skolpersonal. Dessa kan i sin tur delas upp 

på de organisatoriska ramarna, i form av själva organisationen och de fysiska ramarna, dvs 

den fysiska miljön i skolan.151  Även önskemål från samhället om att få medverka i planering 

och genomförande uppkommer, dessa önskemål kan till exempel komma från närings- eller 

föreningslivet. 152

3.4.4 Läroboken  
I Sverige samt i andra länder har det gjorts ett flertal olika undersökningar som alla påvisar att 

läroboken är det hjälpmedel som utformar och påverkar undervisningen mest. Lärobokens 

inflytande i undervisningen finns dokumenterad på flera håll. Både den nationella 

utvärderingen i grundskolan som gjordes 1992 (NU92) och 2003 (NU03) visar att läroboken 

                                                 
147 Se Casperson, S. 2001:9. s. 36. 
148 Casperson, S. 2001:9. s. 37. 
149 Långström, S & Viklund, U. 2006. s. 19. 
150 Hermansson Adler, M. 2004. s. 38. 
151 Hermansson Adler, M. 2004. s. 38. 
152 Långström, S & Viklund, U. 2006. s. 19 & Larsson, H. A. 2005. s. 325ff. Larsson delar dock in ramfaktorerna 
på ett annat sätt än Långström & Viklund (2006) samt Hermansson Adler (2004). Larsson delar upp 
förutsättningarna i fasta och rörliga variabler, där de fasta variablerna utgörs av ideologiska styrmedel såsom 
skollag, läroplan, skoltradition och sätt att se på skolan. Medan de rörliga variablerna mer handlar om sociala, 
tidsmässiga och personliga utgångspunkter, såsom kompetens hos läraren, det schemamässiga utrymmet. Men 
även tidpunkten för undervisningen, den sociala miljön, elevernas förkunskaper, hjälpmedel, lokaler, 
skolledningen och läromedel. 
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används i stor utsträckning i SO-undervisningen.153 Innehållet vill framstå som korrekt och 

tillförlitligt. Känslan förstärks på grund av att läroböcker används i sammanhang där 

auktoriteter vanligtvis inte ifrågasätts.154  

 

Läroboken är också styrande vad det gäller vilka avsnitt man tar upp respektive inte tar upp. 

Erfarna lärare har lättare att använda sig av andra källor än läroboken.155 Läroboken är 

framför allt styrande för de lärare som inte har någon utbildning i ämnet samt för 

nyutexaminerade, då de tar stor hjälp av den för att klara av undervisningen. Det kan till och 

med bli så att lärobokens innehåll blir detsamma som kursen.156 Även den europeiska 

undersökningen Youth and History har kommit fram till att det är läroboken som har störst 

relevans för undervisningen.157 Läroboken hjälper eleverna att skapa ett förhållande till nutid, 

dåtid och framtid.158 Kenneth Nordgren, menar i sin avhandling Vems är historien? att nästan 

allt utrymme i fyra vanliga läroböcker på gymnasiet, upptas av Europas historia. Övrig 

undervisning tenderar att ske utifrån ett europeiskt perspektiv.159 Även Hermansson Adler 

nämner att undervisningen begränsas av ”tidsmässiga och geografiska faktorer”.160 Lärarna 

avgränsar exempelvis undervisningen om första världskriget till att gälla Europa, men 

exkluderar av tidsmässiga orsaker Asien.161  

 

Det finns en stor klyfta mellan läroböckernas innehåll och aktuell forskning, vilket medför att 

nya forskningsrön inte finns med. I och med att läroböckerna är bland de viktigaste 

hjälpmedlen i undervisningen är det av stor relevans att man även beaktar ny forskning. Då 

urvalet i en lärobok påverkas av de kunskaper som anses viktiga när boken skrivs, är det 

ganska naturligt att en bok influeras av vad som tas upp i den aktuella kulturdebatten.162 Det 

som påverkar läroböckernas upplägg och utformning är att författarna har stort ekonomiskt 

intresse av att så många böcker som möjligt säljs för att tjäna så mycket pengar som det går. 

Det är alltså det kommersiella intresset som hägrar. Lärarna köper helst böcker som liknar de 

som de använt innan, vilket har medfört att skolan förändras väldigt lite. Förlagen har då 

                                                 
153 Se Casservik, M. 2005. s. 290ff. 
154 Långström, S. 1997. s. 10. 
155 Selander, S &  Juhlin Svensson, A-C. 1995. s. 168. 
156 Långström, S. 1997. s. 18f. 
157 Se Ammert, N. 2004. s. 274. 
158 Ammert, N. 2004. s. 275. 
159 Nordgren, K. 2006. s. 218.  
160 Hermansson Adler, M. 2004. s. 20. 
161 Enligt erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning i lärarutbildningen.  
162 Långström, S. 1997. s. 94f. 
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anpassat böckerna för lärarna, och inte för eleverna, för att kunna säkerställa sin 

försäljning.163  

3.4.5 Möjlighet till historieförmedling  
Karlegärd hävdar att trots att läraren är objektiv i historia och aktivt vill förmedla en bred syn 

på historien: 
Kvar står ändå problemet att vi i skolan inte kan studera all historia. Vi måste söka 
reda på den historia som har ett större värde (i sig) än annan historia. Det problemet 
kan vi väl knappast lösa på annat vis än att undersöka vad vi utifrån våra 
individuella (och samhälleliga) behov finner lämpligast.164

 
Lärare och elever utgår således från sin egen livsvärld när de väljer att studera eller undervisa 

om något. Detta val kommer oavhängigt att höra samman med den livssituation som personen 

befinner sig i. De flesta människor lever i ett socialt sammanhang, där familjen, bakgrunden 

och erfarenheten, i form av utbildning och intresse påverkar individen. Detta får 

konsekvensen att människor bär på olika referensramar, som påverkar mötet med andra, vilket 

även sker i skolan. Det som läraren väljer att förmedla och det som eleven lär, har således sin 

utgångspunkt i deras respektive referensramar.165 Detta kan illustreras med följande figur: 

 

  
ELEV LÄRARE 

Möjlighet till 
historieförmedling 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 2. Mötet mellan lärare och elev, och möjligheten till historieförmedling. Källa: Trenter, C. 2007-04-19. 
Seminarium gällande historieförmedling.  

3.5 Minnespolitik   
Minnespolitiken handlar om hur historia brukas, förstås och minneshålls i samhället. I skolans 

och samhället i övrigt ska dessutom historien förmedlas till brukarna, som därmed får en 

referensram, ett historiemedvetande.  

 

                                                 
163 Långström, S. 1997. s. 208f. 
164 Se Karlsson, K-G. 1997. s. 33. 
165 Aronsson, P. 2004. s. 110.  
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Det enskilda minnet, övergår efter två- tre generationer till att bli historia och det kollektiva 

minnet tar vid när generationen med personligt minne dött ut.166 Detta minne ska alltså 

fungera som kollektivt minne för en viss grupp. ”Historia [kan således] ses som ett kollektivt 

historiemedvetande med narrativa kvaliteter, frammanat av välutbildade intellektuella för att 

frambringa eller understryka en gemenskap och ställa denna gemenskap i bjärt kontrast mot 

främmande grupper.”167 Vad vi minns och vad som anses viktigt att komma ihåg styrs således 

av det som anses viktigt att minnas, det som har någon funktion för individen/gruppen/staten. 

Det kollektiva minnet kring exempelvis Förintelsen, bidrar till att skapa gemenskaper samt att 

ge människor en historisk identitet, vilket kan användas för att skapa kulturell och politisk 

förändring i ett samhälle. Detta organiserade minne berör därmed fler människor än dem med 

personliga minnen.168 Det kollektiva minnet skapar tolkningsramar för att hjälpa nationen att 

förstå samhället och dess framtid.169  

 

Olika folkmord, främst Förintelsen, har på senare år inom minnespolitiken fått karaktären av 

en nationalisering, där folkmordet främst kommit att tjäna det enskilda landets syften.170 Det 

började anordnas minneshögtider, minnesmärken sattes upp, forskningscentra och 

utbildningsprogram etablerades.171 Minnespolitiken får konsekvensen att: ”det [är] inte det 

nuvarande värdesystemet som ger det förflutna levande drag, utan det förflutnas värdesystem 

som genom att omhuldas ger den nuvarande livsordningen vitala och övertygande drag.”172 

Aronsson ger ett exempel på detta i form av f d Jugoslavien, där bilder av tidigare folkmord 

användes för att förstå och förklara det som då hände. Detta kan ses som ett konkret exempel 

på hur historiemedvetande kan användas och hur människor använder och brukar historia.173   

 

Vilka folkmord som tas upp i undervisningen har ofta sitt ursprung i en selektion, där det 

historiska minnet, i form av uppmärksammandet av vissa och glömskan av andra folkmord 

bidrar till ett särskilt perspektiv av historien, som av makthavarna anses önskvärt.174 Genom 

att endast visa en del av historien gör man som lärare sig skyldig till bortval. Genom att 

exempelvis hävda att: ”Det än så länge bara är européer som kommit på tanken att 

                                                 
166 Milchman, A & Rosenberg, A. 2000. s. 118.  
167 Karlsson, K-G. 1997. s. 44. 
168 Karlsson, K-G. 2005:4. s. 732.  
169 Levine, P A. 2000. s. 83.  
170 Gerner, K & Karlsson, K-G. 2005. s. 334. 
171 Aronsson, P. 2004. s. 47. 
172 Rüsen, J. 2004. 204.  
173 Se Nordgren, K. 2006. s. 18.  
174 Rüsen, J. 2004. s. 200f.  
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fabriksmässigt avliva miljontals människor på grund av deras etniska eller sociala 

ursprung.”175  

 
Exempel på ett sådant bortval i historieundervisningen är att Förintelsen i många länder såsom 

USA, f d Sovjet och Ukraina var frånvarande under en lång tid. I Ukraina tog läroböckerna 

inte upp Förintelsen som ett jämförelseobjekt, utan diskuterade istället svältkatastrofen som 

skedde i landet 1932- 1933. I USA tonades under en lång tid nazismens grymheter ned bl.a. 

till följd av att många medlemmar i kommunistpartiet var av judisk härkomst. Detta bidrog till 

att det fanns en föreställning om judars illojalitet mot USA.176  

3.5.1 Politiska aspekten av minnespolitiken 
År 1991 väcktes frågan om Sveriges roll gällande moral och skuld i andra världskriget, till 

debatt, efter journalisten och författaren Maria- Pia Boëthius bok Heder och samvete.177 Det 

politiska initiativet bakom Levande historia togs sedan år 1997, av den dåvarande 

socialdemokratiske statsministern Göran Persson. Syftet med satsningen var att informera om 

det folkmord som nazisterna utförde på judarna under andra världskriget. Detta bör ställas i 

kontrast till det allt mindre antalet timmar för historieundervisningen i skolan. Genom detta 

bidrog statsmakten till att öka människors historiemedvetande.178  

 

Bakom satsningen på Levande historia, låg en rapport från Centrum för invandringsforskning 

(CEIFO) vid Stockholms Universitet och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som presenterades 

i juni 1997. Rapporten utgick från en attitydunderundersökning hos ungdomar, angående 

rasistiskt, etniskt och politiskt våld. Då svaren var anmärkningsvärda innebar detta att 

regeringen handlade kraftfullt i frågan, och redan samma månad som rapporten presenterades 

tog Persson initiativet att agera. Under sommaren tillsattes en utredning, vilket resulterade i en 

handlingsplan där Förintelsen skulle vara grunden för en bredare diskussion om begreppen 

demokrati, tolerans, medmänsklighet och människors lika värde.179     

 

Satsningen utgick ifrån de grundläggande värden som samhället ska förvalta: människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

                                                 
175 Ericson, H-O. 2005. s. 26. 
176 Selling, J. 2004. s. 33 & Kvist, K. 2004:3. s. 519. 
177 Se Gerner, K & Karlsson, K-G. 2005. s. 333.  
178 Karlsson, K-G. 2004b. s. 191. 
179 SOU. 2001:5. s. 33f. [www] 
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kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.180 Samtliga riksdagspartier slöt upp 

till projektet vars syfte bland annat var att belysa att varje enskild människa har ett ansvar för 

sina egna beslut, samt att diskutera nazisternas människosyn.181 På senare år har det även 

blivit mer vanligt att politiker arbetar aktivt för att nå fram med en nationell ursäkt för de 

handlingar som enskilda människor eller landet har utfört.182 Projektet utmynnade i boken 

…om detta må ni berätta…183 som innehöll starka bilder, personlighetsskildringar och fakta 

om Förintelsen. Boken publicerades i början av 1998 och utgavs i över en miljon exemplar 

och översattes till ett flertal språk, med representation hos invandrargrupper inom Sverige. 

 

Den massmediala bilden av Förintelsen och andra folkmord, bidrar till att skapa oss en bild av 

det inträffade. Minnesbilder ur filmer som Schindlers list och Livet är underbart, bidrar till 

sådana bilder, som får karaktären av sanningen. Människors referensram om folkmordet kan 

således förändras, till och med hos de människor som själva varit med om Förintelsen.184  

 

Projektet Levande historia kom att bli ett av de mest framgångsrika utrikespolitiska projekten 

för Sverige, samtidigt fick skolan ett handfast diskussionsämne, som hade potential att 

utveckla de grundläggande värdena. Dessutom kom ondskans väsen att förläggas utomlands, 

till ett nedgånget Tyskland under 1930- 40-talen.185 Eftersom en tid har förlöpt sedan andra 

världskriget ägde rum, har många i den generationen som har personliga minnen från kriget, 

börjat gå bort. Tidsavståndet gör det möjligt att uppmärksamma det kollektiva minnet, vilket 

gjorts i flera länder i Västvärlden på senare år.186  

 

Projektet Levande historia övergick den 1 juni 2003 till att bli en statlig myndighet. 

Ytterligare ett sätt att uppmärksamma folkmord i allmänhet och Förintelsen i synnerhet, är de 

konferenser som hållits på temat under de första åren på 2000-talet. Syftet har varit att inrätta 

forskningsprojekt på internationell nivå och försöka förebygga uppkomsten av nya 

folkmord.187 Sedan projektet initierades har det även förts en debatt om att kommunismens 

illdåd ska uppmärksammas. Förintelsen kan till skillnad från Gulag, anses generera kulturell 

                                                 
180 Skolverket 2006. [www] 
181 SOU. 2001:5. s. 34f. [www] 
182 Rüsen, J. 2004. s. 205. 
183 Bruchfeld, S & Levine P. A. 1998.  
184 Aronsson, P. 2000. s. 17. 
185 Aronsson, P. 2000. s. 17. 
186 Trenter, C. 2002:2. s. 291. 
187 Skott, S. 2004. s. 224f. 
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mening och därmed förtjäna en särställning i det svenska samhället.188 År 1998 motsatte sig 

dåvarande vice socialdemokratiska statsministern Lena Hjelm-Wallén, att kommunismen 

skulle ingå i projektet, med motiveringen att nazismen till skillnad från kommunismen var på 

frammarsch i samhället. Kommunismen ansågs därmed inte utgöra ett ”hot” i samma 

utsträckning som nazismen mot demokratin i Sverige.189 Den 21 december 2006, kom ett 

pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet, som lät meddela att regeringen i 

budgetpropositionen för år 2007 (prop. 2006/07:1), att den statliga myndigheten forum för 

Levande historia, framöver även ska informera om kommunismens illdåd.190

3.5.2 Den affektiva aspekten av minnespolitiken 
Den affektiva aspekten som berör skuldbegreppet, och det förflutnas mörka sidor har på 

senare år fått allt större betydelse. Den historiska identiteten i ett land, stärks av ett 

skuldtänkande, där ”den politiska kampen om makt och erkännande” dominerar. Offentliga 

ursäkter för illdåd i det förflutna, har blivit allt viktigare för in- och utrikespolitiken.191 Vi kan 

skönja ett visst samband mellan dessa offentliga ursäkter och det alltmer uppmärksammade 

värdegrundsarbetet som påbörjats i ett flertal länder på senare år, däribland Sverige. Detta 

arbete har haft syftet att hjälpa skola och samhälle att skapa en ”gemensam hållning mot anti- 

demokratiska krafter i samhället” och därigenom ”skapa en nationell, kulturell samhörighet i 

ett allt mer internationaliserat och mångkulturellt samhälle”.192

 

För att skapa en förståelse för denna affektiva aspekt, har vi utgått från Förintelsen. Men det 

är viktigt att komma ihåg att detta enbart är ett av flera folkmord, om än extra centralt i den 

svenska kontexten.  

 

Den skuld som vi européer idag bär på i form av det som skedde i Tyskland under andra 

världskriget, försöker vi bota genom att i alla möjliga sammanhang uppmärksamma 

Förintelsen. Skulden förs därmed vidare liksom en arvsynd, generation efter generation.193 

Skuldbegreppet hör även samman med den moraliska, kulturella eller existentiella närheten 

som ett folkmord anses ha. Därmed tillskrivs inte det kommunistiska folkmordet i f d Sovjet 

                                                 
188 Liljefors, M. 2004. s. 24. 
189 Se Zander, U. 2001. s. 448. 
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191 Rüsen, J. 2004. s. 205.  
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samma affektiva aspekt som Förintelsen. Anmärkningsvärt i sammanhanget är dock att den 

realpolitiska dimensionen, också påverkar intresset för respektive folkmord.194   

 

Att just Förintelsen uppmärksammas, kan enligt ett resonemang som Aronsson för i boken 

Historiebruk,195 härröra från det faktum att Sverige var så kallat neutralt under andra 

världskriget, men ändå gav vika åt tyskarnas krav att transportera bland annat människor och 

vapen, genom landet.196 En drivkraft att fortsätta projektet Levande historia, kan ha sin 

utgångspunkt i den rapport som Nazi-guldskommission (1997-1999) kom att lämna. Enligt 

denna kände både regeringen och riksbanksfullmäktige år 1944 till att guldet som användes 

för att köpa krigsmaterial, kom från ockuperade länders riksbanker och från judarna i 

förintelselägren. Det försvunna guldets ursprung som i dagens penningvärde skulle vara värt 

2,6 miljarder US dollar, kunde dock inte spåras.197

 

Kanske berodde kampanjen Levande historia även på det faktum att det i Sverige under 1930-

talet, fanns en utspridd rasbiologi, där olika raser ansågs ha olika värde. Historikern Lena 

Berggren skriver i sin avhandling Nationell upplysning att läran var inspirerad av Darwins 

evolutionslära, och användes i Sverige för att förklara skillnaderna i samhället. Människor 

betraktades inte som individer, utan som bärare av ett visst arv som var mer eller mindre 

gynnsamt för individen och kollektivet.198 Ytterligare en affektiv aspekt i kampanjen för 

Levande historia är att Sverige kände till vad som hände i Tyskland med judarna tidigt.199 

Den svenska regeringen ville helt enkelt inte stöta sig med den tyska regimen.200  

 

Syftet med kampanjen Levande historia är således att förstå att alla människor har en skuld till 

de människor som föll offer för Hitlers illdåd. Lagar och förordningar anses inte vara 

tillräckligt i sammanhanget, utan händelsen bör även förstås empatiskt, så att människorna 

känner skuld inför det inträffade, för att motverka att det händer igen.201

 

Under 1950 och 1960-talet var inte folkmord särskilt uppmärksammat, utan detta kom mer att 

aktualiseras under 1970-talet då begreppet folkmord kom att kritiseras i och med nya 
                                                 
194 Gerner, K & Karlsson, K-G. 2005. s. 336. 
195 Aronsson, P. 2004. s. 30. 
196 Nationalencyklopedin. 2007.Sökord: Sverige andra världskriget. [www] 
197 Nationalencyklopedin. 2007. Sökord: Naziguld. [www] 
198 Berggren, L. 1999. 57ff. 
199 Svanberg, I & Tydén, M. 2005. s. 409.  
200 Gerner, K & Karlsson, K-G. 2005. s. 311. 
201 Svanberg, I & Tydén, M. 2005. s. 412. 
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uppmärksammade folkmord.202 Vi i Europa har ett gemensamt skuldbegrepp med 

utgångspunkt i Förintelsen,203 vilket började uppmärksammas på 1970 och 1980-talet i den 

internationella debatten, som följde av den uppmärksammade spelfilmen Holocaust från år 

1978. När filmtiteln översattes till svenska kom begreppet Förintelsen att fastställas i det 

svenska språket.204 Men det var inte förrän på 1980-talet som nazismens offer samt själva 

Förintelsen blev ett dominerande begrepp.205  

 

Förintelsen som existens fungerar som en tankeoperation, som får människor att förstå 

ondskan i världen.206 Frågan man bör ställa sig i detta sammanhang är:  
 

Hur kan Förintelsen, som tycks ligga så radikalt utanför vår uppfattningsförmåga 
och vårt samhälles normsystem, bli en referenspunkt för förförståelsen av snart sagt 
alla former av konflikter i vår tid.207

 
Minneskulturen kring Förintelsen, är således central för oss idag som ett normsystem, där 

grundläggande värden i samhället, på ett naturligt sätt kommer upp till diskussion. 

Uppmärksamheten sker alltså inte i första hand för att minnas offrens lidande, utan för att vi, 

främst i väst, ska känna skuld och personifiera ondskan i världen.208 Ytterligare en förklaring 

till att Förintelsen fått denna uppståndelse är att de offer som överlevt folkmordet, fått både 

massmedial och politisk uppmärksamhet och därmed blivit starka aktörer i minneskulturen 

kring Förintelsen. Folkmordet på judarna i Tyskland har efter andra världskrigets slut inte haft 

några meningsmotståndare av någon större vikt. Till skillnad från exempelvis folkmorden i f d 

Sovjet, där makthavarna i landet lyckats dölja sina illdåd, tack vare den slutenhet som 

existerade fram till Sovjetunionens sönderfall.209

3.5.3 Förintelsen som referensram 
I diskussioner inom förintelseforskningen, angående Förintelsens position i samhället i 

förhållande till andra folkmord, menar man att Förintelsen kan jämföras med andra 

folkmord.210 Men trots detta uttalande är syftet bland annat för ”Programmet för studier kring 

Förintelsen och andra folkmord” att: 
 

                                                 
202 Gabrielson, K. 2006. s. 12. 
203 Trenter, C. 2002:2. s. 300. 
204 Gerner, K & Karlsson, K-G. 2005. s. 344f. 
205 Selling, J. 2004. s. 13.  
206 Liljefors, M. 2004. s. 26. 
207 Liljefors, M. 2004. s. 24. 
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Dels att fördjupa kunskaperna om Förintelsen, dels att studera övriga fall av 
folkmord och grova brott mot de mänskliga rättigheterna i ett jämförande 
perspektiv.211

 
Förintelsen intar således en särställning i det svenska samhället, vilket ställer frågan vad det är 

som är så speciellt med Förintelsen. Bauer menar att inget lidande är större än något annat, 

men att Förintelsen är speciell på så sätt att de ideologiska rastankarna blev konkretiserade, 

genom utrotningen på den enligt nazisterna, lägre rasen judarna. Folkmordet var också 

speciellt på så sätt att det inte var geografiskt avgränsat. Likaså skulle alla judar utrotas, ingen 

skulle lämnas kvar vid liv. Folkmordet var således både ideologiskt, globalt och totalt.212 

Enligt den amerikanske forskaren James E. Young så utskiljer sig Förintelsen från andra 

folkmord till följd av sina avsikter. Young anser liksom Bauer att ”betrakta Förintelsen som 

vare sig unik i alla bemärkelser eller en fullständig upprepning”.213
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4. Metod 
Vi har valt att använda oss av enkäter för att ta reda på vilka faktorer gymnasielärare anser 

styr deras val i undervisningen gällande folkmord. I kapitlet kommer vi att diskutera urval av 

respondenter, bortfall av svar, utfrågningsmetod, enkätens utformning. Sedan förs det en 

diskussion om bearbetningen av enkäten, samt reliabilitet, validitet och forskningsetiska 

principer. Eftersom det finns både för- och nackdelar med enkäter, kommer vi i följande 

avsnitt att redogöra för de metodiska överväganden som vi gjort och vilka teoretiska faktorer 

som ligger bakom detta val.  

4.1 Beskrivning av metod 
Att använda enkäter som metod är fördelaktigt, då fler respondenter kan studeras. De svar 

som ges är skriftliga vilket gör att de är lättare att bearbeta, än exempelvis intervjuer. Alla 

respondenter får samma enkät, med standardiserade frågor. Detta medför att det blir lättare att 

jämföra svaren.214 Enkäter är bra att använda då man önskar få en bred men ytlig 

information.215 Det karaktäristiska med enkätmetodiken är att respondenten själv nedtecknar 

sina svar på frågorna, och att intervjuaren inte finns med vid tillfället samt att forskaren inte 

kan påverka respondenten.216 En nackdel med denna metod är att forskaren genom det 

opersonliga mediet, inte får någon reell insyn i skolans struktur och praktik. 217

 

Det finns en mängd olika sorters enkäter. Författare Göran Ejlertsson skriver att enkäter kan 

distribueras som postenkät, gruppenkät, enkät till besökare, enkät för den intresserade samt 

datorenkät. Vid distribution med hjälp av en dator, skickas enkäten som en bilaga i ett E-mail 

eller som en länk till en Internetsida.218 Vi valde det senare alternativet, med hänvisning till 

att den mängd data som respondenten förväntades skriva på varje fråga på så sätt blev synlig 

för respondenten, i form av det utrymme som finns på Internetsidan. Läroboksförfattaren Jan 

Trost ser positivt på enkäter via Internet, som på senare år börjat bli allt vanligare.  

Respondenten skriver själv ner sina svar på datorn, och skickar dem vidare till forskaren.219 

En fördel som vi ser det är den ekonomiska aspekten, då själva distributionen är kostnadsfri. 

                                                 
214 Ejvegård, R. 2003. s. 53. 
215 Johansson, B & Svedner, P. O. 2001. s. 28.  
216 Trost, J. 2001. s. 9. 
217 Johansson, B & Svedner, P. O. 2001. s. 29.  
218 Ejlertsson, G. 2005. s. 8ff. 
219 Trost, J. 2001. s. 11. 
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Ytterligare en fördel är att svaren enkelt kan införas i en databas, som förenklar 

sammanställningen och bearbetningen av enkäterna.220  

              

Vi har valt att använda oss av en kombinerad undersökningsmetod. Där en kvalitativ och 

kvantitativ metod har förenats i en elektronisk enkät på Internet. Anledningen till denna 

kombination är att vi ville nå ett flertal lärare,221 men att vi ändå ville nå en djupare 

dimension. Enkätens frågor är dels kvalitativa, då de har en öppen frågeställning, dels 

kvantitativa på så sätt att frågorna har fasta svarsalternativ.222 Vi valde en del öppna frågor i 

vår enkät och en positiv konsekvens av detta är att respondenten inte styrs i sitt sätt att svara. 

En negativ konsekvens kan bli att lärarna inte svarar så utförligt på frågan. Ytterligare en 

nackdel är att om respondenten uppfattar frågan fel, kan inte forskaren leda respondenten på 

rätt spår.223

 

För att introducera den utskickade enkäten, skickade vi ut ett informationsbrev, (Se bilaga 1 

och 2) där vi informerade de utvalda historielärarna om syftet med undersökningen samt hur 

många enkäten skickas ut till. Vidare informerade vi om deras frivillighet att delta, samt att 

deras medverkan var anonym. I slutet på följebrevet skrev vi våra namn och mailadresser, för 

att kunna få svar på eventuella frågor rörande enkäten och undersökningen som helhet.224  

4.2 Urval                                                                                                                       
I de flesta undersökningar som genomförs är det nödvändigt att göra ett urval av människor 

som ska svara på frågorna. Detta är ofta nödvändigt ur en ekonomisk och tidsmässig aspekt. 

Det är viktigt att detta urval är representativt för gruppen som ska undersökas, så resultatet 

blir pålitligt. Urvalet kan ske både slumpmässigt och icke-slumpmässigt.225 I vår 

undersökning valde vi att utgå ifrån Skolverkets förteckning över skoladresser226 med 

gymnasieskolor från stora delar av Sverige representerat. Urvalet av respondenter gjordes 

sedan utifrån den lista som valet av alla gymnasieskolor i alla kommuner och alla 

huvudmannatyper resulterade i. Vi valde en skola på varje befintlig bokstav i söklistan, 

graderad A-Ö. Eftersom vi önskade undersöka enbart historielärares åsikter, sökte vi efter 

                                                 
220 Johansson, B & Svedner, P. O. 2001. s. 29.  
221 Johansson, B & Svedner P. O. 2001. s. 37. 
222 Trost, J. 2001. s. 9 & Winter, J. 1992. s. 44. 
223 Winter, J. 1992. s. 43f 
224 Ejlertsson, G. 2005. s. 39ff. 
225 Trost, J. 2001. s. 28ff. 
226 Skolverket. [www] 
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lärare som undervisade i historia, vars mailadress fanns på skolans hemsida. Därefter 

sammanställde vi skolornas geografiska spridning och i de fall då en stad/ort var representerad 

två gånger, uteslöt vi en av dem och ersatte sedan denna med ett då underrepresenterad 

geografiskt område. Anledningen till att vi gjorde ett aktivt val när det gäller den geografiska 

spridningen på våra respondenter, var att vi ansåg lärare vid utbildningsorter vara mer trötta 

på undersökningar, och att detta därmed skulle påverka svarsfrekvensen. 

 

Det första utskicket gjordes till 35 gymnasielärare i historia, detta antal valdes med 

utgångspunkt att ungefär 50 procent skulle svara på enkäten (grupp A).227 Ett femtontal 

enkäter ansågs vid denna tidpunkt ge en relativt bred bild av vad som styr lärarnas 

undervisning om folkmord, i förhållande till den för uppgiften avsatta tiden. Men då vi endast 

hade fått in nio svar på enkäten efter drygt två veckor, bestämde vi oss för att skicka ut 

ytterligare ett antal informationsbrev, vilket resulterade i 28 nya utskick (grupp B). Totalt 

skickades alltså 63 informationsbrev ut till gymnasielärare i historia.228

 

Eftersom vi önskade en relativt jämn könsfördelning på respondenterna i vår undersökning, 

hade vi detta i beaktning då vi sökte efter lärare på Skolverkets hemsida. Tyvärr resulterade 

vår sökning på Internet i betydligt fler manliga än kvinnliga historielärare, vilket fick 

resultatet att mailet skickades ut till 38 män och 25 kvinnor. 

4.3 Bortfall 
En nackdel med enkäter är att bortfallet kan bli relativt högt, och ofta större än vid 

intervjuer.229 Vi anser att en bidragande orsak till detta är att det vid enkäter inte skapas ett 

personligt möte. Författaren Elisabeth Bylund skriver att svarsfrekvensen vid postenkäter är i 

genomsnitt 50-60 procent, vilket kan jämföras med besöksintervjuer med en svarsfrekvens på 

80-90 procent.230 Påminnelse är bra att skicka ut till respondenterna, då detta ofta genererar i 

en högre svarsfrekvens. Tyvärr så kan dessa påminnelser uppfattas som irriterande.231 I vilken 

utsträckning som påminnelse ska sker, får därmed övervägas.232 Den första påminnelsen bör 

skickas ungefär en vecka efter utskicket, den andra efter ett par veckor. En postenkät utan 

                                                 
227 Se Bylund, E. 1991. s. 27. 
228 Det visade sig dock att två av dessa förmodade historielärare inte undervisade i historia. Denna problematik 
kan förklaras med det på många hemsidor på Internet, är svårt att uttyda exakt vilka ämnen läraren undervisar i.  
229 Winter, J. 1992. s. 43. 
230 Bylund, E. 1991. s. 27. 
231 Detta har vi fått erfara i vår enkät, personen i fråga bad uttryckligen om att slippa få fler mail angående 
enkäten, eftersom han/hon redan hade svarat.  
232 Trost, J. 2001. s. 44. 
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påminnelse ger vanligtvis en svarsfrekvens på 20-30 procent, medan en postenkät med två 

påminnelser brukar ge en svarsfrekvens på 50-60 procent.233  Eftersom vi inledningsvis 

önskade få in ett femtontal enkäter, ansåg vi det nödvändigt att skicka ut en påminnelse till 

våra respondenter. Tyvärr hann vi inte skicka ut en andra påminnelse till grupp B, eftersom vi 

av tidsmässiga skäl var tvungna att börja bearbeta enkäterna. Dessutom hade vi vid detta 

tillfälle fått in ett femtontal enkäter, vilket trots allt var målet. (Se bilaga 3, 4 och 5). 

 

Även tidpunkten för utskicket, skriver Ejlertsson, är viktigt för de svar som enkäten genererar 

i. Skollov beskrivs inte vara en så bra tidpunkt att distribuera en enkät under, då många är 

bortresta.234 Detta var tyvärr fallet när vår enkät skickades ut i vecka 14, men då 

gymnasieskolor runt om i Sverige har påsklov i olika omgångar under vecka 14 -15, gjorde vi 

bedömningen att det var bättre att skicka ut enkäterna i vecka 14, än att vänta till vecka 16. 

Det andra utskicket skickades däremot ut under vecka 16, som inte är en traditionell lovvecka, 

vilket enligt Ejlertsson ska ge en bättre svarsfrekvens. Det visade sig i vår undersökning att vi 

fick ett större antal inskickade svar efter utskicket vecka 16, vilket vi anser ha ett samband 

med att lärarna under den aktuella veckan, återigen var tillbaka på arbetet, och därmed i större 

utsträckning kollade mailen. Detta kan även förklaras med att vi i slutet av vecka 15 skickade 

ut en påminnelse till lärarna i första utskicket.  

 

Lärarnas bortfall kan indelas i tre kategorier. Dels ett externt bortfall hos dem som inte läste 

utskicket, i detta fall mailet, dels de som läste mailen men inte svarade och de som svarade på 

enkäten som helhet, men som valde att inte svara på alla frågor, ett internt bortfall.235 Det 

externa bortfallet i vår undersökning kan till stor del förklaras med att många lärare inte läser 

sin e-post. Av de levererade mailen (totalt 148) har endast 42 blivit lästa. Dessutom kan vi 

skönja att vissa lärare har läst alla de utskick vi gjort, vilket innebär att endast 20 av 63 lärare 

har läst mailet (se figur 3). Av de lärare som läst mailet, är dock svarsfrekvensen hög, då hela 

16 av 20 lärare som läst informationsbrevet valde att delta i undersökningen. Detta anser vi 

beror på ett gediget intresse hos lärarna för det undersökta ämnet. Folkmord är, av naturliga 

skäl, något som de flesta lärare undervisar i och därmed har åsikter om. Av de svar som 

skickats in till oss, var tre enkäter ifyllda av kvinnor, medan 12 är män och en person angav 

inte könstillhörighet.  

                                                 
233 Bylund, E. 1991. s 40ff. 
234 Ejlertsson, G. 2005. s. 30. 
235 Ejlertsson, G. 2005. s. 54. 
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Som synes i figuren nedan, blev inte alla mail levererade till respondenterna. Vilket vi anser 

kan ha flera orsaker, bland annat att mailadresserna inte längre är aktuella, då hemsidan inte är 

uppdaterad eller om läraren inte längre arbetar på skolan. De skickade mailen till lärarna i 

undersökningen kan sammanfattas i följande figur: 

 

Skickat Antal Levererade 
mail  

Ej 
levererade 
mail 

Män Kvinnor Läst fram 
till nästa 
utskick 

Svarat till 
nästa 
utskick 

Grupp A  
3/4 

35 32 3 17 15 8 4 

Påminnelse 
A1 
12/4 

32 32 0 15 14 7 5 

Grupp B 
16/4 & 
18/4 

31 26 5 21 10 7 4 
 
 

Påminnelse 
A2 
19/4 

35 32 3 17 15 8 2 

Påminnelse 
B1 
23/4 

31 26 5 31 10 12 1 

SUMMA 164 
utskick. 
Varav 
63 
olika 
lärare 

148 mottagna 
mail. Till 55 
olika lärare. 

16 varav 8 
olika lärare 

38 
olika 
lärare 

25 olika 
lärare 

42 varav 20 
olika lärare, 
dvs vissa har 
läst flera 
utskick 

16 olika 
lärare 

Figur 3. Resultatet av antalet mail som skickats, levererats och ej levererats. Hur många män och kvinnor som 
fått mailet, samt hur många som läst respektive svarat på enkäten. 

4.3.1 Utfrågning  
Av betydelse för bortfallet kan den ”enkättrötthet” som av författarna Bo Johansson och Per 

Olov Svedner anses vara ett utbrett problem bland dem som har relation till skolan, 

exempelvis lärare och föräldrar.236 En fördel med denna sortens utfrågningsmetod är att 

respondenten kan svara på enkäten när de själva känner att de har tid och möjlighet.237  

4.3.2 Enkätens utformning 
Även frågornas utformning är viktig för om och hur respondenten svarar.  Det finns en mängd 

faktorer att ta i betänkande då frågorna ska utformas, exempelvis ska språket vara enkelt, 

frågorna ska ej vara ledande. Man ska även undvika dubbla negationer, ställa en fråga i taget, 

inte ställa för långa frågor och undvika känsliga frågor.238 För att kunna ställa resultatet mot 

                                                 
236 Johansson, B & Svedner, P. O. 2001. s. 30.  
237 Ejlertsson, G. 2005. s. 11ff. 
238 Ejlertsson, G. 2005. s. 48ff. 
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exempelvis kön, ålder och utbildning, kan och bör således sådana bakgrundsfrågor ingå som 

en del i enkäten.239 Enkäten ska också vara estetiskt tilltalande, på så vis att frågorna följer 

samma struktur och att respondenten kan se ett visst mönster.240  Dessa konkreta tips har vi 

sedan använt när vi utformat vår enkät. (Se bilaga 6). 

4.4 Bearbetningen 
Ejlertsson skriver att det är vikigt att redan inledningsvis fundera över hur enkäterna ska 

behandlas.241 Eftersom våra enkäter utfördes på Internet och samtliga svar därmed blev 

nedskrivna, såg vi det som relativt smidigt att sammanställa respondenternas svar i en databas. 

Databasen utformades utifrån frågorna i enkäten, där de svar som vi fått in, sorterades i 

kolumner. Dessa kolumner gick sedan att jämföra relativt smidigt. För att underlätta 

bearbetningen av enkäterna, valde vi att omvandla vissa svarsalternativ till ett numeriskt 

system, detta förklaras mer ingående i analysavsnittet.    

4.5 Undersökningskvalitet 
För att en uppsats ska vara trovärdig krävs det att resultatet och analysen är tillförlitlig, 

generaliserbar, pålitlig och att undersökningen är möjlig att bekräfta angående resultaten. 

4.5.1 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas den tillförlitlighet som en undersökning har. Tillförlitligheten i en 

undersökning bör diskuteras utifrån flera olika aspekter. En fördel med enkäter är att alla 

frågor utformas och delges respondenterna på samma sätt. Trost skriver vidare att det är 

viktigt att respondentens svar registreras på samma sätt, detta var inget problem för oss, 

eftersom alla respondenters svar skrevs på Internet, varefter de skickades till databasen. 

Likaså är därmed objektiviteten i själva nedtecknandet självklar, då personen i fråga själv 

uttryckte sina åsikter med egna ord, vilket sedan inte har ändrats av oss. På dessa punkter är 

således enkäten tillförlitig. Däremot så ställer vi oss själva tveksamma till att vi skulle få 

samma svar på enkäten om den delats ut för tio år sedan, eller om tio år, eftersom det som styr 

lärarnas tankar om undervisningen, styrs av rådande strömningar i samhället.242 Ett sätt att 

testa reliabiliteten i en undersökning är att ge ut samma enkät till samma personer, efter ett 

tag. Reliabiliteten blir hög om de svarar på liknande eller samma sätt denna andra gång, och 

                                                 
239 Ejlertsson, G. 2005. s. 86ff. 
240 Ejlertsson, G. 2005. s. 93ff. 
241 Ejlertsson, G. 2005. s. 105. 
242 Trost, J. 2001. s. 59f. En tydligare koppling till vår undersökning, sker nedan i metoddiskussionen. 
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låg om det blir stora förändringar i resultatet.243 Reliabiliteten styrs även av hur frågorna är 

utformade, eftersom en feluppfattad fråga ger en dålig tillförlitlighet i svaret.244 En låg 

svarsfrekvens kan således påverka tillförlitligheten gällande resultatet, likaså påverkas 

tillförlitligheten av hur urvalet för undersökningen är genomfört.245

 

Den interna reliabiliteten handlar om hur de svar som undersökningen resulterar i ska tolkas 

och analyseras.246 Då flera frågor används för att undersöka ett visst samband, kan intern 

konsistens undersökas. Frågorna som förs samman bör inte vara alltför olika, och tillsammans 

kan de användas för att dra en slutsats.247  

4.5.2 Validitet  
Validitet handlar om giltigheten, och syftar på att undersökningen mäter det som är syftet med 

undersökningen. Ejlertsson delar in validitet i tre aspekter som bör betraktas för giltiga 

resultat. Kriterievaliditet handlar om att frågan mäter det som avses mätas, dvs om frågan är 

rätt formulerad för att nå det önskvärda resultatet. Detta anser vi att våra enkäter har gjort. 

Innehållsvaliditet handlar om att enkäten måste ta upp alla de aspekter som man avser att 

mäta. Begreppsvaliditet handlar om att forskaren måste vara insatt i det som undersöks i form 

av begrepp och teori.248

 

Extern validitet handlar om hur väl resultaten i en undersökning kan användas i andra 

sammanhang, än i det undersökta fallet.249 Detta var dock inte syftet med vår undersökning, 

vilket tidigare meddelats respondenterna (se bilaga 1 och 2). Medan intern validitet handlar 

om att forskaren med hjälp av resultatet i fråga drar logiska samband, vilket formuleras i de 

teorier som undersökningen mynnar ut i.250 Eftersom undersökningen är så pass ringa, och 

empirin endast omfattar 16 lärares åsikter angående vilka faktorer som påverkar 

undervisningen gällande folkmord, går det givetvis inte att dra några generella slutsatser ur 

materialet. Däremot kan resultatet givetvis användas för att skapa en djupare förståelse för 

vad som ligger bakom undervisningsvalen i historieämnet på gymnasiet.  

 

                                                 
243 Ejlertsson, G. 2005. s. 103. 
244 Trost, J. 2001. s. 61. 
245 Ejlertsson, G. 2005. s. 100. 
246 Bryman, A. 2002. s. 257. 
247 Ejlertsson, G. 2005. s. 104. 
248 Ejlertsson, G. 2005. s. 102. Se metoddiskussionen för konkretisering. 
249 Bryman, A. 2002. s. 258ff. 
250 Bryman, A. 2002. s. 257. Se metoddiskussionen för konkretisering. 
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Om forskaren är tydlig i sina resonemang av tillvägagångssätt, blir undersökningen pålitlig, 

på så sätt att man med utgångspunkt av förklaringarna skulle kunna göra om undersökningen. 

Tyvärr går det inte att vara helt objektiv i sin framställning och i sin analys av resultaten. Men 

det är av central vikt att detta framhålls.251

4.5.3 Forskningsetiska principer 
Inom all forskning är det viktigt att informera de berörda parterna om studiens syfte och 

karaktär. I det informationsbrev som skickades ut till lärarna, poängterade vi deras frivilliga 

medverkan samt att den insamlade empirin inte kommer att användas utanför undersökningen. 

Frivilligheten innebar att de själva fick bestämma om de ville vara med i undersökningen. 

Som exempel har några av våra respondenter valt att enbart svara på en del av frågorna i 

enkäten. Konfidentialitetskravet innebär att respondenten förblir anonym i undersökningen.  

Respondenterna fick i följebrevet information om att de senare skulle få möjlighet att ta del av 

undersökningens resultat. 252

4.6 Metoddiskussion 
Eftersom vi tidigare i metoddelen diskuterat för- och nackdelar med exempelvis enkäter i 

förhållande till intervjuer, påminnelser och när enkäten bör distribueras, kommer därför 

diskussion här ha ett annat fokus.  

 

Inledningsvis så är vi kritiska till utformningen av några frågor i enkäten. Bland annat var det 

ett olyckligt ordval att skriva ”de sovjetiska kommunisterna”, då detta syftar på förövarna i 

folkmordet. Ett liknande misstag begicks i formuleringen ”kommunismen i Kina”. Övriga 

folkmord har beskrivits utifrån ett ”offerperspektiv”, dvs framställningen har offret i fokus. 

 

Likaså kan vår koppling till läroplanen för grundskolan diskuteras, eftersom vi i 

undersökningen studerar gymnasielärares syn. Man kan fråga sig varför vi inte undersökt 

vilka faktorer som styr folkmordsundervisningen på grundskolan, men detta har att göra med 

att vi ska bli gymnasielärare.   

 

Vår empiri utgår ifrån de enkäter som vi fått in från 16 lärare. Totalt har 12 män och tre 

kvinnor, samt en person som inte svarat vilket kön den tillhör. Vi kan därmed skönja en 
                                                 
251 Bryman, A. 2002. s. 260f. Se metoddiskussionen för konkretisering. 
252 Vetenskapsrådet. 2002. s. 7ff. [www] 
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obalans i könsfördelningen, där hela 75 procent av respondenterna som skickat in enkäten är 

män, vilket bör jämföras med att 60 procent av de totala utskicken förmedlats till män.   

 

Lärarna som har svarat på enkäten är födda mellan år 1942 och 1982. Förutom det breda 

spektrat har lärarna en jämn åldersfördelning, i form av att alla årtionden är representerade av 

en eller flera respondenter. Något som vi lagt märke till är dock att de flesta av lärarna som 

svarat på enkäten är relativt nyutbildade, hela 11 stycken av lärarna är utbildade i slutet av 

1990-talet eller i början av 2000-talet. Den andra lite mindre gruppen utbildades på 1970-talet 

och i början av 1980-talet. I frågan om utbildningsår hade vi även ett bortfall, i form av en 

person som inte svarade på frågan. Tyvärr har vi inga lärare som är utbildade i slutet av 1980-

talet och i början av 1990-talet representerade i vår enkät. Vi anser inte att det stora flertalet 

relativt nyexaminerade lärare är representativt för lärarkåren som sådan, som av medierna 

framställs som föråldrad, med många pensionsavgångar de kommande åren. De relativt 

nyexaminerade lärarna, är kanske, i likhet med oss, vana vid att använda elektronisk post och 

andra funktioner på Internet i högre grad än de något äldre lärarna. Nämnas bör dock att det i 

alla åldersgrupper finns intresserade lärare, som trots det var länge sedan de utbildades, 

fortfarande håller sig väl uppdaterade med dagens kommunikationssystem.  

 

Som synes i metodavsnittet skickade vi ut 63 enkäter till gymnasielärare i historia, av dessa 

har vi således fått in 16 svar. Anmärkningsvärt är att enbart 32 procent läst mailet, men hos 

dem som läst brevet, är det hela 75 procent som valt att skicka in enkäten. Flertalet av lärarna 

har därmed inte öppnat sin mailbox under den aktuella perioden, och de har därmed inte fått 

vetskap om enkätens existens. Vi har dessutom fått några mail, där det meddelas att det finns 

misstankar om att innehållet i mailet inte är tillförlitligt, ett så kallat spam. Vårt 

informationsbrev har därmed blivit bortsorterat, och inte nått fram till den enskilde läraren.  

 

Till följd av ovanstående är vi lite kritiska till dataenkät som sådan, eftersom det är så pass 

många som inte ens får vetskap om att de fått en enkät skickat till sig. En postenkät skulle här 

ha fördelen att, de flesta, kollar sin post någon gång under tre veckor. Vi ansåg att en 

elektronisk enkät, skulle uppfattas som mindre besvärande att fylla i av lärarna, eftersom de 

då skulle slippa momentet att springa till postlådan och lämna enkäten. Då Internet-enkäter är 

ett relativt nytt fenomen, finns det inte så mycket forskning om metoden som sådan. De 

erfarenheter vi fått genom denna undersökning har dock visat att enkäter på Internet är ett 
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smidigt sätt att både nå respondenterna, och att få respondenten att medverka. Som synes 

ovan i metoddelen, är dock  det externa bortfallet stort.  

 

Eftersom undersökningen syftade till att visa vilka faktorer som ligger bakom gymnasielärares 

perspektivval när det gäller folkmord, var vi tvungna att göra ett urval av folkmord som 

lärarna skulle utgå ifrån i undersökningen. Vi lät lärarna i vår undersökning ta ställning till nio 

förutbestämda folkmord. Dessutom fanns det en möjlighet för dem att själva lägga till 

folkmord, som de ansåg vara väsentliga. Folkmorden valdes utifrån en spridning i tid och 

rum, eftersom detta är ett av de undersökningsområden som uppsatsen inledningsvis kretsade 

kring. Anledningen att vi valde nio, var att vi ansåg detta skulle vara tillräckligt för att ge en 

överskådlig bild, både geografiskt och tidsmässigt.  

 

De nio folkmorden som valdes i var: Förintelsen, folkmordet i f d Sovjet, Afrika, f d 

Jugoslavien, Sydamerikas indianer, Kina och Kambodja under kommunismen samt Kurderna 

och Aboriginerna. Många av lärarna i undersökningen poängterade att de saknade folkmordet 

på armenierna i vår lista. Även vi anser så här i efterhand att vi självklart skulle ha haft med 

armenierna, men vid utformningen av enkäten, ansågs inte detta mer centralt än exempelvis  

folkmordet på kurderna. Folkmordet på armenierna är dock mer aktuellt på den politiska 

dagordningen idag, i samband med Turkiets ansökan om inträde och medlemskap i EU.  De 

folkmord som lärarna valt att lägga till vår lista, har dock inte kommenterats i avsnittet 

folkmord i teoridelen, eftersom de enbart kommenterats av ett fåtal lärare samt att 

beskrivningarna syftar till att förklara varför vi valt de nio aktuella folkmorden. Även 

folkmorden i Sudan och Rwanda skulle mycket väl kunnat inta en plats bland de nio som 

valdes ut, men eftersom vi önskade en spridning i både tid och rum uteslöts tyvärr dessa båda. 

Givetvis finns det andra folkmord som hade varit intressanta att undersöka, men det måste ske 

ett urval, för att undersökningen ska kunna bli genomförbar.  

 

Eftersom Förintelsen, av naturliga skäl, utgör ett axiom i det svenska samhället, kretsar både 

den massmediala uppmärksamheten och stora delar av den befintliga litteraturen kring detta 

folkmord. Av denna anledning har Förintelsen oundvikligen fått ett större utrymme i denna 

uppsats än de andra folkmorden. Detta var definitivt inte vår avsikt från början, men då 

flertalet av lärarna i undersökningen använder Förintelsen som referensram när de talar om 

folkmord, blev detta oundvikligt.   
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5. Resultatanalys 
Vi har valt att presentera vår resultatanalys i fyra olika huvuddelar. Dessa är: 

”kunskapsområden”, ”vad styr historieförmedlingen?” ”minnespolitik av folkmord i skolan”, 

samt slutligen ”ett försök till förklaring av minnespolitiken i Sverige”. Dessa rubriker har 

valts för att sammanfatta de resultat som vi fått genom enkätsvaren, och för att länka detta 

samman med teoriavsnittet, som ligger som en grund i hela kapitlet.  

5.1 Kunskapsområden 
I enkäten fick lärarna till uppgift att lista de kunskaper som de anser historieundervisningen i 

skolan ska ge eleverna. En angränsande fråga gällde de områden som undervisningen främst 

är organiserade kring, för att uppnå dessa kunskaper. Eftersom läroboken behandlas i 

området, kommer även detta här att presenteras.  

 

Syftet med ämnet anses av de flesta lärarna vara att utveckla ett historiemedvetande hos 

eleverna. Så många som nio av de 15 som svarat på frågan (en svarade inte) ansåg att 

historiemedvetande är centralt i undervisningen. Detta manifesterades i form av uttryck som 

att ge ”kunskaper i att dra paralleller och se olika samband mellan olika historiska händelser”.  

Flera lärare ger uttryck för en tydlig historiemedvetenhet, en lärare skriver att den närliggande 

historien är central ”för att eleven ska få ordning på sina historiekunskaper och kunna förstå 

hur det som hänt tidigare i historien påverkar dem idag och kunna reflektera över hur 

framtiden kan komma att te sig”. Flera lärare menar dessutom att historiemedvetandet bör 

utvecklas på mer än ett sätt, exempelvis uttrycker en och samma lärare att undervisningen bör 

ge följande kunskaper: ”historisk förståelse för vår omvärld”, ”historisk förståelse för 

närsamhället”, samt ”förmåga att koppla samman saker i nutid med dåtid”. Även om läraren 

inte skriver att det är historiemedvetande som undervisningen därmed skapar, kan vi ana att 

det är detta som läraren avser. Frågan vi ställer oss är om detta är en medveten eller 

omedveten undervisningsstrategi, eller om historiemedvetande i undervisningen är något så 

självklart att det inte diskuteras i denna term. De flesta lärarna är således överens om att 

historieundervisningen ska ge eleverna en förståelse för samtiden. ”Det är i efterkrigstidens 

historia som vi allra tydligast kan få förklaringar till hur dagens värld ser ut.”  

 

När lärarna har beskrivit vilka centrala kunskapsområden som undervisningen bör innehålla, 

har de gett uttryck för hur historia används, vilket visar lärarnas sätt att bruka historien.  Det 
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undervisningsval som lärarna i historieämnet gör, har även med historieförmedlingen att göra. 

Vad som anses centralt att undervisa om i skolan, ger även uttryck för lärarnas egna intressen, 

där människor påverkas av det omgivande samhället såsom familj, vänner, arbete och 

fritidsintressen. Som exempel på detta kan en av lärarna i enkätundersökningen nämnas. 

Läraren skriver att hon/han har ett brinnande intresse för Östeuropa, vilket medför att 

temaområdet ”Östeuropa under 1900-talet”, är ett centralt kunskapsområde i dennes 

undervisning. Han/hon menar att fokuseringen på Östeuropa även har sin motivering i att 

Östeuropa och i synnerhet Indien och Kina, med all sannolikhet kommer att bli mer 

framstående i framtiden, och därmed bli viktiga kunskaper för eleverna.  

 

Lärarna i undersökningen nämner att de mest centrala kunskapsområdena är de som har ett 

europeiskt och svenskt perspektiv, såsom Sverige under 1800- och 1900-talet. Dessutom 

undervisar de gärna om företeelser som ligger nära i tid, som exempel kan världskrigen, 

nationalism, franska revolutionen och européernas kolonisering nämnas. Men även företeelser 

som ligger längre tillbaka i tiden nämns, om än inte i lika stor utsträckning, exempelvis 

antiken och forntiden.   

5.1.1 Läroboken 
Alla lärarna i undersökningen menar att de använder läroboken i undervisningen. Nio av dem 

som svarat på frågan menar att läroboken styr i ganska stor omfattning medan fem menar att 

läroboken styr i liten utsträckning (två svarade inte på frågan).   

 

Niklas Ammert, doktorand i historia, skriver att det är mer förekommande att nyexaminerade 

använder sig av läroboken i planeringen och vid genomförandet av undervisningen, än mer 

erfarna lärare.253 I vår undersökning kan vi dock inte finna något samband rörande detta, då 

både de nyutbildade och de mer erfarna lärarna använder sig av läroboken i ganska stor 

utsträckning. Däremot kan vi antyda att de flesta av lärarna som är födda på 1960-talet till 

mitten av 1970-talet, använder sig av läroboken i mindre utsträckning än sina kollegor. Tre av 

dessa är utbildade för tio år sedan, medan de andra två är utbildade för något år sedan.  

 

Eftersom flertalet av lärarna vid köp av läroböcker inhandlar en snarlik eller samma bok som 

tidigare år, blir nytt material i form av forskning och nya temaområden inte särskilt 

                                                 
253 Ammert, N. 2004. s. 278. 
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efterfrågat.254 Då bokens temaområden ofta styr lärarnas undervisning,255 tenderar 

undervisningen bli likartad, år efter år, samt mellan lärare som använder sig av samma 

grundbok i historia. Enligt vår analys beror således den fokusering som finns gällande 

Förintelsen, på den tröghet som finns i förändringsprocessen.  

5.2 Vad styr historieförmedlingen? 
Lärarna skriver att det finns en mängd faktorer att ta hänsyn till i historieförmedlingen på 

gymnasiet. Vi har valt att dela upp de faktorer som lärarna nämnde i enkäten i inre och yttre 

faktorer. Till de inre faktorerna hör sådant som: gruppens sammansättning, elevernas intresse, 

motivationsnivå och förkunskaper. Även den tid som lärarna har till förfogande för 

undervisningen anser de påverkar historieförmedlingen. Material som lärarna har tillgång till i 

undervisningen, i form av läroböcker, OH-apparat och filmer styr också förmedlingen. Till de 

yttre faktorerna som lärarna tar hänsyn till, och som de är ålagda att förhålla sig till är: 

läroplanen, kursplan, programmål och kursmål. Detta stämmer väl överens med det som 

Hermansson Adler poängterar.256 Lärarna nämner att relevanta institutioner och museum 

påverkar utformningen av undervisningen. Detta gör det möjligt att ”få uppleva historien 

istället för att bara läsa om den”. Även pågående utställningar och möjliga samarbetspartners 

påverkar historieförmedlingen.257        

 

Förmedlingen kan alltså påverkas av en mängd olika faktorer. De som nämnts här ovan 

behandlar dock bara sådant som ligger utanför läraren själv. Som lärare anser vi det vara 

centralt att vi är medvetna om våra förkunskaper och vårt intresse, eftersom detta kan påverka 

vårt sätt att bruka historia, och därmed även sättet att förmedla historia till eleverna. Ett 

exempel på hur omgivningen kan påverka fokuseringen i undervisningen, är enligt en av 

lärarna, ett besök i Auschwitz, som känslomässigt påverkat hans/hennes medvetande om 

Förintelsen.  

5.3 Minnespolitik av folkmord i skolan 
Minnespolitiken handlar om hur historia brukas, förstås och minneshålls i samhället. I skolans 

och samhället i övrigt ska dessutom historien förmedlas till brukarna, som därmed får en 

referensram, ett historiemedvetande. I delkapitlet kommer det ske en presentation av vad 

lärarna svarat angående definition av folkmord, folkmordens relevans och den reella 
                                                 
254 Långström, S. 1997. s. 208f. 
255 Selander, S & Juhlin Svensson, A-C. 1995. s. 168. 
256 Hermansson Adler, M. 2004. s. 38. 
257 Långström, S & Viklund, U. 2006. s. 19. 
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undersvingen som sker.258 De kognitiva lärdomarna som lärarna avser eleverna kan få genom 

undervisningen kommer därefter att presenteras. Vi gör sedan flera mindre 

förklaringsanalyser där exempelvis den tidsmässiga och geografiska närheten, den affektiva 

aspekten och kanons betydelse diskuteras.  

5.3.1 Folkmordsbegreppet  
Flertalet av lärarnas förklaringar av folkmord, stämmer väl överens med FN:s definition av 

begreppet. Generellt anser lärarna att folkmord är en ”utrotning av delar av eller en hel 

folkgrupp”. En av lärarna i undersökningen anser att folkmord kan delas in i olika kategorier, 

exempelvis politiska folkmord och folkmord på urbefolkningar. Begreppet görs än mer 

fullkomligt, när en annan lärare nämner de etniska folkmorden. En av lärarna poängterar i 

samklang med professorerna Gerner och Karlsson, att den avsiktliga tanken bakom morden, 

samt det systematiska dödandet som följer i dess spår, är det viktigaste kriteriet för att 

definiera ett folkmord. Dock nämnde ingen av lärarna folkmord på minoriteter, i sin definition 

av folkmord. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att denna sorts folkmord inte är 

lika vanligt förekommande, och därmed inte lika uppmärksammad. I vår undersökning är 

enbart folkmordet på kurderna ett folkmord på en minoritet.  

5.3.2 Folkmordens relevans och reell undervisning  
I enkäten fick lärarna svara på frågan, hur relevant de ansåg att undervisningen om folkmord 

var, på en skala ett till tio, där tio var mest relevant. De flesta lärarna (12/14, två lärare valde 

att inte svara på frågan) tycke att det var mycket relevant att undervisa om folkmord, då de 

svarade att folkmord har relevansen 8, 9 och 10 i undervisningen. En angav en femma på 

skalan, med motiveringen att hon/han tar upp folkmord mer i samhällsundervisningen. Medan 

en annan lärare skrev att folkmord är för abstrakt för eleverna, och angav av denna anledning 

en trea på skalan.  

 

De flesta lärarna anser att undervisningen kring folkmord är relevant utifrån motiveringen att 

man ska lära sig av historien och undvika att det händer igen. ”Det är otroligt viktigt att 

påminna om att folkmord är något i historien återkommande”. En annan lärare skrev att ”trots 

kunskaper om vad som hände armenierna, judarna, romerna o.s.v. har man inte lärt sig” vilket 

demonstreras med de nyligen inträffade folkmorden i Rwanda och f d Jugoslavien. Lärarna 

skrev att det i undervisningen om folkmord är centralt att diskutera vem som har makten i ett 

                                                 
258 Med reell undervisning menar vi den verkliga undervisningen i skolan, dvs den som sker i klassrummet.  
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land, och vad dess ideologi får för konsekvenser. Exempelvis på sådana diskussionsämnen är 

enligt en lärare ”nazismens folkmord, och ännu mer kommunismen [i form av] Pol-Pot och 

Mao- Kina”.  

 

Alla lärare skriver att de undervisar om folkmord. Som motivering till detta nämnde de att 

genom undervisningen demonstrerar de mot främlingsfientlighet i samhället. Den mörka sidan 

av 1900-talet blir på så sätt representerad. Folkmord kan fungera som en ”illustratör” av 

”vilken ondska en grupp människor tillsammans kan skapa”. Ett par lärare skrev att de 

undervisar om folkmord i ett större sammanhang, exempelvis kring ”Sveriges dunkla 

förflutna inom rashygien och rasism”. Andra lärare skrev vidare att folkmord i undervisningen 

anses av eleverna vara uttjatat och lärarna menar att området kan uppfattas som 

moraliserande. Dock menar flertalet av lärarna att folkmord är en så pass central del i 

historieundervisningen att ”det är omöjligt att undvika. Folkmord har begåtts i alla tider, på 

alla kontinenter och av många olika folk”. Utifrån våra enkäter kan vi uttyda att de val av 

folkmord i undervisningen, som lärarna gör skiljer sig markant åt.

I enkäten fick lärarna ta ställning till vilken relevans och i vilken omfattning de undervisade 

om nio förutbestämda folkmord, dessutom fanns det en ”övrigt-ruta”, där lärarna hade 

möjlighet att själva ta upp folkmord, som de undervisade om eller som de ansåg relevanta. I 

denna ”övrigt- ruta” valde åtta av de fjorton lärarna att kommentera frågan. Exempel på 

folkmord som lärarna skrev var: Armenierna, Nordamerika, Tasmanien, Rwanda, Gustav 

Vasas framfart i Sverige, korstågen, zigenarna i Förintelsen samt 

folkmordet på Syrianerna. En lärare skrev dessutom att diskussionen om ”vi och dom” är 

viktig, och att ett utelämnande av detta kan vara livsfarligt.  

 

På frågan om i vilken utsträckning de undervisar om ett visst folkmord (reell undervisning), 

använde sig lärarna av de fasta svarsalternativen: mycket, ganska mycket, lite och inget. 

Likaså i frågan om folkmordens relevans hade lärarna fasta svarsalternativ, i form av stor, 

ganska stor, lite och inget. Men eftersom det är svårt att få en överblick i vilken omfattning 

som undervisningen sker, samt vilken relevans de olika folkmorden har, har vi valt att omsätta 

svarsalternativen i siffror, enligt följande: 
Stor = 3 poäng       Mycket = 3 poäng  
Ganska stor = 2 poäng     Ganska mycket = 2 poäng  
Liten = 1 poäng       Lite =1 poäng  
Ingen = 0 poäng       Inget = 0 poäng 
 
 

 50



 
Folkmordens relevans Poäng 
Förintelsen 35 
F d Jugoslavien  34 
F d Sovjet 31 
Afrika 30 
Sydamerikas indianer 26 
Kina 26 
Kurder  24 
Kambodja 23 
Aboriginer 21 
Figur 4. Vilken relevans olika folkmord har enligt 
lärarna i undersökningen. 
 

 
Reell undervisning Poäng 
Förintelsen  32 
F d Sovjet 27 
Afrika 26 
F d Jugoslavien 23 
Sydamerikas indianer 21 
Kina 17 
Kambodja 10 
Kurder 9 
Aboriginer 8 
Figur 5. I vilken uträckning lärarna i under- 
sökningen undervisar om folkmord.

 

Som går att avläsa av tabellerna är skillnaden i uppfattningen om relevansen av olika 

folkmord, mindre (35-21 poäng) än skillnaden i den reella undervisningen av dem (32-8 

poäng).259 Intressant i sammanhanget är att ingen av de kommenterade folkmorden har 

angetts som ej relevanta i undervisningen, dvs fått ”ingen relevans” som svar. Samtliga lärare 

anser således att alla folkmorden är relevanta, vilket gestaltas i uttryck som ”självklart är varje 

[…] av era exempel relevanta att ta upp”. Men som synes av figur 4, varierar de olika 

folkmordens relevans i undervisningen. En bidragande orsak till detta är enligt lärarna att det 

är svårt att få tiden att räcka till, vilket bland annat demonstreras med ” i historia A är den 

otillräckliga tiden ett gissel utan like”. När det gäller folkmordsundervisningen anser en lärare 

att ”det är oerhört viktigt att ta upp folkmord i historieundervisningen, men någonstans ska 

alla folkmord hinnas med inom ramen för en 100 p[oäng] kurs”.  

5.3.3 Kognitiva aspekter av folkmord 
Lärarnas kommentarer om utrymmet som undervisningen om och relevansen av folkmorden i 

ämnet historia får, måste förstås utifrån de insikter som lärarna anser att respektive folkmord 

kan leda till hos eleverna. Indelningen har skett utifrån figur 5. 

- (32 poäng) Förintelsen kan skapa förståelse för religiös förföljelse, och lärarna anser 

Förintelsen vara ”det allra tydligaste och mest skräckinjagande exemplet på 

folkmord”. Förintelsen anses av några lärare vara den värsta förnedringen i modern 

tid. En generell insikt av Förintelsen anses vara hur en styrande elit, i maktposition, 

genom ett folkmord, där ”konsensus kan fantiseras till den grad att det systematiska 

                                                 
259 De folkmord som en del lärare kommenterade under övrigt, har inte infogats i tabellen, detta skulle ge ett 
rörigt intryck och då det bara är en lärare som kommenterat varje folkmord. Generellt sätt kan dock sägas att de 
lärare som tillfört ett folkmord i listan, anser att området har stor relevans och att de undervisar mycket eller 
ganska mycket om det. 
 



mördandet blir accepterat”. Det rasistiska inslaget, är centralt, och detta medför att en 

diskussion om alla människors lika värde blir nödvändig och fruktbar. En lärare 

poängterar dock att undervisningen kring Förintelsen kan bli tjatig, och moraliserande. 

Sverige har som nation en skuld till Förintelsens offer, och folkmordets stora utrymme 

bör förstås utifrån detta.  

- (27 poäng) De illdåd som begicks under kommunismen i f d Sovjet, anses av lärarna 

vara ett bra exempel på hur en ideologi kan användas av makteliten, för att få 

oliktänkare att anpassa sig. F d Sovjet är således ett exempel på ”hur en diktatur kan 

vända sig emot sin egen befolkning, bara för att den inte passar de styrandes 

intressen”. Två lärare menar att den revolution som försiggick kommunismen, var 

motiverad, men att följden därav ändå blev misslyckad. Detta betyder att trots att en 

revolution är motiverad, och har ett ”gott” syfte, kan det gå ”helt åt helvete”. Lärarna 

anser dock att ämnet är aktuellt, vilket stämmer väl överens med de intentioner som 

regeringen nyligen pekat på.  

- (26 poäng) Européernas kolonisering av Afrika, anses av lärarna vara ett bra exempel 

på hur den vite mannen kom att utnyttja socialdarwinismen i syfte att själv tjäna 

pengar och exploatera kontinentens naturresurser. Lärare anser att dessa kunskaper 

kan leda till en förståelse av rasism och dagens situation i Afrika. Vi européer har 

dessutom genom exploateringen en skuld gentemot de koloniserade afrikanerna. 

-  (23 poäng) Folkmordet i f d Jugoslavien anses av lärarna vara ett bra exempel på en 

etnisk rensning. De skriver vidare att trots att folkmord har hänt innan, så har vi inte 

lärt oss av vårt misstag. Detta påpekas, bland annat genom att ”historien [alltid finns] 

närvarande, ibland dock slumrande”, och trots att det endast var 50 år sedan som ”vi 

lovat att aldrig tillåta något sådant igen”. En lärare poängterar att kunskap om 

folkmordet kan hjälpa eleverna att förstå, ex-jugoslavernas situation bättre. Lärare 

skriver att genom folkmordet kan eleverna få insikter i nationalismens mörka sida, och 

”hur snabbt det går att riva ned, vad som byggts upp”. Att undervisa om f d 

Jugoslavien anses dessutom vara av stor relevans, eftersom det ligger ”väldigt nära i 

tiden”.  

- (21 poäng) Även folkmordet på Sydamerikas indianer ses av lärarna som ”början på 

de vitas folkmord runt om i världen”. Lärarna anser att folkmordet kan ge insikter om 

att den ”civilisering” som européerna delgav indianerna, inte var en fördel för 

urbefolkningen. De kom att utnyttjas som ”slavar och billig arbetskraft åt spanjorer 

och portugiser”. Kyrkans delaktighet är vidare något som eleverna kan få insikt om. 
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En lärare ifrågasätter dock om det var frågan om ett folkmord, då denne anser att 

”mördandet aldrig var ett självändamål”. Genom att ta upp folkmordet på indianerna 

kan man dock visa, att folkmord inte är något nytt i historien och att det ”hände redan 

då”. Vi européer har som kollektiv en viss skuld i form av förslavande och 

”civiliseringen” som skedde genom folkmordet.  

- (17 poäng) Lärarna anser att Kina är ett bra exempel på hur en ledare i en politisk 

diktatur där ”folkmassan [kan omvandlas till] ett lydigt instrument”. Människor som 

stod i vägen för det kommunistiska styret, likviderades av det egna landet, då alla 

människor skulle vara likadana och följa samma ideologi. Många lärare anser att det 

finns likheter mellan kommunismens illdåd i Kina och f d Sovjet, och en lärare skriver 

att denna likhet kan användas i jämförande syfte i undervisningen.  

- (10 poäng) Även folkmordet i Kambodja ses av lärarna som ett exempel på ”hur en 

fanatisk idealism [i form av kommunism] totalt kan spåra ur”. Folkmordet anses 

dessutom påvisa ”att folkmordet inte bara är europeisk företeelse”. En lärare anger att 

folkmordet i Kambodja, visar att ”helt oförklarliga fenomen kan styra anledningarna 

till folkmord”. Dessutom anses arvet från kolonialismen vara tydligt i folkmordet.  

- (9 poäng) Lärarna anser att folkmordet på kurderna, kan ge eleverna förståelse för 

invandring och ”många skolkamraters situation kan bli klar”. Folkmordet kan även ge 

förståelse för ”hur ett folk kommer i kläm mellan andra makter”, vilket genererar i 

påståendet om ”alla folk [har] rätt till en egen stat”. En lärare anser att folkmordet 

numera är omdiskuterat, i samband med Turkiets ansökningar om EU-medlemskap, 

medan en annan menar att illdådet på kurderna inte brukar ses som ett erkänt 

folkmord. Folkmordets relevans i undervisningen är på så sätt omdiskuterat.  

- (8 poäng) Folkmordet på aboriginerna anses vara ett tydligt exempel på hur 

européernas kolonisation slog hårt mot urbefolkningen. Det kan ge insikter om att den 

europeiska kolonisationen kunde ske ”utan respekt för det annorlunda”.  Den vite 

mannens övertag, kan här fungera som en jämförelse med exempelvis folkmordet på 

indianerna, och på så sätt visa att det sistnämna folkmordet inte var en enstaka 

företeelse. Exemplet kan även ge insikter om att folkmord kan ”pågå under en lång tid 

utan att någon kan/har ingripit”. Lärare anser att eleverna vanligtvis har bristande 

kunskaper gällande folkmordet på aboriginerna, därför anses företeelsen vara 

angelägen att ta upp i undervisningen. Vissa lärare anser att det kan ses som ett 

exempel på ett etnisk folkmord, vilket det enligt Nationalencyklopedin, dock inte är 

fråga om.   
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- Bland de folkmord som nämnts av lärarna själva, anses exempelvis Gustav Vasas 

härjanden ”för att få Sverige till ett enat rike”, kunna ge insikter om att även svenskar 

begått folkmord. Filmen Hotell Rwanda anses av en annan lärare vara användbar i 

undervisningen för att visualisera ett nyligen inträffat folkmord.260  

Vilka kunskaper som undervisningen om de olika folkmorden verkligen medför är svårt att 

mäta, en lärare uttrycker att det är ”svårt att veta vilka insikter eleverna får när de läser om de 

olika momenten, [men] de blir naturligtvis påverkade”.  

 

De folkmord som enligt lärarna ägnas mest uppmärksamhet, är representanter för olika slags 

folkmord. Förintelsen (1), är dels ett ideologiskt folkmord i form av nazismen, i likhet med 

folkmordet under kommunism i f d Sovjet (2) men det innehåller även ett rasistiskt motiv. 

Förintelsen kan dessutom sägas vara ett exempel på en minoritet i ett land, som av makten i 

landet anses bära skulden för det som skett. Folkmordet i Afrika (3), skedde i samband med 

koloniseringen, och kan därmed ses som ett folkmord på en urbefolkning. Medan f d 

Jugoslavien (4) är ett etniskt folkmord. De fyra översta folkmorden i figur 5, stämmer således 

överens med den vedertagna klassificeringen i Nationalencyklopedin, då de representerar ett 

folkmord på en minoritet, ett ideologiskt folkmord, ett folkmord på en urbefolkning och ett 

etniskt folkmord.  

 

De kunskaper som kan uppnås och som bör tas i beaktning när minnespolitiken angående 

folkmorden diskuteras, skiljer sig åt mellan de olika folkmorden. Förintelsen är speciell på så 

sätt att den är representant för två olika sorters folkmord, vilket gör den användbar för att 

förklara både folkmord av en minoritet och folkmord med en ideologisk grund. De kunskaper 

som anses vara viktigast att vidmakthålla i samhället, är också de som får mest utrymme i 

minnespolitiken. På senare år har de ideologiska folkmorden fått allt mer uppmärksamhet. 

Dessa folkmord anses kunna hjälpa eleverna i skolan att utveckla den demokratiska fostran, 

som enligt styrmedlen för skolan, ska ligga till grund för elevernas samhällsmedborgerliga 

utveckling. Förhoppningen är att detta ska bidra till att demokratin som politiskt styrmedel 

legitimeras, medan diktaturen som samhällssystem förkastas.  

 

Även folkmorden på urbefolkningar kan ge eleverna en känsla av skuld, som kan användas 

för att utveckla de grundläggande värden i samhället. Som exempel på detta kan devisen om 

                                                 
260 Övriga folkmord nämnda under övrigt, anger inte vilka insikter som kan nås med undervisningen, därför 
redovisas de ej här. 
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”alla människors lika värde” därigenom utvecklas. Etiskt grundade folkmord kan skapa en 

förståelse hos eleverna att människor måste lära sig att leva tillsammans, och att ett 

uteslutande av vissa grupper i samhället kan leda till folkmord. Även undervisning om 

folkmord på minoriteter kan leda till värdegrundsskapande värden hos eleverna.  

 

Dessa kognitiva kunskaper kan användas för att förstå de aspekter som påverkar lärarnas val 

av folkmord i undervisningen, som kommer att presenteras här nedan. 

5.3.4 Tidsmässig och geografisk närhet  
 
Alla folkmord ska tas med stor respekt och det är inte fel att undervisa om alla. 
Däremot så berörs man mer av folkmord som har begåtts i ens närhet. / Det finns en 
risk att det bara blir siffror och att eleverna inte kan identifiera sig med det som 
ligger långt bort i tiden och [långt] bort geografiskt. 
 

Citaten ovan från två av våra respondenter kan tjäna som exempel, på något som vi anser vara 

tydligt i hela vår undersökning. Lärarna tenderar att undervisa mer om det som ligger nära i 

tid och rum, än det som är hände långt tillbaka i tiden och som ligger långt bort geografiskt 

sett. För att analysera detta samband har vi valt att utgå ifrån figur 5 (reell undervisning), som 

visar i vilken utsträckning lärarna i undersökningen undervisar om folkmord. Lärarna 

fokuserar, som ovan nämnts, i större utsträckning på de kunskapsområden som behandlar 

Europa och Sverige. Detta stämmer väl överens med den övre halvan av listan över den reella 

undervisningen i skolan (se figur 5). För att synliggöra den tidsmässiga och geografiska 

närheten, har vi valt att ersätta den närhet som ett folkmord har i tid och plats, med en siffra 

mellan ett och nio, där ett är närmast och nio är längst bort.261 Se figur 6. 

Figur 6. Vilka faktorer som framförallt påverkar lärarnas reella undervisning om folkmord. 

Reell undervisning Tidsmässig närhet  Geografisk närhet 
Förintelsen  4 1  
F d Sovjet 5 2 
Afrika 7  5 
F d Jugoslavien 1 3 
Sydamerikas indianer 9 7  
Kina 3 6 
Kambodja 2 8 
Kurder 6 4 
Aboriginer 8 9  

Vi anser dock att dessa faktorer inte är tillräckliga för att förklara den reella undervisningen 

om folkmord. Genom att vidga perspektivet kan vi få en djupare förklaring till de folkmord 

                                                 
261 Den tidsmässiga närheten har beräknats utifrån de årtal som återfinns i teoridelen, medan den geografiska 
närheten har beräknats med hjälp av en kartbok. 
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som anses vara de mest uppmärksammade i undervisningen. Förutom de folkmord som skett i 

Europa, ser vi ett samband mellan de folkmord som fått många poäng (se figur 6) och de icke-

europeiska länder, där européerna haft ett verkligt inflytande. Exempel på sådana folkmord är 

de som skett i Afrika och i Sydamerika.  

 

De centrala kunskapsområden som lärarna i undersökningen undervisar om, är centrerade till 

1900-talet, vilket tyder på att lärarna i större utsträckning undervisar om det som ligger nära i 

tid. I exemplet med de olika folkmorden är den tidsmässiga aspekten inte särskilt tydlig, vilket 

vi anser kan bero på att läroboken, som uppenbarligen är ett centralt hjälpmedel är utsatt för 

en politisk påverkan. Lärobokens konserverande effekt, som vi diskuterat ovan, får här 

konsekvensen att ett nyligen inträffat folkmord, som det i f d Jugoslavien anses ha större 

relevans än det utrymme som folkmordet får i den reella undervisningen. Vi anser således att 

det relativt begränsade utrymme som f d Jugoslavien får i undervisningen hör samman med 

att folkmordet ännu inte ingår i den läroboksmässiga kanon.  

5.3.5 Den affektiva aspekten av folkmord  
Eftersom den omfattning som undervisningen om folkmord sker i, inte fullt ut kan förklaras 

av närhet i tid och rum, anser vi det nödvändigt att även diskutera folkmorden ur en affektiv 

aspekt, det vill säga en skuldaspekt.262

 

Figur 7. Hur den reella undervisningen påverkas av den affektiva aspekten 

Reell undervisning Affektiva aspekten 
Förintelsen  Erkänd skuld 
F d Sovjet  
Afrika Erkänd skuld 
F d Jugoslavien  
Sydamerikas indianer Viss skuld 
Kina  
Kambodja  
Kurder Ej erkänt folkmord 
Aboriginer Ej erkänd skuld 

 

Vi tror att anledningen till att Förintelsen kommer på första plats, angående reell 

undervisning, hör samman med att den är väl etablerad i den svenska och europeiska 

historiekulturen. Genom historiebruk och politiskt bruk har den svenska historiekulturen 

främjat Förintelsens plats i undervisningen. Som nämnts innan var Sverige så kallat neutralt i 

andra världskriget, men ändå tillät svenskarna de tyska nazisterna att transportera vapen och 

människor genom vårt land. Dessutom sägs vissa svenskar ha känt till att judar avrättades i 
                                                 
262 Se exempelvis Karlsson, K- G. 2005:4. s. 722. 
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arbetsläger, och att de trots detta inte ingrep. Kommunismens något mindre utrymme i skolan 

bör förstås utifrån det faktum att Sverige, under kalla kriget, som i stort sett pågick från 1950-

talet till 1989, var mer neutralt, och att vi i Sverige därmed inte bär samma skuld till f d 

Sovjet. Vidare har det påpekats från politiskt håll att kommunismen är på tillbakagång i 

Sverige, medan nazismen är på framfart, vilket skulle motivera det utrymme folkmordet får i 

undervisningen.  

 

Det utrymme som de kolonialistiska folkmorden på urbefolkningar får i undervisningen 

varierar i omfattning. Folkmordet i samband med européernas kolonisering av Afrika är det 

folkmord som får störst utrymme (26 poäng), medan folkmordet på Sydamerikas indianer, 

fick 21 poäng och Aboriginerna fick 8 poäng. Vi anser att vi som européer, känner en 

kollektiv skuld till Afrika, exempelvis genom den uppdelning som gjordes av kontinenten och 

alla de slavar som i triangelhandeln skickades till Amerika. Skulden uppkom när Europas 

maktelit, förstörde Afrikas ekonomi, genom att plundra kontinenten på människor och 

naturresurser. I och med detta fick Europa ett ekonomiskt övertag i världen, som fortfarande 

är tydligt.  

 

Vi européer borde även, enligt vår uppfattning, känna viss skuld till Sydamerikas indianer, i 

och med det folkmord som utfördes på indianerna och det guld som fördes över från 

Sydamerika till Europa på 1500-talet. Men enligt lärarna i vår undersökning är skulden inte så 

påtaglig att undervisningen om Sydamerikas indianer blir särskilt framträdande.  

 

Däremot har skulden efter folkmordet på Aboriginerna, inte erkänts av européerna, vilket vi i 

undersökningen kan sluta oss till, då undervisningen är mindre gällande detta folkmord. 

Britterna vägrar här att erkänna det övergrepp som de begått mot urbefolkningen i Australien, 

eftersom de då skulle bli tvungna att betala för sina skulder. Vi antar att ett nationellt 

uppmärksammande av detta folkmord i Sverige skulle kunna innebära utrikespolitiska 

spänningar mellan Storbritannien och Sverige. Ett liknande resonemang angående ett icke-

erkänt folkmord skulle även kunna appliceras på kurderna.  

5.3.6 Ytterligare en aspekt, kanon 
Vi anser att ytterligare en faktor i sammanhanget, är traditionen. Denna anses dock inte vara 

lika påtaglig i den reella undervisningen som ovanstående aspekter. Men då den utgör ett 

traditionellt undervisningsmoment kommer kanon ändå påverka de val som lärarna gör. 
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Likaså är läroboken här en faktor som upprätthåller traditionen, vilket diskuterats ovan. 

Traditionsaspekten är särskilt påtaglig i de folkmord som har begåtts långt tillbaka i tiden och 

långt bort geografiskt sett, såsom Afrika och Sydamerika. Vi anser att traditionen här kan 

förklara varför vissa folkmord, exempelvis det i Kambodja samt det på kurder och på 

aboriginer, inte ägnas samma uppmärksamhet.   

5.4 Ett försök till förklaring av minnespolitiken i Sverige 
Som synes ovan finns det en mängd faktorer som påverkar det utrymmet som folkmorden får i 

undervisningen. Vi har inte funnit något direkt samband mellan den tidsmässiga och 

geografiska närheten samt de kognitiva och affektiva aspekterna och kanon. Men tillsammans 

bidrar de alla till att förklara vad som styr den reella undervisningen på gymnasiet. För att 

synliggöra hur dessa aspekter kan påverka utrymmet för respektive folkmord, har vi valt att 

påvisa detta förhållande i nedanstående figur: 
 

Figur 8. Vilka aspekter som kan ligga bakom lärarnas val av undervisning angående folkmord.  

Reell undervisning Sammanfattande orsak  
Förintelsen  Geografisk närhet, erkänt skuld, tidsmässig närhet  
F d Sovjet Geografisk närhet, tidsmässig närhet, kanon 
Afrika Erkänd skuld, kanon 
F d Jugoslavien Tidsmässig närhet, geografisk närhet 
Sydamerikas indianer Viss skuld, kanon 
Kina Tidsmässig närhet 
Kambodja Tidsmässig närhet 
Kurder Geografisk närhet, tidsmässig närhet, ej erkänt folkmord 
Aboriginer Ej erkänd skuld, långt bort i tid och plats 

5.4.1 Referensramen i Sverige 
Minneshållandet av folkmord i Sverige, hör även samman med de kunskaper som premieras 

från statligt håll. Av denna anledning har Förintelsen fått stort inflytande i det svenska 

samhället. Fördelen med Förintelsen rent kunskapsmässigt är att den kan bidra med flera av 

de värden som skolan ska utveckla, såsom demokrati och de grundläggande värden som det 

svenska samhället vilar på. Minnespolitiken kring Förintelsen kan och bör vidare förstås 

utifrån den affektiva aspekten. I det svenska samhället utgör Förintelsen ett sådant axiom att 

det kollektiva medvetandet bidrar till att bevara det gemensamma skuldbegreppet. Från 

politiskt håll har det dessutom varit angeläget att uppmärksamma de folkmord som av 

ideologiska skäl legat långt bort från regeringens politiska ståndpunkter. Exempelvis valde 

den socialdemokratiska- och vänsterpartistiska regeringen år 1997, att inte uppmärksamma 

kommunismen i projektet Levande historia, medan den nuvarande borgerliga regeringen valt 

att vidga projektet till att även omfatta kommunismen. De borgerliga har av ideologiska skäl 
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lättare att uppmärksamma detta, eftersom de inte befinner sig på den politiska 

vänsterfalangen. Om vi vänder på perspektivet har en ”vänster - mitt - regering” lättare att 

uppmärksamma misstagen som begåtts av högerfalangen i politiken.    

 

För flera av lärarna anges Förintelsen, direkt eller indirekt, utgöra en referensram för både 

lärare och elever. En anledning till detta är att undervisningen, enligt kursplanen i historia för 

grundskolan ska ge eleverna kunskap om: ”Vår tids historia med framsteg och 

fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör till det 

som alla elever skall ha kunskaper om.”263 Detta har av många tolkats som att man måste 

undervisa om Förintelsen, men detta folkmord tas endast upp som ett exempel. En lärare visar 

tydligt på denna självklarhet när hon/han skriver att ”när jag undervisar om Förintelsen, talar 

vi även om andra folkmord”. 

Lärarna nämner att de kunskaper som eleverna har med sig från grundskolan om Förintelsen, 

kan bidra med kunskaper gällande folkmord, men inte nödvändigtvis. Vissa lärare anser att 

grundskolan inte ger eleverna en likartad kunskapsgrund, som lärarna på gymnasiet sedan kan 

bygga vidare på, så ibland måste ”man […] börja om från början”. Flertalet av lärarna anser 

dock att undervisningen i grundskolan kan betyda ”åtskilligt”. De anser att elevernas 

kunskaper om Förintelsen kan bidra till undervisningen, som ett jämförande exempel då 

”folkmord[en] är skrämmande lika”, och att eleverna då ”lättare [kan] dra paralleller och [se] 

vilka mekanismer som ligger bakom olika folkmord”. Exempelvis nämns att folkmord ofta 

handlar om ”en starkare grupps förakt för en svagare”. En annan lärare skriver att 

kunskaperna från grundskolan kan göra ”att de kan känna igen sig och koppla till de totalitära 

ideologierna och den extrema rasismen och på det sättet [bli mer] vaksamma”. En fördel med 

detta anger en lärare vara att ”eftersom eleverna studerat Förintelsen så pass mycket innan 

gymnasiet, kan man fokusera mer även på andra folkmord, [man kan på så sätt] hinna med 

mer och höja nivån från fakta till förståelse etc.”.  

 

En lärare i vår undersökning skriver att hon/han, trots att eleverna anses fått kunskaper om 

Förintelsen i grundskolan, undervisar mycket om Förintelsen. En anledning till detta kan vara 

att personen i fråga, även anser att Förintelsen har stor relevans att undervisa om. Frågan är 

vad det är som får övertag, ämnets relevans, personens intresse eller traditionen i skolan. 

Ytterst handlar det således om lärarens historiemedvetande, i form av lärarens sätt att se på 

                                                 
263 Skolverket. 2000. [www]  

 
 

59



historien och framförallt förhållandet mellan då, nu och framtid, samt den hos läraren 

existerande historieförmedlingen, där kunskapen förmedlas från läraren till eleverna. Eftersom 

både läraren och eleven på grund av tidigare erfarenheter, äger förkunskaper i ämnet, blir det 

”lättare” och mer tacksamt att undervisa om det som både läraren och eleven känner igen. Det 

som ingår i elevernas livsvärld blir på så sätt uppmärksammat, och undervisningens relevans 

och nytta blir klarare för eleverna. Eleverna kan på så sätt lära sig av historien och utveckla 

sitt historiemedvetande.  
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6. Diskussion 
Folkmord är ett ämnesområde som engagerar och väcker känslor. Resultaten i denna 

undersökning visar att alla våra respondenter, undervisar om folkmord i historieämnet. Och 

som resultatanalysen ovan visar, finns det en mängd faktorer som påverkar och styr denna 

undervisning. Som professionella i skolan, är den enskilde läraren den som ytterst styr 

undervisningen utifrån kursplan och kursmål. Eftersom lärarna innehar en sådan maktposition 

för elevernas kunskaper, bör man ställa sig frågan, vilka faktorer styr lärarnas undervisning? 

 

För att förstå detta bör vi utgå från en rad olika faktorer. I sin roll som professionell pedagog 

måste läraren ta hänsyn till de pedagogiska frågorna vad, hur och varför. Vilket i praktiken 

handlar som hur undervisningen ska förverkliga de kursmål som ska uppnås. I undervisningen 

är således läraren tvungen att ta hänsyn till de politiskt bestämda kursplanerna, som i sig ger 

uttryck för en viss politisk åsikt. Dessutom styrs lärarna, särskilt de nyexaminerade, i sin 

planering i ganska stor utsträckning av läroboken och lärarhandledningar. Vad undervisningen 

ska innehålla styrs således från politiskt håll, men även den enskilde läraren påverkar 

undervisningsvalen. Läraren har genom sitt leverne kommit i kontakt med en mängd faktorer 

som påverkat det medvetna eller omedvetna historiemedvetandet, som varje människa 

besitter. Hur den enskilde läraren använder sig av historien (historiebruk) kommer sedan att 

påverka den förmedling som sker till eleverna i skolundervisningen.  

 

I historieundervisningen väljer lärarna, att ägna olika uppmärksamhet åt olika folkmord. Det 

folkmord som får både mest utrymme i undervisningen och som anses vara av störst relevans, 

är enligt våra respondenter Förintelsen. Detta folkmord har på senare år blivit allt mer 

uppmärksammat, och utgör idag ett axiom i det svenska samhället. En bidragande orsak till 

uppmärksamheten av Förintelsen, handlar om att det i vår närmaste omvärld, finns mycket 

dokumentation om folkmordet. Sveriges närhet till Tyskland kan också vara en bidragande 

orsak till detta intresse. Det år 1997 instiftade projektet Levande historia, har haft en 

framskjuten position i skapandet av Förintelsen som referensram gällande folkmord. Det 

senaste året har det dock börjat föras en mer aktiv politisk och ideologisk kamp för ett 

vidgande av den nuvarande myndigheten för Levande historia. Framförallt har denna debatt 

kommit att gälla ett ökat uppmärksammande för kommunismens illdåd. Exempelvis 

presenterades i december år 2006 av utbildnings- och kulturdepartementet en förklaring där 

även kommunismen ska belysas i en utredning, ”i samråd med lärosäten och 
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forskningsfinansierade myndigheter samt andra berörda myndigheter och institutioner.”264 

Frågan är om skolan lyckas bryta den tradition som faktiskt Förintelsen har i skolans 

verksamhet. Kommer, i framtiden, den reella undervisningen om de kommunistiska 

folkmorden kunna mäta sig med det utrymme som Förintelsen får idag?  

 

Idag utgör Förintelsen en central grund för människors historiemedvetande. Denna 

gemensamma referensram har sedan utnyttjats i skolan för att skapa debatt och diskussion 

kring värdegrundsbegreppet. Snart sagt varje ond handling i samhället kan förklaras med 

företeelsen Förintelsen, som kommit att bli symbolen för ren ondska. Värdegrunden har på så 

sätt använts för att skapa gemenskap i samhället, där nationen känner en kollektiv skuld inför 

det som inträffat. Till skillnad från förr, då eleverna i skolan fick nationell fostran genom 

kunskaper om ”kungar och krig”, får eleverna idag denna nationella anda i form av ett 

skuldtänkande. Vi ställer oss dock frågande till: Vilken avsikt har detta skuldtänkande? Vilka 

fördelar finns det med att lära eleverna känna skuld framför kunskaper om ”kungar och krig”? 

Finns en del av förklaringen att finna i den ökade globaliseringen? Handlar det om en 

svårighet att finna ett gemensamt historiemedvetande hos olika grupper i Sverige, med tanke 

på den ökade invandringen? Genom att känna skuld, blir troligtvis människor mer 

medmänskliga i form av utvecklandet av de grundläggande värdena som anges i Lpf94 (och 

Lpo94): människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.265 Genom 

detta politiska styrmedel utvecklar alltså människor sitt skuldtänkande. Eftersom alla unga i 

Sverige är tvungna att gå i grundskolan kommer förhoppningsvis dessa värderingar bli så 

grundläggande hos den uppväxande generationen, att allt annat anses främmande. Att 

uppmärksamma Förintelsen är i sig således inte det primära, utan det som genom 

undervisningen önskas uppnås är det moraliska tänkandet, som används för att skapa en 

gemensam värdegrund i samhället. Av denna anledning upplevs ofta Förintelsen vara 

tidsmässigt närmare, än vad den faktiskt är.  

 

I detta sammanhang kan man också tala om devisen att ”lära av historien”, där målet är att det 

aldrig ska hända igen. Genom dessa kunskaper kan således eleverna utveckla ett 

historiemedvetande, där de med hjälp av sina historiska kunskaper kan förstå ”världen” och 

dess komplexitet. Vi anser det vara förvånande att inte fler lärare i vår undersökning, 

                                                 
264 Regeringen/ Utbildnings- och kulturdepartementet. 2006-12-21. [www]  
265 Skolverket 2006. [www]  
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använder sig av de kunskaper som eleverna från exempelvis f d Jugoslavien besitter. En 

möjlig förklaring från vår sida är här att lärare inte vill blanda sig i den politiska debatt som 

kan uppstå vid undervisningen av folkmord. Undervisning om dessa invandrargruppers 

bakgrund, anser vi, trots allt, har stora fördelar då detta kan bidra till att skapa förståelse hos 

eleverna för sina kamraters livssituation.  

 

I inledningen av uppsatsen ställde vi frågan om vilka kunskaper som är viktiga att ge 

eleverna? Den nyligen publicerade Demoskopundersökningen om ungdomars kunskaper om 

kommunismen ställer frågan om vilka kunskaper som krävs i framtiden.266 Vi anser att en 

breddning av det innehåll som myndigheten för Levande historia sysslar med, kan innebära ett 

ökat kunskapsinnehåll i skolans undervisning om folkmord. I takt med att EU utvidgas och 

den globala nationalism som därmed breder ut sig, anser vi att kunskaper om de andra 

unionsländernas historia är av central vikt. Om inte eleverna får kunskap om kommunismens 

illdåd i exempelvis f d Sovjet, är förutsättningarna för att de ska förstå människorna i dessa 

länder mindre. Genom att skaffa sig en gemensam referensram, kan även skuldbegreppet 

utvidgas i form av ett värdegrundstänkande.  

 

Vi anser att det är bra att man från politiskt och ideologiskt håll har tagit initiativ till att 

utvidga projektet Levande historia, men vi höjer ett varningens tecken, att dess innehåll 

fortfarande inte innefattar alla kategorier av folkmord.267 Vi anser vidare att det finns en risk 

att man glömmer vissa folkmord, som har eller har haft stor inverkan på samhället runt om i 

världen. Men av erfarenhet har man dragit lärdom av att det tar lång tid att förändra 

kunskapsinnehållet i skolan, då läroböcker och lärarhandledningar följer traditionen, och 

därmed inte hänger med i den aktuella debatt som finns i samhället.268 Eller är Förintelsen så 

djupt rotad i det svenska folkhemmet att det för alltid kommer att inta en särställning i 

undervisningen om folkmord? Bidrar skolan till att reproducera detta axiom? Och kan 

någonsin detta brytas om inte lärarna blir medvetna om de faktorer, i form av historiebruk, 

historiemedvetande och historieförmedling, som styr undervisningen? 

 

                                                 
266 Hjemdahl, A & Andersson, C. 2007-05-09. s. 6 
267 Nationalencyklopedin (1991) Band 6. s. 474. Sökord: Folkmord. 
268 Se Hjemdahl, A & Andersson, C. 2007-05-09. s. 6. 

 
 

63



Som synes av vår undersökning är dock begreppet folkmord på väg att bli utvattnat, då 

begreppet blivit  synonymt med mord på många människor. Exempelvis så anser en lärare att 

Gustav Vasas illdåd skulle handla om ett folkmord, vilket vi dock ställer oss frågande till.   

För att problematisera Förintelsens axiom i det svenska samhället, har vi valt att synliggöra 

folkmordens omfattning, utifrån den lista som redovisas i Staffan Skotts bok Aldrig mer! 

Förintelsens självklara plats i undervisningen, är anmärkningsvärd, då det antal människor 

som fallit offer för folkmord under 1900-talet, är betydligt större inom kommunismen än 

inom nazismen. De tre översta folkmorden på listan, är i fallande ordning folkmord utförda 

av: kommunister i Kina (80 miljoner offer), kommunister i f d Sovjet (62 miljoner offer) och 

nazister i Tyskland (21 miljoner offer).269 För att förstå denna skillnad i antal offer i ett större 

perspektiv (där även folkmord på etiska grupper och minoriteter ingår), är det viktigt att 

framhålla att tre av fyra offer för alla folkmord under 1900-talet, utförts av kommunister.270 

Förintelsens särställning är således inte helt oproblematisk. Men som vi tidigare diskuterat är 

det inte antalet döda som avgör folkmordets relevans i undervisningen, utan det är de 

grundläggande värdena i samhället som genom undervisningen ska utvecklas, och därigenom 

ska det demokratiska samhällssystemet fortskrida. Det är detta som avgör om ett folkmord är 

intressant i undervisningen eller inte. Vilka folkmord man sedan väljer att synliggöra varierar, 

men generellt sett påverkas lärarens historiemedvetande av närhet i tid och rum till 

folkmordet, samt av den affektiva aspekten till folkmordet.  

 

6.1. Förslag till framtida forskningsområden 
Eftersom vår uppsats är relativt liten, skulle det vara intressant att följa upp resultatens 

giltighet genom att genomföra en liknande undersökning med ett större empiriskt underlag. 

En breddning av en sådan undersökning skulle kunna göras med en kompletterande 

läroboksstudie, där lärarnas reella undervisning i de olika folkmorden, jämförs med det 

utrymme som folkmordet får i kursboken. Ytterligare ett perspektiv skulle kunna vara en 

kunskapsmätning av olika folkmord hos eleverna i förhållande till det utrymme som 

folkmorden får i undervisningen.  

 

 

 

                                                 
269 Skott, S. 2004. s. 207. 
270 Skott, S. 2004. s. 306.  
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7. Sammanfattning 
Alla människor lever i ett historiskt sammanhang, där de använder sig av, eller brukar 

historien. Detta behöver dock inte vara ett medvetet historiebruk. Därför har ofta 

historieförmedling i skolan syftet att ge eleverna en förståelse för detta. Eleverna kan på så 

sätt bli medvetna om att det finns en relation mellan dåtid, nutid och framtid. De utvecklar då 

ett historiemedvetande, som i sin tur får konsekvensen att eleverna kan lära av historien, och 

därmed bruka historien på ett mer medvetet sätt. Det är centralt i sammanhanget att komma 

ihåg att lärarnas historiemedvetande ofta påverkar den historia som de förmedlar i 

undervisningen. De kunskaper som eleverna därmed har möjlighet att förvärva i 

undervisningen, har då ett direkt samband med lärarens historiemedvetande och lärarens 

kunskaper i ämnet. Vilka kunskaper som anses centrala att ta upp beror i sin tur på den 

politiska dimensionen, där kursplaner och läroböcker direkt eller indirekt påverkas av 

politiska beslut. 

 

För att komma åt hur gymnasielärares historiemedvetande påverkar valen i undervisningen, 

valde vi att använda oss av företeelsen folkmord. För att undersöka detta fick lärarna bland 

annat ange vilka insikter olika folkmord kan ge, samt vilken relevans och i vilken utsträckning 

den reella undervisningen sker. Vi skickade ut 63 mail till gymnasielärare i historia runt om i 

Sverige, som fick möjligheten att svara på en enkät på Internet, av dessa fick vi in 16 svar. Vi 

fann att de folkmord lärarna valde påverkades av den rumsliga och geografiska närheten till 

respektive folkmord. Men detta är inte tillräckligt för att förklara det utrymme som de olika 

folkmorden får i undervisningen. Ytterligare en aspekt som medvetet eller omedvetet tas i 

beaktning är den affektiva aspekten och den kanon som finns i skolan eller inom lärarkåren 

som helhet samt huruvida folkmordets existens är erkänt eller inte. 
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BILAGA 1- Brev Grupp A 
 

Till dig som arbetar som historielärare  

på gymnasiet 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen till gymnasielärare på Växjö unviersitet. Nu 
håller vi på att skriva en C-uppsats i historia.  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad du som lärare anser styr ditt val av 
perspektiv i undervisningen kring folkmord. Ytterst handlar det om lärarens yrkesutövning 
och om vad som ligger bakom era undervisningsstrategier och metoder. 

Vi skulle gärna och vi vill gärna att DU är med och delger oss dina åsikter i några frågor. Det 
är dock helt frivilligt att delta i denna enkätundersökning, men eftersom just din åsikt är 
viktig, hoppas vi och tror att du önskar delta. Givetvis kommer du att delges den färdiga 
uppsatsen, om du så önskar! Vi vore ytterst tacksamma om du skulle vilja fylla i enkäten! Det 
tar ungefär 20 minuter.  

Denna enkät kommer att skickas ut till ett trettiotal gymnasielärare, runt om i Sverige.  
Alla kommer att kontaktas via mail, och ENKÄTEN finns på vår hemsida: 
http://www.fiddej.com/skola/historia/undersokning.php  

Självklart kommer du vara anonym, och de svar som du skriver i enkäten kommer inte 
användas till något annat än vår undersökning, dina svar kommer alltså behandlas 
konfidentiellt.   

Om ni undrar över någonting får ni mer än gärna kontakta någon av oss! 
Tack på förhand! Vi ser fram emot just dina svar! 

Växjö, April 2007 

Caroline Hägelmark, chblb02@student.vxu.se                                    
Anna Johansson, ajplb02@student.vxu.se

 
ENKÄTEN FINNS PÅ VÅR HEMSIDA: 
http://www.fiddej.com/skola/historia/undersokning.php
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BILAGA 2- Brev grupp B 

Till dig som arbetar som historielärare  

på gymnasiet 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen till gymnasielärare på Växjö unviersitet. Nu 
håller vi på att skriva en C-uppsats i historia.  

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad du som lärare anser styr ditt val av 
perspektiv i undervisningen kring folkmord. Ytterst handlar det om lärarens yrkesutövning 
och om vad som ligger bakom era undervisningsstrategier och metoder. 

Vi skulle gärna och vi vill gärna att DU är med och delger oss dina åsikter i några frågor. Det 
är dock helt frivilligt att delta i denna enkätundersökning, men eftersom just din åsikt är 
viktig, hoppas vi och tror att du önskar delta. Givetvis kommer du att delges den färdiga 
uppsatsen, om du så önskar! Vi vore ytterst tacksamma om du skulle vilja fylla i enkäten! Det 
tar endast 15-20 minuter.  

Denna enkät kommer att skickas ut till ett sextiotal gymnasielärare, runt om i Sverige.  
Alla kommer att kontaktas via mail, och ENKÄTEN finns på vår hemsida: 
http://www.fiddej.com/skola/historia/undersokning.php  

Självklart kommer du vara anonym, och de svar som du skriver i enkäten kommer inte 
användas till något annat än vår undersökning, dina svar kommer alltså behandlas 
konfidentiellt.   

Om ni undrar över någonting får ni mer än gärna kontakta någon av oss! 
Tack på förhand! Vi ser fram emot just dina svar! 

Växjö, April 2007 

CarolineHägelmark, chblb02@student.vxu.se                                    
Anna Johansson, ajplb02@student.vxu.se

 
ENKÄTEN FINNS PÅ VÅR HEMSIDA: 
http://www.fiddej.com/skola/historia/undersokning.php
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BILAGA 3- Påminnelse A1 
 
Hej igen! 
  
För en tid sedan skickade vi en förfrågan till dig om att delta i vår undersökning, som ligger 
till grund för vår C-uppsats i historia.  
  
Eftersom vi endast fått in fyra svar av trettiofem förfrågningar, hoppas vi innerligen att du 
skulle vilja ta dig tid att svara på vår enkät, som endast tar 15-20 minuter. 
  
Vi tror att du själv skulle kunna ha nytta av resultaten som undersökningen kommer resultera 
i. Den färdiga uppsatsen kommer givetvis att skickas till dig, då du bidrar med dina åsikter! 
  
Enkäten finns på vår hemsida: 
http://www.fiddej.com/skola/historia/undersokning.php  
  
Vi tackar så mycket på förhand, att du delger oss dina åsikter! 
  
Med vänlig hälsning 
Caroline Hägelmark, chblb02@student.vxu.se                                    
Anna Johansson, ajplb02@student.vxu.se
  
Växjö, 12 april 2007 
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BILAGA 4- Påminnelse B1 
Hej igen! 
  
Vi är medvetna om att en del av er redan svarat på vår enkät. Vi är mycket tacksamma för de 
enkäter vi fått in, och vi ber er bortse från detta mail. 
  
----------------------------------------------------- 
  
För en tid sedan skickade vi en förfrågan till dig om att delta i vår undersökning, som ligger 
till grund för vår C-uppsats i historia.  
  
Vi skulle hemskt gärna vilja ha in några enkäter till, och vi hoppas innerligen att du skulle 
vilja ta dig tid att svara på vår enkät, som endast tar 15-20 minuter. 
  
Vi tror att du själv skulle kunna ha nytta av resultaten som undersökningen kommer resultera 
i. Den färdiga uppsatsen kommer givetvis att skickas till dig, då du bidrar med dina åsikter! 
  
Enkäten finns på vår hemsida: 
http://www.fiddej.com/skola/historia/undersokning.php  
  
Vi tackar så mycket på förhand, att du delger oss dina åsikter! 
  
Med vänlig hälsning 
Caroline Hägelmark, chblb02@student.vxu.se                                    
Anna Johansson, ajplb02@student.vxu.se
  
Växjö, 23 april 2007 
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BILAGA 5- Påminnelse A2 
Hej igen! 
  
För en tid sedan skickade vi en förfrågan till dig om att delta i vår undersökning, som ligger 
till grund för vår C-uppsats i historia.  
  
Vi är väldigt tacksamma för de enkäter som vi har fått in, men fortfarande är det många av er 
som tyvärr inte skickat in enkäten ännu. 
  
Vi vore oerhört tacksamma om ni skulle vilja medverka. Som tack för hjälpen får ni självklart 
ta del av den färdiga uppsatsen,  
resultatet kan ses som kompetensutveckling och breddning för er inom området!  
   
Enkäten finns på vår hemsida: 
http://www.fiddej.com/skola/historia/undersokning.php  
  
Vi tackar så mycket på förhand, att du delger oss dina åsikter! 
  
Med vänlig hälsning 
Caroline Hägelmark, chblb02@student.vxu.se                                    
Anna Johansson, ajplb02@student.vxu.se
  
Växjö, 19 april 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.fiddej.com/skola/historia/undersokning.php
https://mail.vxu.se/java_script:main.compose('new','t=Chblb02@student.vxu.se')
https://mail.vxu.se/java_script:main.compose('new','t=ajplb02@student.vxu.se')


BILAGA 6- Enkäten 
 

Se: http://www.fiddej.com/skola/historia/undersokning.php
 
Personlig del:  

Man Kvinna Kön: 

Födelseår: Välj  
Lärarexamensår: Välj  
 
  

Allmän del:   
Vad anser du att undervisningen i historia på gymnasiet ska ge eleverna? 
(Nämn fem "kunskaper") 

*  

*  

*  

*  

*  
 
 
Vilka yttre och inre faktorer/omständigheter i skolans verksamhet tar du 
hänsyn till när du planerar ett undervisningsavsnitt? 

 
 
 
I vilken utsträckning anser du att läroboken styr din undervisning? 

Inget Lite Ganska stor Stor  
 
Lista de fem kunskapsområden/historiska teman, som du anser vara mest 
centrala. (A är det mest relevanta att ta upp) 

A  

B  

C  

D  

E  
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Motivera kort ditt svar! 

 
 
 
 

Specifik del:  
Vi anser att historiska kunskaper är viktiga i vårt demokratiska samhälle, 
och att förintelsen, som finns omnämnt i läroplanen för grundskolan är 
viktig att undervisa om. Följande frågor kommer dock att beröra folkmord i 
ett bredare perspektiv:  
 
Hur skulle du förklara begreppet folkmord för dina elever? 

 
 
 
På en skala 1-10, hur viktigt anser du det vara att ta upp folkmord i 
historieundervisningen? Tio är mycket relevant och ett är irrelevant.  

Välj  
 
Motivera kort ditt svar! 

 
 
 
Undervisar du om folkmord i din historieundervisning? 

Ja Nej  
 
Varför/Varför inte? Motivera! 

 
 
 

 

 
 



Kommentera med egna ord vilka viktiga insikter följande folkmord kan få 
hos eleverna: 
A. Förintelsen, under 1940-talet 
B. Sydamerikas indianer, under 1500-talet 
C. De sovjetiska kommunisterna, under 1930-1940-talet 
D. f d Jugoslavien, på 1990-talet 
E. Aboriginerna, 1700-talet slut till 1900-talet mitt  
F. Kommunismen i Kina, 1950-1960-talet 
G. Kambodja, 1975-1979 
H. Koloniseringen av Afrika, andra hälften av 1800-talet -1900-talets 
början  
I.   Kurderna, 1900-talet 
J Övriga, andra folkmord som vi ej nämnt 
 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

G.  

H.  

I.    

J.   
 
I vilken utsträckning undervisar du om respektive folkmord här ovan?  

A. Inget Lite Ganska mycket Mycket 

B. Inget Lite Ganska mycket Mycket 

C. Inget Lite Ganska mycket Mycket 

D. Inget Lite Ganska mycket Mycket 

E. Inget Lite Ganska mycket Mycket 

F. Inget Lite Ganska mycket Mycket 

G. Inget Lite Ganska mycket Mycket 

H. Inget Lite Ganska mycket Mycket 

I. Inget Lite Ganska mycket Mycket 

J. Inget Lite Ganska mycket Mycket 
 
 
Vilken relevans anser du det har att undervisa om respektive folkmord 
ovan?  

 
 



A. Inget Lite Ganska stor Stor 

B. Inget Lite Ganska stor Stor 

C. Inget Lite Ganska stor Stor 

D. Inget Lite Ganska stor Stor 

E. Inget Lite Ganska stor Stor 

F. Inget Lite Ganska stor Stor 

G. Inget Lite Ganska stor Stor 

H. Inget Lite Ganska stor Stor 

I. Inget Lite Ganska stor Stor 

J. Inget Lite Ganska stor Stor 
 
 
Motivera och kommentera ditt svar på ovanstående fråga  

 
 
 
Vilka yttre faktorer tror du kan påverka eller har påverkat dig till en 
eventuell förändring i undervisningen om folkmord? 

 
 
 
På vilket sätt anser du att kunskap om förintelsen som eleverna bär med sig 
från grundskolan kan medverka till kunskap om andra folkmord?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
Anna Johansson  
Lärarstudent  
Växjö universitet  
 
Caroline Hägelmark 
Lärarstudent 
Växjö universitet 
 

Submit
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