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I detta examensarbete har författaren intervjuat elever som går sitt första år på gymnasiet kring hur de 
uttrycker föreställningar om Adolf Hitler. Uppsatsen visar att eleverna är intresserade av modern historia 
men de har en viss kunskapsbrist rörande 1800- och 1900-talets allmänna historia. Studenterna kopplar 
Hitler till Förintelsen och de hade inga föreställningar som inte varit kända i forskningen kring Hitler. 
Studenterna ville förstå ”varför” Förintelsen inträffade, varför Hitler gjorde vad han gjorde och vad hans 
tankar och tro var. Generellt hade studenterna goda kunskaper om Hitler och de såg ofta honom som 
intelligent, men också som mentalsjuk. Studenterna lade ofta för stor vikt vid Hitlers person i sina 
förklaringar och gjorde idealistiska tolkningar, men de såg inte Hitler som en övermänniska eller som en 
demon. Studenterna var också bra på kritiskt tänkande, analysförmåga och reflektion. Uppsatsen visar 
också att de intervjuade studenterna var påverkade av media och då speciellt spelfilmer om Hitler, och att 
skolböckerna var av mindre betydelse. Avslutningsvis kommer uppsatsen fram till att diskussion och 
orientering i skolan kring historiska filmer är viktigt och att nya vägar att undervisa om Andra världskriget, 
Hitler och Förintelsen kan vara nödvändiga rörande saker som undervisning i filmpåverkan liksom ett 
socialpsykologiskt förhållningssätt till mänsklig ondska och Andra världskriget.

Sökord: Hitler, föreställningar, filmpåverkan, socialpsykologi 

The author of this degree thesis has interviewed students in there first year of the upper secondary school 
about (among others) how they express conception about Adolph Hitler. The thesis shows that the students 
are interested in modern history but they have some lack in knowledge in nineteen- and the twentieth 
century general history. The students connect Hitler with the Holocaust and they had no conceptions that 
aren’t known in Hitler research. The students wanted to understand “why” the Holocaust happened and 
why Hitler did what he did and what his beliefs and thoughts was. In general the students had good 
knowledge about Hitler and they often saw him as intelligent but also as mentally ill. The students often 
placed too much in there explanations to Hitler’s own person and did idealistic interpretations, but they 
didn’t see Hitler as a superhuman or a demon. The students also were good at critical thinking, analysis 
ability and reflection. The thesis also shows that the interviewed students were influenced by media and 
especially movies about Hitler, and the schoolbooks were of subordinate importance. The thesis finally
concludes that discussion and orientation in school about historical movies is of importance and new ways 
to teach about the Second World War, Hitler and the Holocaust can be necessary regarding things as 
education about movie influence and a social psychology way of looking at things as human evil and the 
Second World War.
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1. Inledning

1.1 Inledande presentation

Han var en svartmustig narkoman, han var barnlös, en ynklig liten man, en usel 

talare: ”Han saknade varje form av begåvning, han kunde inte sjunga, teckna, 

måla, dansa eller skriva romaner, han hade genomgående dåliga betyg i skolan  

/…/  Det enda som var betydande hos honom var hans storhetsvansinne /…/ 

Världen har aldrig skådat en mer misslyckad människa än Adolf Hitler.”1

Orden ovan yttrades av den vältalige författaren Björn Ranelid då han 

sommarpratade i det populära radioprogrammet ”Sommar i P1” 2008. Med all 

rätt är Ranelids dom och förakt mot Adolf Hitler helt förståelig med tanke på 

vad han bär skuld till. Men frågan jag inte kan låta bli att ställa mig är varifrån 

Ranelid fått sina uppgifter? – Forskning har visat att det finns många 

vanföreställningar och myter kring Hitler.2 Oavsett om föreställningarna nästan 

alltid förefaller vara nedvärderande kan det vara vanskligt att förringa och 

förlöjliga den man som antagligen lämnat störst avtryck på 1900-talet som 

enskild individ. 

Den gemensamma kursplanstexten för de samhällsorienterande ämnena i 

grundskolan säger bland annat att: ”Huvuduppgiften för de 

samhällsorienterande ämnena är att utveckla elevens kunskaper om människan 

och hennes verksamheter samt om förändringar i landskapet och i samhället på 

skilda platser och under skilda tider.”3 ”Syftet är att stimulera till reflektion 

över mänskligt tänkande och handlande och över företeelser i samhället, att 

stärka beredskapen att överblicka den egna och andras livssituation, att öka 

tryggheten i den egna identiteten samt att ge kunskaper om hur vårt samhälle är 

baserat på etnisk och kulturell mångfald.”4 Och här spelar givetvis skolans 

historieämne en stor roll.

                                                
1 Ranelid, Björn, ”Sommar i P1”, 2008-06-27.
2 Se exempelvis Rosenbaum, Ron, Explaining Hitler, 1998.
3http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=23&skolform=11&id=3882&ext
raId=2087
4 Ibid. 
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Under de senaste decennierna har skolan ofta fått skulden för elevers 

bristfälliga kunskaper oavsett kunskapsområde.5 Statistik från 

Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att nästan 10 % av anmälda hatbrott sker i 

skolan.6 Men skolan är likaså en viktig plats för att förebygga hatbrott.7

Historieämnet på högstadiet har här i min mening en roll i att sprida 

förebyggande kunskaper kring bland annat hatbrott ur ett historiskt perspektiv. 

Och även som ett möjligt framtida kärnämne på gymnasiet spelar historieämnet 

en viktig roll i att sprida fördjupat vetande och djupare insikter i historiska

kunskaper och skeenden. 

Kunskap om Andra världskriget, Hitler, och faktorer som gjorde nazisternas 

illdåd möjliga är exempel på betydelsefull undervisning för att förebygga 

fördomar, hatbrott och missuppfattningar på högstadiet. Och här bör även 

kunskap om ledaren för dessa illdåd vara centralt för förståelse av hur en 

”modern” civilisation snabbt kan övergå till ideologiserat krig och otroliga 

grymheter.8 Genom undervisning i historia på högstadiet om Andra 

Världskriget, Förintelsen och Hitler, med uppföljning och fördjupning på 

gymnasienivå kan lärare jobba för att överbrygga kunskapsluckor och 

vanföreställningar och därmed ge eleven bättre förutsättningar att förstå vår tid.

Rationaliseringar, bortförklaringar och till och med förhärligande har 

förekommit sedan Andra världskrigets slut om Hitler.9 Historieämnets syfte för 

gymnasieskolan är bland annat att: ”Utveckla ett kritiskt tänkande och ett 

analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och 

människors levnadsmönster.” ”Detta gynnar förmågan att stå kritisk såväl inför 

historiska källor som inför texter och andra medier i vår tid.”10 Jag anser att det 

är mycket viktigt att centrera undervisningen om Andra världskriget kring hur 

nazisterna med Hitler som ledare kunde ta makten, folkmordet som skedde och 

hur de obeskrivliga grymheterna i koncentrationslägren kunde ske.

                                                
5 Gabrielson, Kim, Folkmord  - Inget nytt i historien, 2006, sid.6.
6 ”Lärarnas tidning”, 2008, nr.14, sid.6.
7 Ibid.
8 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.20.
9 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.23.
10 Lpf94
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Även hur människor rent socialpsykologiskt kan ”ryckas med” och deltaga i 

krig och folkmord är mycket viktigt att ta upp, och hur betydelsefull en eller 

flera ledares roll i detta kan vara. 

Enligt min mening tillhör det lärarrollens centrala uppgift att på klassrumsnivå 

bringa någon form av klarhet kring den här typen av frågor och samtidigt 

problematisera ”kunskap” och hur vi införskaffar den. Idag finns inget 

homogent sätt att ta åt sig kunskap, vilket möjligen tidigare existerade? Jag 

hoppas i detta examensarbete kunna visa att skolan bara är en väg av många till 

kunskap. I ett snabbrörligt samhälle har bildmedia (film och tv) en stor roll och 

informationsinsamlande och analysförmåga kring det vi ser och tar till oss har 

blivit mycket viktigt och mer problematiskt.11 Följande citat från Lpo94 är

tillsammans med ovan förda resonemang en ledstjärna och utgångspunkt för 

uppsatsen: 

”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter 
och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 
viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 
olika alternativ.” 12

Föreställningar
Ett vägledande begrepp för uppsatsen är ”föreställningar.” Begreppet har 

många synonymer och betydelser, men i denna uppsats representerar begreppet

de tankar, uppfattningar, känslor, inre bilder och idéer som kan väckas och 

finns inom individen om och kring Adolf Hitler.

                                                
11 Se Kvale, Steinar (red.), Psychology and postmodernism, 1992, sid.1f.
12 Lpo94, sid.5.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens övergripande syfte är att granska de föreställningar om Adolf Hitler 

som gymnasieelever i årskurs 1 ger uttryck för. Avsikten med detta är främst att 

vidga insikten om elevernas föreställningar om Hitler, men också att i ett vidare 

perspektiv problematisera vägar till kunskap inom historieämnet, främst genom 

att visa vilken betydelse bildmedia (film och tv) har och hur det påverkar 

föreställningar och lärande. Uppsatsens syfte är därmed också att ur ett

didaktiskt perspektiv bidra till att underlätta planering och genomförande av 

undervisningen om Andra världskriget och tiden där om kring.

Uppsatsens vägleds av följande frågeställningar:

 Vad har eleverna för föreställningar om Hitler?

 Vad visar jämförelser mellan elevernas föreställningar om Hitler och som 

framkommer i Hitlerforskning?

 Går det att utläsa var föreställningarna kommer ifrån, vad har filmer om

Andra världskriget, Hitler och Förintelsen för roll och inflytande vid sidan 

av skolundervisningen och läroböckerna i historia för eleverna?

 På vilket sätt förhåller sig eleverna källkritiskt, reflekterande och analytiskt

till sina kunskaper om och kring Hitler?
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1.3 Avgränsningar

Med tanke på tidsramen för uppsatsen och intervjuprojektets omfattning 

kommer främst tiden från Adolf Hitlers födelse till hans maktövertagande i 

Tyskland 1933-34 att stå i centrum för intervjuernas tema och uppsatsens 

presentation. Det görs främst för att tiden efter 1934 präglas (för mycket) av 

stora konflikter och krig och uppsatsens syfte är inte att presentera och studera 

föreställningarna om detta. Hitler som person hade vid detta lag blivit mer av en 

mytologiserad ledare och führer än ”person.” Självklart kommer dock andra 

aspekter och företeelser som exempelvis Förintelsen som faller utanför angivna 

tidsram att presenteras, likaså kommer andra specifika teman som framkommer 

under intervjuerna att diskuteras i analysen.

Även litteraturen och presentationen av Hitlers liv fram till makttagandet 1933-

34 (se 2.2) och avsnittet om ondskans psykologi (se 2.3) avgränsas starkt både 

utrymmesmässigt och litteraturmässigt. Till trots upptar dessa avsnitt en 

betydande plats i uppsatsens bakgrund för att ge en inblick i de historiska och 

psykologiska förutsättningarna och resonemang som återkopplas till i 

uppsatsens analys och påverkar de pedagogiska och didaktiska aspekterna för 

uppsatsen. Vilket också i förlängningen speglar författarens egen ståndpunkt 

och ställningstagande i de nämnda forskningsdisciplinerna. 

1.4 Disposition

Efter en genomgång av forskningsläget där exempel på relevant forskning som 

anknyter till uppsatsen syfte, frågeställningar och analys presenteras följer en 

presentation av Adolf Hitlers liv fram till hans makttagande i Tyskland 1933-

34. Efter detta följer även ett avsnitt om ondskans psykologi. Därefter redogörs 

för uppsatsens metod och teoretiska utgångspunkter innan analys av 

intervjuerna, slutsatser, implikationer, undervisningsexempel och diskussion 

följer.



6

2. Bakgrund

2.1 Forskningsläge

Åtskilliga dagar har tillbringats med sökningar där otaliga kombinationer av 

sökord använts i databaser såsom Libris, ERIC, DOAJ, OPUS/DIVA, Google 

scholar, Internet rent generellt samt samtal och möten med hjälpsamma 

bibliotekarier. Angående forskning och litteratur i biografiform och liknande 

om Adolf Hitler är sökmängden ofantlig. Vid 2000-talets början fanns det 

troligen mer än 120,000 arbeten om Hitler.13  Men bara en handfull seriösa 

biografier från vetenskapsmän, varför infallsvinklarna varierar mycket kring 

Hitler. Allt från lycksökare till demon har förekommit. Likaså är läget lika 

omfattande rörande arbeten om Förintelsen och olika psykologiska och 

socialpsykologiska arbeten som förklaringsgrund till det som vardagligt kallas 

för ”ondska.” Urvalet kring detta kommer att presenteras närmare nedan, (se 

2.2 och 2.3).

Vad beträffar arbeten som mer exakt anknyter till uppsatsens syfte och 

frågeställningar är läget annorlunda. På nationell nivå tycks det inte finnas 

något som exakt faller in på uppsatsens problemområde. Emellertid finns det 

exempel på andra arbeten som bör nämnas:

Inledande kan Rapporten Karl XII och Atombomben från 1991 av Evald 

Aspengren nämnas. Detta är en delrapport i ett historiedidaktiskt 

forskningsprojekt som ska ge en ”redskapsuppsättning” för att högstadieelever 

ska kunna sätta historiska kunskaper i ett ”samhälleligt sammanhang.”14 Det

Aspengren i rapporten syftar på är brister rörande högstadieelevers analys- och 

tolkningsförmåga.15 Om detta är korrekt för mina intervjugrupper eller ej 

kommer uppsatsens analys att visa.

                                                
13 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.21f.
14 Aspengren, Evald, Karl XII och atombomben, 1991, sid.5f.
15 Se Aspengren, Evald, Karl XII och atombomben, 1991, sid.5f.
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En annan rapport som ligger tio år framåt i tiden är ”Gymnasieelevers 

kunskaper och attityder i demokrati och samhällsfrågor.” Rapporten tillhör 

skolverkets tema Ung demokrati och är en undersökning om gymnasieelevers 

demokratiska kompetens som gjordes år 2000. Syftet med undersökningen var 

att analysera kunskaper, attityder och engagemang i demokrati- och 

samhällsfrågor hos eleverna. Slutsatsen som går att dra från resultatet pekar på 

att den övervägande delen av eleverna i undersökningen hade goda kunskaper 

om demokrati, både rörande faktakunskaper som tolkande förmåga i politiska 

budskap.16 Även här kommer uppsatsens analys utifrån frågeställningen kring

hur eleverna ställer sig källkritsikt, reflekterande, analytiskt och förhåller sig till 

sina kunskaper om och kring Andra världskriget, Hitler och Förintelsen att 

diskuteras.

Även avhandlingen Dom vet vad dom talar om – En intervjustudie om elevers 

uppfattningar av begreppen makt och samhällsförändring av Roland Severin

tangerar bitvis uppsatsens område och har genomförts genom kvalitativa 

intervjuer (24st.) med 16 åriga elever. Severins material visar bland annat att 

elevernas uppfattning är att makt aldrig kan fördelas likvärdigt och rättvist; det 

bygger på samhället, tillfälligheter, kunskap, makt, ekonomiska faktorer och 

personligheter. Rörande samhällsförändring ligger människan bakom den enligt 

de intervjuade eleverna. Kunskap, teknologi, pengar och politik är här viktiga 

redskap. Sammantaget menar Severin att eleverna visar en reflekterande attityd 

i intervjuerna och att han med detta kan stödja uppfattningen att elever kan och 

vill reflektera över samhällsvetenskapliga frågor.17

Christopher Silverberg och Fredrik Boströms examensarbete på 

lärarutbildningen i Malmö; ”Stalin var inte snäll: Gymnasieelevers kunskaper

om Sovjetkommunismen”18 (2006) har använt ett diagnostiskt test för att bland 

annat mäta kunskapsnivån kring Sovjetkommunismen på en gymnasieskola i 

Skåne. 

                                                
16 www.skolverket.se: ”Ung demokrati - Gymnasieelevers kunskaper och attityder i demokrati och 
samhällsfrågor.”
17 Se Severin, Roland, Dom vet vad dom talar om – En intervjustudie om elevers  uppfattningar av 
begreppen makt och samhällsförändring, 2002.
18 Silverberg, Christopher, Boström, Fredrik, ”Stalin var inte snäll: Gymnasieelevers kunskaper om 
Sovjetkommunismen”, 2006.
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Deras resultat visar på låga kunskaper om Sovjetkommunismen och även om 

1900-tals historia i stort bland eleverna i förhållande till mål och kriterier för 

betyget Godkänt i Historia A. Om intervjugrupper för denna uppsats uppvisar 

låga kunskaper kring sina kunskaper om Hitler, och i förlängningen Andra 

världskriget kommer att studeras allmänt i intervjusituationerna.

För att här övergå till, (och mer närma sig) bildmedia visar en internationell 

forskningsrapport från 1992 av Patricia Dunmire, “Constraints on Critical 

Thinking: An Analysis of News Narratives”, att amerikanska collegestudenter 

är omedvetna om de sociala konstruktionerna i nyhetsrapportering. 

Amerikanska studenter kan enligt Dunmire okritiskt acceptera vad de hör och 

läser. Dunmire har studerat detta utifrån studenters okritiska tolkningar av 

förstasidor om Irakkriget i två stora amerikanska tidningar (New York Times 

och Washington Post).19

Litteratur kring bildmedia, filmvetenskap och films påverkan på oss finns i 

massor, men ett litet och för uppsatsen relevant material ska kortfattat 

presenteras. En intressant uppsats kan först nämnas: Marita Jonsson och 

Matilda Moritz har undersökt i sitt examensarbete ”Film och påverkan” hur 

elever påverkas av film och hur orientering och utvecklingsarbete rörande detta 

kan förändra elevernas syn och förhållningssätt till filmpåverkan. Deras syfte

var att studera grundskoleelevers (åk. 8 och 9) uppfattning om populärfilm och 

den möjliga förändringen som sker då skolan får möjlighet att arbeta med 

eleverna i att sätta in film i ett filmtekniskt, dramaturgiskt, kommersiellt och 

historiskt sammanhang. Resultatet visade att flertalet av eleverna var mindre 

benägna att påverkas av film och var mer uppmärksamma på vad de såg efter 

genomgånget utvecklingsarbete och orientering kring film.20

Redan 1975 skrev Lief Duprez i sin grundbok i filmvetenskap följande: ”Om 

man försökte lära sig Andra världskrigets historia på biograferna, finge man 

springa länge innan man ens bleve klar över att Sovjet deltog.” 21

                                                
19 Dunmire, Patricia, “Constraints on Critical Thinking: An Analysis of News Narratives”, 1992.
20 Jonson, Marit, Moritz, Matilda, ”Film och påverkan”. 2004.
21 Duprez, Leif, Se på film, 1975, sid.145.
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Duprez framhåller att påverkan av film/tv beror på åskådarens och filmens 

beskaffenhet, individens sinnesstämning, intelligens, förväntningar, tro,

omgivning och övertygelser. De som går på bio eller hyr en film gör det oftast 

inte för att få en historielektion. Den kommer till dem i vilket fall som helst. 

Och när de lämnar soffan kan deras historieuppfattning om Andra världskriget

eller Hitler ha blivit väldigt brittisk eller amerikansk. Detta sker kanske inte 

första gången, men efter en variation på samma tema i många filmer blir det

svårt att undvika påverkan.22

Det roliga med att läsa Duprez bok med dagens ögon är hans diskussion kring 

att film på tv växer rejält och att biografer överges.23 Idag är utbudet och 

tillgången till bildmedia oerhört stort, speciellt med Internets intåg, ökning av 

nedladdningar och digital-tv. Dessa faktorer hade inte Duprez med i sina 

beräkningar. Dock är han inne på rätt spår då han diskuterar hur vi ska göra våra 

filmval i framtiden: ”Trycker vi ner ett kodnummer på TV-apparatens 

tryckknappsterminal och får, efter några minuter filmen serverad från kabel-TV-

stationens programbank?” frågar han sig och fortsätter: ”Det är inte alls omöjligt 

att TV-skivspelaren en bit in på 80-talet är lika vanlig som färg-TV mottagaren 

idag.” 24

En senare bok som mer specifikt tar upp historisk film är Det förflutna som film 

och vice versa.25 Bokens redaktörer Pelle Snickars och Cecilia Trenter menar att 

alltför lite forskning har gjorts på filmens historieförmedlande roll. De 

framhåller också hur rörliga bilder ger ett annorlunda sätt att se på historia, den 

kan bredda förståelsen likväl som leda till missuppfattningar.26 Enligt Snickars 

och Trenter har ett slag medierat historiebruk idag skapats. Där rör sig det 

förflutna ohindrat mellan fakta och ren fiktion. Och ingenstans får tittaren eller 

biobesökaren förklarat för sig om de själva inte söker vad som är korrekt.27

                                                
22 Duprez, Leif, Se på film, 1975, sid.139ff.
23 Duprez, Leif, Se på film, 1975, sid.139ff.
24 Duprez, Leif, Se på film, 1975, sid.133ff. (Citat från sidan 133 0ch 135).
25 Snickars, Pelle, Trenter, Cecilia (red.), Det förflutna som film och vice versa, 2004.
26 Snickars, Pelle, Trenter, Cecilia (red.), Det förflutna som film och vice versa, 2004, sid.14.
27 Snickars, Pelle, Trenter, Cecilia (red.), Det förflutna som film och vice versa, 2004., sid.9.
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Men att fastna i historiska felaktigheter i historisk film är att göra misstaget att 

blunda för films ”historieförmedlande potential” enligt redaktörerna28

En amerikansk undersökning (The Presence of the Past: Popular Uses of 

History in American Life, 1998), som Snickars och Trenter hänvisar till, visar 

att av 1500 tillfrågade hade 80% av amerikanerna sett en film eller tv-program 

om historia under det senaste året. Cirka hälften hade gått på ett museum eller 

läst en historisk bok under året ifråga. Det framkom också att film och tv:s 

skildringar av historia ansågs vara lika trovärdiga som böcker och museums.  

Snickars och Trenter visar också på denna tendens i Sverige genom referenser 

till publikundersökningar och tentativa studier på studenter. Om denna tendens 

gäller för de intervjuade eleverna för denna uppsats ska bli intressant att se.29

Forskning kring historieförmedling har allt mer idag inriktat sig på en 

”transmissionsmodell” där lärare, museer och läroböcker framställer historia på 

ett sätt som lär eleverna att förstå historiemedvetenhet som en dialog mellan 

exempelvis pedagogen och eleverna där eleverna ska lära sig ett kritiskt 

förhållningssätt till filmer om historia.30

Att ovan nämnda förhållningssätt där film ska integreras i undervisningen

framhålls i boken Bilden av Förintelsen.31 Boken är ett idématerial för lärare 

som vill arbeta pedagogiskt med filmer om nazism och Förintelsen. Boken 

tillhör projektet Forum för levande historia som ska sprida information om 

Förintelsen på regeringens uppdrag. Projektet avser ge en bild och information 

om Andra världskriget, Förintelsen och människosynen som låg bakom det som 

hände. Boken innehåller handledningar för lämpliga filmer att visa i skolan. Den 

vänder sig främst till elever från årskurs fem och uppåt. Boken är i min mening 

en mycket bra källa för inspiration. 

                                                
28 Snickars, Pelle, Trenter, Cecilia (red.), Det förflutna som film och vice versa, 2004, sid.20.
29 Snickars, Pelle, Trenter, Cecilia (red.), Det förflutna som film och vice versa, 2004, sid.11ff.
30 Snickars, Pelle, Trenter, Cecilia (red.), Det förflutna som film och vice versa, 2004, sid.11ff.
31 Viklund, Klas (red.), Bilden av Förintelsen, 1998.
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Även i samband med projektet och boken inledde Regeringskansliet 1998 (till 

sista december 1999) tillsammans med Filminstitutet och Skolverket ett projekt 

där skolor erbjöds att hyra eller få filmer om nazismen och motståndskamp med 

tillhörande lärarhandledning. Detta skulle bidra till fördjupat arbete vid sidan av 

det som redan bedrivs på skolor om Förintelsen.32

Forum för levande historia är fortfarande ett högst aktivt forum för kunskap om 

Förintelsen, folkmord, intolerans och mänskliga rättigheter. Deras arbete leder 

till diskussion och debatt som även lyfter fram dessa viktiga frågor i skolan.

Ett examensarbete från lärarutbildningen på Högskolan i Kristianstad har titeln 

”Ondskan i läroboken –Hitlers väg till makten framställd i svenska och finska 

läroböcker.” Författaren av uppsatsen, Henrik Tröst, visar att det finns en 

tendens till demonisering i läroböckerna. Dock undviks överlag att diskutera 

Hitlers person och karaktär utanför hans politiska person. Hitler framställs då 

som ”en aktör med stor möjlighet att påverka historien” i samtliga studerade 

läroböcker, och de strukturella förklaringarna i läroböckerna för Hitler och 

nazismens framgångar är till stor del ekonomiska.33 Om eleverna som 

intervjuas för denna uppsats kommer att framhålla idealistiska eller 

materialistiska tolkningar kring Hitlers väg till makten återstår att se.

På internationell nivå kan artikeln “Youth Reflect on Hitler: A Cross-National 

Study” nämnas som anknyter till uppsatsen. Forskaren James J. Mcroy visar i 

sin undersökning av essäer på temat ”What I have heard about Adolf Hitler “ att

elever i olika åldersgrupper från USA och England endast har väldigt ytliga 

kunskaper kring Hitler och nazismen.34

                                                
32 Viklund, Klas (red.), Bilden av Förintelsen, 1998.
33 Tröst, Henrik, ”Ondskan i läroboken”, 2008.
34 Mcroy, J. James, Youth Reflect on Hitler: A Cross-National Study”, 1985.
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En annan internationell artikel som ligger närmare i tid är ”Teaching the Nazi 

Dictatorship: Focus on Youth.” Stephen Pagaard menar att studenter (high 

school) ofta ser Hitler som den outtröttlige ledaren som då jobbade dygnet runt 

för att genom bland annat Gestapo övervaka varje detalj i den tyska 

befolkningens liv. Studenter tror också ofta att de förstår totalitarismen och 

nazisternas kontroll över den tyska befolkningen och att koncentrationsläger 

var en central del av totalitarismen i Tyskland. Dock menar Paggard att 

forskning visar att den väloljade och högt välstrukturerade nazistorganisationen 

som många föreställer sig är en felaktighet. Snarare var det mycket kaotiskt, 

och Hitler själv hade inte något intresse av seriöst regeringsarbete, möten och 

byråkrati. Medan tidigare forskning (främst från 1950-60-talet) såg Hitler som 

ledaren för ”allt,” visar senare forskning snarare på Hitlers ointresse för den 

dagliga verksamheten. Med detta föreslår Pagaard att nya sätt att framställa 

Hitler i undervisningen behövs.35 Om detta även behövs i Sverige kan möjligen 

min uppsats ge en bild av.

2.2 Adolf Hitler; en presentation

Hitlerforskningen, som nämnts, är mycket omfattande, och den forskning och 

litteratur som här refereras till kan anses representativ för uppsatsens syfte och 

även auktoritativ inom sitt område. Professor emeritus Ian Kershaws stora 

tvåbandsverk om Hitler innehåller en mycket noggrann biografiforskning och 

är internationellt erkänd. Kershaws materialistiska och ekonomiska 

tolkningsram vid sidan av de ofrånkomliga idealistiska inslagen då man jobbar 

med biografier ger en bild av Hitler som noggrant utgår från en källkritisk 

hållning till källmaterialet.36 Även den andra biografin som använts i uppsatsen

om Hitler av Bengt Liljegren är skriven av en noggrann historiker och tillika 

gymnasielärare med flertalet kända publikationer i biografigenren. Liljegren har 

till stor del använt samma källmaterial som Kershaw och refererar till andra

välkända arbeten i genren. 

                                                
35 Pagaard, Stephen, ”Teaching the Nazi Dictatorship: Focus on Youth”, 2005.
36 Se Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris 2000, och  Kershaw, Ian, Hitler 1936-45: Nemesis, 2000.
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Dock har Liljegren ett mer utsvävande och tolkande förhållningssätt till 

källmaterialet än Kershaw. Detta gör att hans biografi passar utmärkt att 

referera till vid sidan av Kershaw i denna uppsats då båda (med flera andra) är 

överens i sak i sina tolkningar av källmaterialet.37  

Det är idag enkelt och okontroversiellt att mena att de tankar och den rasistiska 

politik som Hitler och Nazityskland genomdrev, som ledde fram till historiens 

värsta folkmord inte var unikt i Europa eller i världshistorien. Imperialism, 

kolonialism och en syn på underlägsna och överlägsna raser fanns redan sedan 

länge och fick många uttryck i olika folkmord under 1800-talet och början av 

1900-talet. Belgiska Kongo, Tysklands folkmord på Hererofolket i Västafrika, 

utrotning av indianbefolkningen i Nord och Sydamerika, Storbritanniens 

massakrer i Afrika och Turkiets folkmord på Armenier 1915 är bara några 

exempel.38 (Dock är det viktigt att framhålla att nazismens folkmord skiljer sig 

åt genom sin organisation, logistiska principer och byråkrati.)39

De tidiga åren

Den 20 april 1889 föddes Adolf Hitler i staden Braunau am Inn i Österrike vid 

gränsen till Tyskland.40 13 år innan han föddes hade hans far Alois bytt 

efternamn från Schicklgruber (träskgrävare) till Hitler.41

 Det finns rykten om att Hitler skulle ha haft en judisk bakgrund. Tesen var 

populär på 1950-talet men ryktet håller ej för en historisk granskning. Det fanns 

exempelvis inga judar i området eftersom de var förbjudna att bosätta sig i de 

delarna av Österrike. Det hela grundar sig i att Hitlers farfar var angiven som 

okänd i registret över födda barn då Alois Hitler föddes. Fadern kom också att 

förbli okänd.42 Alois Hitler hade varit gift tre gånger, sista gången med Klara 

Pölzl.  Adolf var deras fjärde barn men det dittills enda att överleva.43

                                                
37 Se Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008.
38 Se exempelvis Lindqvist, Sven, Utrota varenda jävel, 1992.
39 Gabrielson, Kim, Folkmord – Inget nytt i historien, 2006, sid.7.
40 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.19.
41 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.3.
42 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.3ff.
43 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.10.
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Adolf hade en sex år äldre halvsyster, Angela. En biologisk syster, Paula föddes 

1896. En biologisk lillebror, Edmund som dock dör vid 5 års ålder (född 1894), 

och en äldre halvbror Alois jr som rymde hemifrån vid 14 års ålder.

Anledningen till detta ska ha varit faderns dåliga temperament som ledde till att 

brodern och även Adolf fick mycket stryk i hemmet.44

Ian Kershaw framhåller att fadern var auktoritär, våldsam och disciplinerande 

och visade lite intresse för familjen och var ute mycket.45 Likaså håller Bengt 

Liljegren med om att fadern ofta gav sina barn stryk.46 Men detta är ingen 

ursäkt för framtida beteende. Det står enligt Liljegren (och Kershaw) även helt 

klart att Adolf hade en mycket nära relation till sin mor, och att barndomen 

självklart påverkar oss alla. Men tusentals andra barn i Europa hade samma 

hemmaförhållanden.47

Flertalet andra forskare vill likafullt förklara Hitlers framtida beteende utifrån 

hans barndom i en freudiansk anda. Redan 1943 under pågående världskrig lät 

CIA psykologer från Harvard göra en psykologisk profil på Hitler för att kunna 

förutspå hans framtida beteende. Psykologerna lade i tidens anda sin analys helt 

ur ett psykoanalytiskt perspektiv och lade hela tonvikten på hans barndom.48

Familjen flyttade flera gånger under Adolfs uppväxt. Fadern var statsanställd

tulltjänsteman och 1898 blir Linz deras hemstad.49 Studieresultaten var bra i 

Adolfs tidiga skolår, han hade vänner och sjöng i gosskören.50 Han stod som 

nämnts sin mor mycket nära. Hon ska ha varit en enkel och snäll människa. 

Adolf hade genom hela sitt liv alltid en bild på sin mor nära, kanske var hon 

den enda han hade älskat enlig Kershaw?51

                                                
44 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.27ff.
45 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.11.
46 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.37.
47 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.53ff.
48 Svt 2, ”CIA:s profil på Hitler”, 080902. 
49 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.14f.
50 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.29ff.
51 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.12.
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Familjen var inte fattig. De hade en ”behaglig medelklasstillvaro.” År 1900 

började Adolf realskolan i Linz. Nu hade han inga vänner och var en 

”medelmåtta” i skolan.52 Samma år dör Adolfs broder Edmund. Adolf visade 

ett konstnärligt intresse men studierna går sämre och han visar ett omoget 

beteende enligt samtida källor.53 ”Som vuxen hyste Adolf ett grundmurat förakt 

för pedagoger.”54 ”Människor som kände sig i stånd att prestera och gestalta 

något av egen kraft blev inte lärare, åtminstone inte folkskollärare” enligt den 

vuxne Hitler. Han avskydde lärare och ansåg dem tillhöra ”ett särskilt dumt och 

osjälvständigt andligt proletariat.”55 Ett ämne Adolf dock gillade i skolan var 

historia; på dessa lektioner stärktes elevernas tyska identitet. I övrigt var han 

ointresserad av politik under realskolan. ”Det finns inget som tyder på att Adolf 

Hitler var antisemit redan under skolåren.”56

1903 dör Adolfs far. 1904 byter Adolf realskola på grund av dåliga 

studieresultat. Han får nu bo inackorderad eftersom den nya skolan ligger långt 

från hemmet, men trots skolbytet förblir studieresultatet fortfarande 

mediokert.57 1905 tar han realen med låga betyg. Enligt hans egna utsago ska 

han ha blivit full på en avslutningsfest i tonåren där det dracks mycket. Han 

lyckades vid detta tillfälle festa bort betygen han hade i fickan och vaknade i ett 

dike. Efter denna händelse drack han inte igen. Han förblev så gott som 

absolutistisk hela sitt liv.58

När skolan var avklarad skötte hans mor, moster och syster om honom. Han 

fick allt serverat och ägnade tiden åt att läsa, sova länge, spela piano och gå på 

opera.59 Adolfs stora idol var Wagner och hans operor: ”Det är svårt att 

överskatta Wagners betydelse för Hitler.”60

                                                
52 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.39.
53 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.16.
54 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.40.
55 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.40.
56 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.41ff. (citatet från sid.44.)
57 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.19.
58 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.48ff.
59 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.20f.
60 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.62.



16

På denna tid hade han en enda och bästa vän; August Kubizek. Våren 1906 ska 

Adolf ha sagt till August att han var kär i en flicka i Linz som hette Stefani 

Isak, men Adolf beundrade henne endast på avstånd under fyra år. Hon visste 

troligen aldrig om att han fanns.61

Tiden i Wien

1907 åker Adolf till Wien för att försöka komma in på konstakademin för att 

fullfölja sina stora konstnärsplaner, men blir inte antagen. Inga av de som 

bedömde honom var judar eller modernister, så det går inte att hitta ett ursprung 

till judehat här; snarare ”hans livslånga förakt för universitetsvärlden.”62 Under 

denna period hade hans mor sedan länge varit sjuk i bröstcancer. Adolf gjorde 

det han kunde för att hjälpa till, men den 21 december 1907 dog modern. 

Hennes läkare hade varit en judisk man men det är grundlöst att spåra ett 

judehat här och att Adolf skulle ha anklagat läkaren för moderns död. Han 

visade istället tacksamhet mot läkaren och hans insatser och skickade senare 

vykort till honom och skänkte även målningar till honom.63

Avslaget från konstakademin, moderns död och Adolfs tid i Wien som bitvis 

var tuff rent ekonomiskt för honom kan ses som viktiga förändringar i hans liv.

En period bodde han med sin vän Kubizek, en period bodde han till och med på 

ett härbärge för hemlösa. Under denna tid (februari 1908- december 1913) 

tänkte och läste han mycket, såg orättvisor och upplevde fattigdom: ”I owe it to 

that period that I grew hard” enligt honom själv.64  

Det var också i Wien hans intresse för politik väcktes, han besökte parlamentet 

och lyssnade på debatter. Det var här grunden las för hans förakt mot 

parlamentarism och demokrati eftersom parlamentet i Wien var mycket stökigt 

och rörigt, exempelvis talades flera olika språk och stor oordning rådde.65

                                                
61 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.64f.
62 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.70f. (Citatet från sid.71.)
63 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.72ff.
64 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.29.
65 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.83.
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Efter en mycket fattig period får han pengar från sin moster och köper 

målarutrustning och börjar måla och sälja stadsbilder tillsammans med en ny 

vän han träffat (Hanisch). Adolf la också mycket pengar på kaffehus; han 

”kunde sätta i sig fyra-fem bakverk med vispgrädde på en dag.” Å andra sidan 

varken rökte eller drack han: ”Man måste ha självkontroll” menade han… På 

kafé pratade han och diskuterade gärna politik. Han höll gärna många och långa 

monologer och även hans temperament kom fram då han blev motsagd.  Tankar 

om naturligt urval, arier, herrefolk, en stark ledare, nationens räddare etcetera

fick Hitler i de politiska ideologier som redan fanns i Europa vid tillfället. Men 

antisemit var han ännu inte enligt Liljegren. Judehatet dyker upp senare och att 

det skulle ha skapats i Wien vid detta tillfälle är en (från honom själv)

efterhandskonstruktion, snarare umgicks han en del med judar. 66 Även enligt 

Kershaw är det osäkert om antisemitismen grundades i Wien, trots att han själv 

menar det i Mein Kampf.67

Första Världskriget

När Adolf Hitler fyller 24 får han sitt arv från fadern utbetalt och han flyttar till 

München med en ny vän, Rudolf Häusler, som är 19 år gammal.68 Hitler 

spenderade 15 månader i München innan Första världskriget och han sa själv 

att det var den lyckligaste tiden i hans liv. Enligt egen utsago kände han en 

dragning till Tyskland som han beundrade. Det egentliga skälet (trots att han 

romantiserade Tyskland) att lämna Wien var att myndigheter var hack i häl på 

honom för att skriva in honom för militärtjänstgöring som han troligen smet 

ifrån. Men han slipper göra militärtjänst när han hittas av myndigheterna i 

München; ”he was found to weak to undertake miltary service.”69

När Första världskriget bröt ut kom det att vara en ”gudagåva” för den 

dagdrivande misslyckade Hitler. Konstnärsutbildning och även planer på en 

arkitektkarriär hade gått helt i stöpet. 

                                                
66 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.92ff. (citat från sid.92.)
67 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.62ff.
68 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.102f.
69 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.86.
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Han hade inga planer och var ett misslyckande vid 25 års ålder, militären gav 

struktur åt honom, en karriär. Han skrev in sig i den Bayerska armén 3 augusti,

1914.70

Hitler älskade tiden som militär under kriget. Hans tjänst var som ordonnans 

och han blev efter en tid befordrad till korpral. Han ska ha varit engagerad, 

modig, respekterad och rätt omtyckt men sägs ha saknat humor. Han var också 

lite utanför eftersom han varken rökte, drack eller besökte bordeller eller 

intresserade sig för kvinnor vid denna tidpunkt vad vi vet. Han talade inte heller 

om familj och vänner och fick ingen post. Han hade däremot en hund han fann

under kriget, ”Foxl” som han tyckte mycket om.71

Korpral Hitler fick järnkorset för lång och trogen tjänst och dekorerades 

sammanlagt sex gånger under kriget. Mot krigets slut skadades Hitler för andra 

gången (han har tidigare fått splitter i benet), denna gång av senapsgas, och 

med detta var kriget slut för Hitlers del och snart för Europa också. När han blir 

utskriven från sin konvalescens har han med stort missnöje mottagit besked om 

att kriget var slut. Han återvänder till München; Hitler hade nu inget men kriget 

hade gjort honom hård, oförsonligare och mer beslutsam enligt Liljegren.72

Kershaw skriver också att Första världskriget var den andra perioden i hans liv 

som formade honom. Dock tillägger Kershaw senare att han inte utmärkte sig 

vid denna tid för några speciellt råa åsikter om judar.73

Hitler stannar kvar i militären efter kriget. Det är en mycket orolig tid i 

Tyskland. Den 3 maj 1919 tar frikåren makten från kommunisterna som lyckats 

styra i Bayern en kort period. Hitler ska inte ha deltagit i striderna själv utan var 

en så kallad soldatrepresentant, en form av förtroendeman för soldaterna. Snart 

stärks militarismen och högerextremismen i Bayern. Hitler blir med detta en 

politisk agent för riksvärnet som ska avslöja bolsjeviker och liknande 

avvikare.74

                                                
70 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.87ff.
71 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.90ff.
72 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.121ff.
73 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.88, 95.
74 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.126f.
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Hitler får utbildning och blir en form av instruktör kring antibolsjevism 

(propaganda agent) och med detta upptäcks han som en lysande talare. Han 

hade nu tagit åt sig av antisemitismen som fanns i Tyskland vid krigsslutet. Den 

16 september 1919 finns det första beviset på hans uttalade judehat då han i ett 

brev talar om judar som ras och inte religion och att de ”måste bort.”75

Vägen till makten

För första gången har Hitler hittat något han är riktigt bra på. Han får nu 

möjlighet att föreläsa om politiska frågor. Han fångar sin publik men spelar 

redan från början på populism; han skyller på judarna och är starkt 

antisemitisk.76

Hitler kommer snart i samröre med det nationalsocialistiska partiet (NSDAP) 

som han också blir medlem i. Vid 30 års ålder är han nu agitator och politiker 

på heltid. Karriären går nu snabbt. 1920 talar han för första gången på ett 

massmöte. Han får mer makt men tackar nej till ordföranderollen eftersom han 

ansåg att det skulle medföra pappersarbete. Han lämnade även partiet en kort 

period när hans ställning ifrågasätts, men han ombads snart komma tillbaka 

som ledare och ”Führerprincipen” införs; det vill säga total lydnad mot ledaren. 

Hitler har nu också många välbeställda, mäktiga män och politiker som stöder 

honom och tränar honom på det han politiskt och personligt behövde slipa på.77

Ursprunget till en ”ledarkult” börjar redan här enligt Kershaw och visar mer på 

förväntningar och en speciell mentalitet i vissa delar av det tyska samhället vid 

tiden för Hitlers uppgång än på hans speciella kvalitéer. Främst ett förlorat krig, 

revolution och nationell förödmjukelse spelar stor roll, annars skulle Hitler ha 

stannat som en ”nobody.” 

                                                
75 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.129f.
76 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.124.
77 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.132ff.
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Han spelade på hatet, orättvisor och rädsla som fanns hos folket sedan tidigare 

och hos honom själv. Det var hur han sa det som gjorde honom speciell, inte 

vad han sa. Han sa det enkelt med många upprepningar, detta var 

huvudingredienser i hans tal.78

En lyssnare som ska ha varit en kritisk student sa bland annat följande om ett av 

Hitlers tal: ”När han talade om Tysklands förnedring var jag beredd att rusa 

mot vilken fiende som helst.”79 Under denna period började Hitler se sig själv 

som en ledare. Han går in i rollen och börjar benämna sig själv som ledare och 

att denne ska lydas och följas och diktatorstyre nämns. Tidigare har han talat i 

flertal om att landet behövde en stark ledare, en ”räddare.”80

Vid denna tid träffar Hitler också mycket kvinnor. Enligt hans privatchaufför 

stannade de aldrig över natten när han bjöd hem dem utan de lämnade alltid 

bostaden efter ett par timmar.81 Han hade helt klart en udda relation till kvinnor 

men varför är bara gissningar enligt Kershaw.82 Hitler hade bland annat i sin 

tidiga karriär troliga förhållanden med den 16 år gamla Maria Reiter (försökte 

ta sitt liv), sin Halvsysters dotter Geli (tog sitt liv) innan han träffade Eva 

Braun. Men om relationerna var sexuella eller ej vet vi inte.83

Under 1923 drabbas Tyskland av en otroligt stor inflation, en dollar kostar 100 

miljoner mark. Med detta växer NSDAP otroligt mycket och folk verkar vara 

redo för revolution. Just detta försöker Hitlers parti och hans anhängare göra

genom detta den så kallade ölkällarkuppen vilket misslyckas totalt. Hitler ska 

enligt några källor varit nära att ta sitt liv efter misslyckandet (nämner det även 

själv) men arresteras och döms till fem års fängelse för högförräderi. Hans 

fängelsetid blir mycket bekväm, han bodde bra, fick besök, fick fin mat, 

presenter och sällskap. Han fick exempelvis sin bok ”Mein Kampf” dikterad i 

fängelset, som kom att sälja mycket bra.84 Hitler släpps mycket tidigare än det 

                                                
78 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.132ff.
79 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.142.
80 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.183f.
81 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.148.
82 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.281.
83 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.283ff.
84 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.149ff.
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utmätta straffet. Redan den 20 december 1924 lämnar han fängelset. Men under 

hans tid bakom galler har ekonomin i Tyskland återupprättats och en 

ekonomisk uppgång har skett. Med detta är nazisterna inte lika populära 

längre.85

Efter några år av ekonomisk uppgång var börskraschen den 24 oktober 1929

precis vad det Hitler behövde. Medlemsantalet för partiet ökade igen i takt med 

att missnöje, besvikelse och hatet ökade bland folket. Nationalism och 

socialism blir en bra kombination och Hitler spelar på hopp och drömmar i sin 

politik och han bygger upp ett ”vi och dom” förhållande med den tyska 

befolkningen och börjar ses som en frälsare för landet.86

1930 får partiet endast 18% av rösterna. Först 1932 får Adolf Hitler tyskt 

medborgarskap vilket gör att han kan bli rikskansler. Samma år får partiet 37% 

av rösterna. Sex miljoner människor var arbetslösa i Tyskland, rösten las ofta 

på Hitler eftersom han sågs som en räddare i nöden. Hitlers parti var nu störst 

och förhandlar om viktiga positioner i landets regering, Hitler nöjer sig inte 

med något annat än att bli rikskansler. Situationen är låst då nazisterna har fått

majoritet, och den 30 januari 1933 svärs Hitler in som rikskansler.87

Den 27 februari 1933 brinner riksdagshuset. Kommunister får skulden och en 

förvirrad kommunist grips för dådet. Dagen efter röstas ett nöddekret igenom 

som starkt inskränker yttrandefrihet, pressfrihet och privatliv. Tredje riket föds. 

Det första koncentrationslägret öppnar samma år och bollen är i rullning.88

Person- och hjältekulten kring Hitler, Führern, var därför redan väl etablerad i 

hela landet på våren 1933.89 Adolf Hitler gjorde sig snabbt enväldig och skulle 

starta det Andra världskriget 1939 och styra Tyskland fram till sitt självmord 30 

april, 1945.

                                                
85 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.155ff.
86 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.311ff.
87 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.186.
88 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.457ff.
89 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.484.
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2.3 Ondskans psykologi

Hitler
Redan under Andra Världskriget försökte omvärlden analysera Hitler, vilket 

nämndes ovan. Den kända psykoanalytikern Alice Miller vill mena att Hitlers 

destruktivitet var förvärvad och inte medfödd.90 Enligt Miller förklaras Hitlers 

beteende med lögner, narcissism, dåliga betyg och så vidare med hans 

förhållande hemma. ”Hitler lyckades faktiskt utifrån ett omedvetet 

upprepningstvång överföra sitt familjetrauma på hela den tyska befolkningen”

menar Miller.91

Ron Rosenbaum som samställt omfattande Hitlerforskning i sin bok Explaning 

Hitler menar precis som Liljegren och Kershaw att förklaringsmodeller i stil 

med Millers är bristfälliga. De psykoanalytiska teorierna ser Hitler som ett 

offer. Det var inte ovanligt att barn vid denna tid fick stryk, men de blev ändå 

inte som Hitler. Barnaga var inte något onormalt eller olagligt. Rosenbaum tar 

upp författaren Anton Chekov (1860-1904) som växte upp under samma 

förhållanden men blev ingen massmördare, och exemplen är många om man så 

vill.92

När och hur Hitler blev ”ond”, om han var det, eller vem han egentligen var 

rent personligt är öppet för debatt. Likaså var hans antisemitism grundades? 

Klart är att en stark nationalism, socialdarwinism, elitism och en känsla kring

Tyskland och dess invånare som ett speciellt folk redan fanns i Hitlers 

omvärld.93

Rörande Hitlers sexualitet som ofta diskuteras kan vi inte säkert veta något; det 

intressanta kanske är varför det är så viktigt för många forskare, och då främst

forskare med ett freudianskt förhållningssätt att klarlägga detta.94

                                                
90 Miller, Alice, I begynnelsen var uppfostran, 1980, sid.145.
91 Miller, Alice, I begynnelsen var uppfostran, 1980, sid.163.
92 Rosenbaum, Ron, Explaining Hitler, 1998, Sid. XXIX.
93 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.134ff.
94 Rosenbaum, Ron, Explaining Hitler, 1998, sid.136f.
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I vilket fall kan Hitler ses som en sexuell antites som blev en sexsymbol som 

fick flera kvinnor att ta livet av sig.95 En förklaring kan vara att Hitlers makt 

över kvinnor möjligen grundades i en frustration hos en generation kvinnor som 

missat möjligheten till äktenskap genom förlusterna under Första världskriget? 

Hitler lovade en man åt varje tysk flicka.96

Hitler ses ofta som en demon, ett monster, inte som en människa enligt 

Liljegren: ”Vi vill inte se denne massmördare som en 175 cm lång österrikare 

som vägde drygt 70kg, led av kroniska magbesvär, älskade chokladkaka med 

vispgrädde och gärna tittade på King Kong.”97 Men var Hitler en demon? 

Barbro Ebran menar att det var nazisternas mål att mytologisera och 

avpersonifiera Hitler. Propagandan i Tyskland framställde Führern som ett med 

Tyskland.98

Hitler hade inget offentligt privatliv när han var vid makten, exempelvis visste 

tyska folket inget om Eva Braun förrän tredje riket fallit. Han framställde sig 

själv både offentligt och ”privat” som Führern, han kunde bara få denna roll 

genom speciella faktorer; framförallt andras (folkets) underskattande och 

missbedömningar, för att förstå hans makt och ”hjältestatus” måste man också 

förstå propagandamaskinen som skapade en maktaura runt honom som gjorde 

att han blev beundrad och mystifierad.99

Han blev redan under och efter kriget en man med många bilder: en man som 

var en löjlig psykopat med ett sjukligt självhävdelsebegär, en person som med 

rätta aldrig blivit tagen på allvar som person, men även en mystisk superman 

med övernaturlig status, en man som inte gick att skydda sig från. Eftersom 

denna dissonans inte gick att sammanlänka skapades en tanke på ett djävulens 

verktyg, något utomjordiskt, en demon. Detta spelade redan direkt efter kriget 

en roll i skuldfrågan kring Tyskland, nazismen och Hitlers roll. 

                                                
95 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.27.
96 Eberan, Barbro, Vi är inte färdiga med Hitler på länge än, 2002, sid.206.
97 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.9ff.
98 Eberan, Barbro, Vi är inte färdiga med Hitler på länge än, 2002, sid.207.
99 Se Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.26f och sid.180.
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I en sekulariserad värld får han överta det ondas roll, den roll djävulen hade i en 

mer kristen tid. Han har blivit en symbol för det onda.100 Men att se Hitler som 

ond och kalla honom ond förklarar inget trots att det är sant enligt Kershaw.101

Idag, kanske också i sekulariseringens tid vill vi ofta hitta förklaringar inom 

psykologin och psykiatrin? Kershaw själv kallar Hilter (bland mycket annat) för 

narcicistisk och att han led av megalomani.102

Psykopat är också ett ord som används ofta och allmänt i dagligt tal för att 

förklara Hitler. Enligt kriterierna för det som kallas för antisocial 

personlighetsstörning, eller psykopati, ska psykopaten exempelvis inte bry sig 

om andras rättigheter, känslor, lycka och välgång. Den som kan refereras till 

som psykopat eller sociopat har ofta haft beteendeproblem i uppväxten, detta 

ska ofta ha visat sig som mycket utåtagerande, problematiska handlingar och 

liknande som barn. I vuxen ålder är känslokallhet, ett manipulerande beteende, 

impulsivitet, lättirriterat beteende, vårdslöshet, förolämpande beteende, 

oansvarighet, ytlig charmighet, rationalisering av brott och liknande och en 

avsaknad av genuina känslor samt avsaknad av ånger och rädsla störningar hos 

den som har anti social personlighetsstörning som klinisk diagnos.103

Genom att försöka förklara Hitler med olika infallsvinklar som nämnts ovan

kommer man in på en debatt bland Hitlerforskare och Hitlerkännare om han 

själv ansåg det han gjorde som ”rätt eller fel”, alltså om hans eget 

medvetande.104 Detta är helt omöjligt att svara på. Men Ron Rosenbaum skriver 

följande tänkvärda ord:

”The choice of the word does not change a fact of history, but it is 
a fact, a facet, a reflection of culture: How we think about Hitler 
and evil and the nature of Hitler´s choice is a reflection of 
important cultural assumptions an divisive schisms about 
individual consciousness and historical causation. The never 
ending conflict over free will, determinism and personal 
responsibility.”105

                                                
100 Eberan, Barbro, Vi är inte färdiga med Hitler på länge än, 2002, sid.208f.
101 Kershaw, Ian, Hitler 1936-45: Nemesis, 2000, sid.17.
102 Kershaw, Ian, Hitler 1936-45: Nemesis, 2000, sid.841.
103 Larsen J. Randy, Buss, M. David, Personality psychology, 2005, sid.611ff.
104 Rosenbaum, Ron, Explaining Hitler, 1998, sid.69ff.
105 Rosenbaum, Ron, Explaining Hitler, 1998, sid.XXI.
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Den vanlige medborgaren och kontexten

Då vi talar om Andra världskriget och Hitler och de grymheter som begicks får 

vi inte glömma den vanlige medborgaren som levde i nazityskland. Till att 

börja med gjorde Första världskriget Hitler möjlig. Kriget styrde in Hitler på 

den politiska banan, och rätt atmosfär fanns i Tyskland vid tillfället för hans 

missnöjespolitik och makttagande.106 Vi får heller inte glömma att den stora 

massan bland den tyska befolkningen fick det bättre med Hitlers makttagande 

och levde till en början i en ”behaglig diktatur” som Liljegren uttrycker det.107

Efter Andra världskriget låg fokusen i forskningen på Förintelsen, Hitler och de 

nazistiska ledarna. Forskarna försökte hitta förklaringar inom ideologi, syn på 

världen och abnorma personligheter. Detta kallas för det intentionalistiska 

synsättet. Senare forskning kretsar mer kring institutionella förutsättningar; det 

vill säga att forskningen inriktar sig på att studera exempelvis förintelsen utifrån 

nazitysklands system av jurister, banker, organisation och byråkrati som gjorde 

förintelsen möjlig. Detta kallas det funktionalistiska synsättet. I dagsläget 

kombineras oftast de två synsätten för att ge en så klar och nyanserad

helhetsbild som möjligt.108

En uppmärksammad debatt mellan två forskare har pågått som handlar om 

vilken skuld som går att lägga på den tyska befolkningen. Daniel Goldhagen 

vill i sin bok Hitler´s willing executioners förklara att morden på judarna och 

Förintelsen handlade om en antisemitisk mentalitet hos tyskarna som gjorde det 

hela möjligt.109

Främsta antagonist till Goldhagen i debatten är Christopher Browning. 

Browning har i sin bok Ordinary men studerat en tysk ordningsbataljon i Polen 

under kriget och visar att soldaterna var helt vanliga män som på grund av 

Tysklands situation och pågående krig hamnat i en svår sits och var varken 

omänskliga, onda eller robotar.110

                                                
106 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.73.
107 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.338.
108 Gabrielson, Kim, Folkmord  - Inget nytt i historien, 2006, sid.82ff.
109 Goldhagen, Daniel, Hitler´s willing executioners, 1996. 
110 Browning Christopher R., Helt vanliga män, 1998.
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Tilläggas kan att det är Brownings synsätt som är det som vunnit debatten och 

anses rådande. Goldhagens resonemang och vetenskapliga arbete har allt för 

många luckor och generaliseringar för att lägga vikt vid. 

Själv håller jag personligen med Browning och hans synsätt. Likaså anser jag 

att James Waller ger en mycket bra bild av ondskans ursprung i sin bok 

Becoming evil: how ordinary people commit genocide and mass killing111 som 

nedan presenteras för att anknyta till uppsatsens analysavsnitt.

James Waller tillägnar sin bok de över 100 miljoner män, kvinnor och barn som 

på grund av andra människor fått en våldsam död under det senaste seklet. 

Waller har studerat förintelsens grymheter och ställer sig frågan: hur var det 

möjligt?  – ”Vi” skulle väl aldrig kunna göra så? Dock menar Waller att vår 

historia visar att de flesta som medverkade i Förintelsen bara var annorlunda 

jämfört med oss utifrån vad de gjorde. Bland förövarna finner man människor 

med skiftande bakgrund, utbildning och tro. Waller vill förklara varför vanliga 

människor blir onda och begår ofattbara grymheter. Waller påpekar att han vill 

göra oss medvetna om processerna och faktorerna som spelar in, ej rättfärdiga 

eller bortförklara handlingarna. Vi är ansvariga (om vi inte är mentalt sjuka) för 

våra handlingar, även de onda.112

Det är som sagt vanligt folk, precis som du och jag, som begår extraordinär 

ondska enligt Waller. Waller har gjort en mycket noggrann studie som bygger 

på både tidig och modern forskning inom psykologi och socialpsykologi, och 

även hans eget arbete som socialpsykolog används för slutsatser, detta ger en 

mycket god framställning då Waller inte heller blundar för att ta upp kritik mot 

teorierna. Waller går noggrant igenom sitt material och använder bland annat 

ögonvittnesskildringar från så skilda tider och platser som till exempel 

Columbus grymheter i Västindien, Förintelsen i Tyskland, och folkmorden i 

Timor och Rwanda.113

                                                
111 Thörnqvist, André, ”Redovisning för James Wallers syn på ondskans ursprung och natur i boken” 
Becoming evil: how ordinary people commit genocide and mass killing”, 2006, (Ej publicerad).
112 Ibid.
113 Ibid.
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Waller diskuterar hur ondskans ursprung inte helt enkelt kan spåras. Evolution, 

biologi, arv och miljö, psykopatologi, och människans personlighet måste 

studeras. Waller definierar och inriktar sig på den mänskliga extraordinära 

ondska när vi medvetet skadar andra människor, och handlingar som leder till 

att andra människor skadas under förhållanden som är medvetna och 

sanktionerade.114

Waller visar på tre tendenser av människans nedärvda natur som är viktig för 

att forma våra responser på auktoritet. Nämligen etnocentrism, där vi lägger 

fokus på vår egen grupp som den ”rätta.” Xenofobi; det vill säga vår 

misstänksamhet och rädsla för främlingar. Och vårt behov av 

socialdominans.115

Waller diskuterar också tre krafter som formar förövarens identitet. Nämligen 

vårt Kulturella trossystem, som berör frågor kring hur vi är benägna att lägga 

vår ”kontroll” på egna inre faktorer eller på yttre externa faktorer. Vår förmåga 

till moraliskt frånkopplande från offret/offren, som spelar en stor roll för 

rättfärdigande av onda handlingar. Och vårt rationella självintresse som handlar 

om vad vi anser att vi vinner och tjänar rent personligen på olika beteenden.116

Waller tar också upp tre faktorer kring hur så kallad ”kulturell grymhet” 

formas, det vill säga hur vi tänker, känner och uppträder utifrån vår kulturella 

kontext. Så kallad professionell socialisation handlar om hur en stegvis 

upptrappning av åtaganden och exempelvis våld gör det svårare för oss att 

backa ur. Faktorer som binder en grupp samman kan till exempel vara ett ”vi” 

mot ”dom” förhållande och av- individualisering av motståndaren, alltså den 

andre. Också en form av legitimering kan ske genom en sammansmältning av 

”roll” och person.117

                                                
114 Thörnqvist, André, ”Redovisning för James Wallers syn på ondskans ursprung och natur i boken” 
Becoming evil: how ordinary people commit genocide and mass killing”, 2006, (Ej publicerad).
115 Ibid.
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Ibid.
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Faktorer som grupptryck och konformitetssträvan gör att vi anpassar oss och 

smälter in i gruppen för att ur en ren biologisk synvinkel själva överleva. 118

Enligt Wallers framställning går det alltså att konkludera att många faktorer 

spelar in när man ska försöka spåra ursprunget till vad som hände i 

nazityskland. Man måste titta både på personen och situationen för att undvika 

att begå ett ”klassikt attributionsfel” där allt för stor vikt läggs på personens 

inre disposition istället för att även se på situationens betydelse. Man ska 

studera aktören, handlingens kontext, och definiera den eller dom som blir

utsatta, det vill säga offren.119

Sedan får man självklart inte heller glömma att det finns människor med olika 

grader av psykiska störningar. Som på grund av sina problem och störning är 

”onda”, och därav till och med njuter av att begå våldshandlingar och 

grymheter, men flertalet är dock ”vanliga människor.” Extrema förhållanden 

verkar utveckla dispositioner för extrema beteenden.120
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119 Ibid.
120 Ibid.



29

3. Metod och teoretiska utgångspunkter

3.1 Metod 

Ändamålet med intervju som metod är enligt professorn i specialpedagogik 

Monica Dalen: ”Att få fram träffande och beskrivande information om hur 

andra människor upplever olika sidor av sin livssituation.” ”Den kvalitativa 

intervjun är speciellt väl lämpad för att ge insikt om informantens egna 

erfarenheter, tankar och känslor.”121 Det deskriptiva i intervjun har ett särskilt 

fokus: Att hitta beskrivningar av olika aspekter av det vi söker i informanternas 

livsvärld.122 Jag vill alltså i mina intervjuer få en insikt i informanternas 

livsvärld, i fenomenet uppsatsen studerar; nämligen elevernas föreställningar 

om (och kring) Adolf Hitler.123

Vetenskapsrådets anvisningar för Forskningsetiska principer inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning har använts som utgångspunkt för den 

information som informanterna fått och de etiska regler som följts.124 Eleverna

har informerats om intervjuernas syfte och uppsatsens övergripande plan. De 

har även tydligt blivit informerade om att allt deltagande är helt frivilligt, 

konfidentiellt och anonymt.125

Urvalet av informanter var främst ett bekvämlighetsurval som skedde genom att 

jag fick tillgång till en kommunal gymnasieskola och en friskola på 

gymnasienivå i Växjö kommun, där totalt 6st. gruppintervjuer genomfördes. 

Gruppintervjuer valdes som metod eftersom jag ville ha möjlighet till öppen 

diskussion, och gruppintervjuer är i denna mening det bästa sättet att då 

genomföra halvstrukturerade intervjuer på. Två intervjuer gjordes på friskolan 

och fyra på den kommunala skolan. Varje intervjugrupp bestod av 4st. elever 

från årskurs 1. Fördelningen var alltid två killar och två tjejer i varje grupp. 

Eleverna kom från gymnasieprogram med idrotts-, estetisk-, natur- eller 

samhällsvetenskaplig inriktning. 

                                                
121 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2007, sid.9
122 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2007, sid.35.
123 Se Dalen, Monica, Intervju som metod, 2007, sid.11.
124 Se http://www.vr.se/download/18.1d4cbbbb11a00d342b080003189/etikreglerhs.pdf
125 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2007, sid.22f.
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Samtliga elever utom en hade föräldrar som var yrkesverksamma i medel- eller 

övre medelklass sektor yrkesmässigt. Lika så var alla elever utom tre av svensk 

härkomst. Av de övriga tre var en från Iran, en från Turkiet och en från 

Österrike (!) ursprungligen, men hade varit i Sverige hela sin skolgång. 

Eleverna tillfrågades alltid i sina klasser innan intervjuerna och ställde upp helt 

frivilligt på lektionstid. Intervjuerna genomfördes i grupprum eller liknande där 

vi kunde prata ostört. Intervjutillfällena tog cirka 30-45 minuter vardera. 

Självklart föreligger det en viss felkälla i urvalet, men de elever som ställde upp 

var enligt lärarna både de som utmärker som väldigt ”duktiga” men även helt 

vanliga medelelever. Troligen missades dock kontakt med elever som spontant 

inte anmäler sig frivilligt eller vill uttrycka åsikter och föreställningar om 

uppsatsens ämne. 

Tillvägagångssättet som använts för intervjuprojektet var en öppen och 

halvstrukturerad intervjustil där strävan var att eleverna så mycket som möjligt 

utan styrning skulle få tala fritt, vilket också blev utgången. En intervjuguide 

har dock funnits som röd tråd då det behövts med centrala teman och frågor 

som täckt forskningsområdet.126 Dock har den sällan behövts för eleverna var 

väldigt öppna och pratade mycket. Intervjuerna har spelats in på bild såväl som 

på ljud på bandspelare samtidigt som anteckningar med stödord har gjorts.

Även en loggbok har förts över intervjuerna med fakta om varje 

informantgrupp. En första analys har ofta skett samma dag och varit i formen 

av en selektiv kodning där utgångspunkten varit att finna och formulera kärnan 

i det som sagts.127

Emellertid har anteckningarna under intervjuerna varit sparsamma för att inte 

tappa fokus på eleverna. Videoupptagningen har mig veterligen inte stört 

eleverna eftersom kameran dels var liten och dels ställdes upp i bakgrunden. 

Tilläggas kan dock att oftast var en elev i varje grupp lite mindre benägen att 

prata lika mycket som de övriga tre, men orsaken till detta vill jag inte direkt 

spekulera i; troligen spelar gruppdynamik här en större roll än en ovilja att prata

lika mycket som de övriga eleverna i grupperna?

                                                
126 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2007, sid.31. 
127 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2007, sid.79.
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Det jag snarare kände som mycket lyckat var att eleverna öppet pratade med 

mig utan att jag behövde styra intervjuerna eller ”dra” ut svaren ur eleverna. 

Snarare behövdes bara en ledning i ämnet såsom ”vad vet ni om Hitlers 

barndom och uppväxt?”, ”vad vet ni om hur Hitler tog sig till makten?” eller 

liknande. Sådana frågor eller en kort historisk utläggning ledde sedan ofta in på 

diskussioner om hans person, psyke och exempelvis utseende. Detta var sedan 

bra ingångar till var de lärt sig det de sa och så vidare. Jag behövde oftast bara 

söka ögonkontakt med eleven som jag ville skulle prata, eller som oftast var 

fallet talade de tillsammans, och som i alla diskussioner säger alltid någon mer 

än andra.

Rörande analys av en intervju rent generellt finns det ingen standardlösning 

enligt Steinar Kvale.128 Uppsatsen har som sagt utgått ifrån att med hänsyn till 

de teoretiska utgångspunkterna nedan och söka efter centrala föreställningar, 

teman och mönster i intervjuer för att skaffa en helhetsbild för djupare analys. 

Transkriberingen blir en medveten form av reduktion. ”Transkribera innebär att 

transformera” enligt kvale.129 Därför har metoden att även filma valts för

intervjuerna och därmed också att utgå från filmerna vid både analys och 

tolkning enligt ovan nämnda stil; detta har främst gjorts för att hjälpa till att få 

en så klar överblick som möjligt om vad som hänt och sagts i 

intervjusituationen. Även hjälper detta forskaren att hålla sina egna 

uppfattningar och synsätt utanför i intervjuanalysen eller märka när det 

påverkat informanterna, eller när informanterna påverkat varandra.130 Forskaren 

har alltid en förförståelse som kan användas så den bidrar till förståelse, bara 

man är medveten om den.131

                                                
128 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2007, sid.165.
129 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2007, sid.152.
130 Se Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2007, sid.39.
131 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2007, sid.13.
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3.2 Teoretiska utgångspunkter

Böcker om kvalitativ intervjuteknik finns i mängder, och den valda metoden

har redovisats ovan utifrån två aktade professorers synsätt på rådande regelverk 

för hantverket. Men de teoretiska och filosofiska ställningstagandena rörande 

den kvalitativa intervjuns problem är knappast lika enkla. Likaså är 

kunskapssyn och vår väg till kunskap komplicerad. Det finns ingen objektiv 

värld och kunskap är ett mångfacetterat begrepp. 

Roland Severin som vi mötte i uppsatsens genomgång av forskningsläget 

(sid.7) menar att kritik mot kvalitativa intervjuer kan sammanfattas i följande: 

De är inte vetenskapliga, inte objektiva, inte tillförlitliga, inte hypotestestande, 

inte generaliserbara och saknar validitet eller reliabilitet.132 Till detta går det att 

ställa sig kritisk till ett allt för naturvetenskapligt förhållningssätt. Med rätt 

syfte, struktur och frågor kan en intervju visa på företeelser och tendenser som 

med rätt analys kan användas för att dra slutsatser ifrån. Forskarens uttalade 

hållning, projektets metod och objektivitet i arbetet gör även att generaliserbara 

tendenser går att uttala sig om och vidare hypoteser formuleras. Tyvärr pratar 

inte naturvetare och humanister alltid samma språk vilket gör att begrepp och 

definitioner blir tvetydiga inom de två vetenskapsområdena. 

Intervjuer blir för övrigt en form av konstruktion i sig. Steinar Kvale menar att: 

”Frågan om objektiviteten hos den kunskap som erhålls genom en intervju står i 

samband med den i västerländskt tänkande genomgripande dikotomin

objektivism – subjektivism.”133 Samtalet under en intervju, hur informanterna 

väljer att berätta, gruppens struktur, hur informanterna förmedlar sin kunskap 

eller okunskap, och var den kommer ifrån är centrala frågor. ”Kunskapen är 

relationell och strukturell, kunskapen finns varken inom en person eller i 

världen utanför personen utan existerar i relationen mellan personen och 

världen.”134

                                                
132 Severin, Roland, Dom vet vad dom talar om, 2002, sid.90.
133 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2007, sid.66
134 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2007, sid.47
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Kunskap förknippas ofta med lärande. Lärande i sig förknippas starkt med 

skolan, och finns alltid i ett socialt och ett samhälleligt sammanhang.135 Det är 

också ”viktigt att inse att vi mycket väl kan lära oss saker utan att vara 

medvetna om det – och detta är något som vi alla säkerligen gör varje dag.”136

Den grundläggande tesen professor Knud Illeris har är att lärande har tre 

dimensioner: innehålls, drivkrafts- och samspelsdimensionen. Alltså det som 

lärs; det vill säga kunskap, förståelse, färdighet, tillsammans med 

meningsskapandet (innehållet), och drivkraften; det som motiverar, ger känslor 

och vilja i samspel med sociala och materiella förutsättningar.137 Uppsatsen 

ställer sig också till definitionen Illeris använder för lärande: ”lärande är varje 

process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring 

som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande.”138

Illeris tar bland annat upp Stephen Brookfields synsätt på kritiskt tänkande. Han 

menar att kritisk reflektion och kritiskt tänkande är mycket viktigt och grunden 

för ett demokratiskt samhälle. Man måste identifiera och utmana antaganden 

och ha en reflektiv skepsis. Att problematisera sina egna antaganden är mycket 

viktigt.139 Men det är också viktigt att ha i åtanke att det är svårare att ändra sitt 

inlärda beteende och kunskaper, att omorganisera sina mentala scheman än att 

lära sig något nytt.140

Uppsatsen ställer sig i övrigt nära socialkonstruktivism som ser det vi lär oss 

som en konstruktion. Möten och samspel med omvärlden blir en social 

konstruktion som finns i kollektivet och inte i främst i individen som 

konstruktivister vill mena. Men Illeris har även rätt om att dessa två inte 

behöver ta ut varandra. Den sociala kollektiva påverkan och den individuella 

processen finns i ett samspel.141

                                                
135 Illeris, Knud, Lärande, 2007, sid.11, 33.
136 Illeris, Knud, Lärande, 2007, sid.31.
137 Illeris, Knud, Lärande, 2007, sid.41ff.
138 Illeris, Knud, Lärande, 2007, sid.13.
139 Illeris, Knud, Lärande, 2007, sid.86.
140Se Illeris, Knud, Lärande, 2007, sid.63ff.
141 Illeris, Knud, Lärande, 2007, sid.142f.
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Dock lutar sig uppsatsens mer mot ett postmodernistiskt synsätt då det rör 

förhållningssättet kring vad vi påverkas av och var våra kunskapskällor idag 

kommer ifrån. Skolan är bara en kanal till kunskap. Alla människor och då 

framförallt ungdomar är idag mycket påverkade och influerade av den allt mer 

interaktiva medievärlden i samhället. 

Den franske sociologen och filosofen Jean Baudrillard (1929-2007) hade 

radikala och kritiska tankar kring detta, han ger en bra samtidsbild och ger 

utrymme för reflektion med sina teorier om den nya kommunikationens roll i

våra liv. Hans teori om kommunikation menar bland annat att vi inte längre 

kommunicerar ansikte mot ansikte. Det handlar snarare om ett montage på en 

skärm. Kulturen är idag dominerad av simulationer och fantasier.142

Baudrillard började redan på 1960-talet att diskutera konsumtion och hur det 

styr och påverkar oss. Under 1970-talet kommer han in på hur medierna 

dominerar världen, han talar om sitt begrepp ”seduction” där media förför oss. 

Exempelvis en såpopera eller en spelfilm kan vara ytterst verklig och 

förförande för många tittare.143 Baudrillard menade också att vi idag saknar 

djup, det finns bara en yta av kommunikation där tv: n är ett objekt (tecken) i en 

ny tid.144 I ett provokativt exempel framställer Baudrillard det första Gulfkriget 

som något som mycket väl skulle kunna ha varit en jättesimulation; - vad var 

det egentligen vi såg på tv-sändningarna från kriget och vad säger att det var på 

riktigt? Simulation är idag den dominerande delen av kulturen på grund av 

Internet, virtuellverklighet och liknande företeelser enligt Baudrillard.145

”Today, we are everywhere surrounded by the remarkable conspicuousness of 

consumption and affluence, established by the multiplication of objects, 

services, and material goods.”146 Baudrillard menar att media mycket väl kan 

skapa syntetiska minnen av historiska händelser.147

                                                
142 Baudrillard, Jean, Selected writings, 2001, sid.1f.
143 Baudrillard, Jean, Selected writings, 2001, sid.2ff.
144 Baudrillard, Jean, The ecstasy of communication, 1988, sid.12.
145 Baudrillard, Jean, Selected writings, 2001, sid.9f.
146 Baudrillard, Jean, Selected writings, 2001, sid.32.
147 Baudrillard, Jean, Selected writings, 2001, sid.261.
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Enligt Baudrillard har vi fått en ny relation till objekt. Vi är själva terminaler 

för multipla nätverk, vi har tappat den privata sfären. Vi kan exempelvis från

tv-soffan vara en skärm ifrån landstigningen i Normandie; en scen i ordets 

tidigare innebörd och bemärkelse är inte längre en verklig scen. Ettor, nollor 

och energi kan konstituera livets scen; det vill säga overkliga objekt.148 Förr i 

tiden var ett spektakel ett spektakel, en scen en scen en teater en teater en 

illusion en illusion och vi kunde skilja saker som var spelade (en teater) från 

verkligheten. Idag har dessa linjer suddats ut i ett interaktivt multimedia 

samhälle.149 “An action witch does not in some sense want to be photographed, 

filmed or tape-recorded, does not desire to be stored in memory so as to 

become reproducible for all eternity.”150 Baudrillard frågar sig om vi har blivit 

underordnade teknologin; den verkar ha blivit en del av oss varken vi vill det 

eller inte, är vi människor eller maskiner och klarar vi oss utan maskinerna, har 

vi blivit slavar under tekniken?

 Baudrillard vill mena att vi inte längre är del av den värld där 

koncentrationsläger och nazismen fanns, och vi kan inte förstå det som hände 

fullt ut i dagsläget. Media har idag möjligheten att byta ut och ändra vilken idé, 

händelse och historia de vill. Resultatet blir att vi mer och mer måste 

hårdgranska fakta och detaljer. Enligt Baudrillard ökar då tendensen att de 

slutar att existera och slutar att ha existerat. Vår strävan efter historisk

objektivitet kan alltså i hans mening leda till att händelser som Förintelsen (och 

Hitler) blir mystifierade, de blir bara myter i framtiden. Vi lämnar den 

historiska scenen och övergår till mytens scen. Vi förlorar alltså verkligheten i 

vår strävan att behålla den.151 Baudrillard var som sagt radikal och extrem i 

mycket men hans kritik och teorier om medias och teknologins påverkan på oss 

är tänkvärda. Jag håller helt klart med om att det vi framförallt ser på tv och 

film påverkar oss betydligt mer än vad vi kanske vill erkänna? Baudrillards 

egna lösning på problemet kring att vi försvinner i mediabruset och vägen ur 

medias simulationer är helt enkelt en återgång till tystnad.152

                                                
148 Baudrillard, Jean, The ecstasy of communication, 1988, sid.12ff.
149 Baudrillard, Jean, The ecstasy of communication, 1988, sid.20f.
150 Baudrillard, Jean, The transparency of evil, 1990, sid.57.
151 Baudrillard, Jean, The transparency of evil, 1990, sid.91ff.
152 Baudrillard, Jean, The transparency of evil, 1990, sid.7.
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4. Analys och sammanställning

Uppsatsens analys och sammanställning av de genomförda gruppintervjuerna 

kring Hitler kommer att delas upp i fem underrubriker, nämligen följande:

Allmän bild av tidsperioden, förställningar och missuppfattningar, ondska, 

reflektionsförmåga och källkritik och filmer. Detta görs för att få en tydlig 

struktur över det som sammanställts och analyserats utifrån de sex 

gruppintervjuerna. Främst görs detta också för att anknyta till de följande 

slutsatserna och det avslutande avsnittet med implikationer och 

undervisningsförslag. Dock kan tilläggas att några av rubrikerna bitvis kommer

att tangera varandra innehållsmässigt. Och att endast de relevanta delarna 

utifrån uppsatsens syfte kommer att presenteras där genomgående tendenser i 

intervjuerna är utgångspunkten.

Allmän bild av tidsperioden

Elevernas kunskaper om Andra världskriget i allmänhet var helt klart godkända 

och låg väl inom målen för betyget G eller VG i det som framkom i 

intervjuerna. Samtliga elever ansåg att de ville läsa mer om Andra världskriget 

på gymnasiet och fördjupa sina kunskaper från högstadiet. Alla utom två av 

eleverna (som för övrigt gått i samma klass) var nöjda med undervisningen 

kring Andra världskriget på högstadiet och lärarnas insatser. Åsikter kring att 

modern historia och främst Andra Världskriget var lätt för eleverna att anknyta 

till och kändes mer relevant för dem än äldre historia var genomgående.

Eleverna hade till hälften tillräckliga kunskaper om Europas och Tysklands 

situation under mellankrigstiden utifrån betygskriterierna och vad som 

framkom under intervjuerna, medan den andra hälften av dem hade klart 

bristfälliga kunskaper om Första Världskriget och Tyskland vid slutet av 1800-

talet och början på 1900-talet. Framför allt var läget kring Tysklands enande 

och politiska struktur vid tiden fylld av missuppfattningar och ibland stora 

kunskapsluckor. Tilläggas bör också att även de som hade tillräckliga 

kunskaper ofta gjorde grova förenklingar. Som exempel var faktorerna till 

Första världskrigets utbrott enbart lagda på ”skotten i Sarajevo.” 



37

Likväl hade eleverna inga problem att geografiskt placera den unge Hitler till 

Österrike. Samtliga visste att han var född utanför Tyskland. Några av eleverna 

(som också fick med sina klasskamrater) resonerande skämtsamt kring att 

Hitler inte ens var från Tyskland och yttrade bland annat följande kommentar: 

”Det är ju som vi skulle flytta till Norge och bli über patrioter…”153 Detta 

uttalande och andra i stil med att ”Han var inte ens Tysk egentligen”154 fanns 

med i 5 av 6 intervjuade elevgrupper. Däremot hade eleverna inga problem att 

se hur missnöje och Hitlers makttagande var möjligt och sammankopplat på en 

grundläggande nivå. ”Folk gillade typ vad han gjorde”155 (om hans politik och 

retorik) och ”saker blev ju bättre till en början”156 var allmänna åsikter bland 

eleverna. 

Nämnas bör också att betydelsen av att träffa så kallade överlevare, det vill säga 

personer som överlevt koncentrationsläger och nu föreläser kring detta

verkligen var något som satt djupa spår och intryck på de eleverna som fått 

möjligheten, (hälften hade lyssnat på överlevare). Speciellt bland dessa elever,

men också bland de andra kan tilläggas att det var en omöjlighet att prata om 

Hitler utan att direkta paralleller och synonymer till hans namn drogs med 

Förintelsen. Här hade eleverna svårt att koppla samman individ, politik, krig, 

koncentrationsläger och Förintelsen. En klar bild av ”varför” Hitler och 

nazisterna handlade som de gjorde saknades. 

Föreställningar och missuppfattningar

De intervjuade eleverna hade alla många föreställningar om Hitler. Generellt 

var kunskapsläget bra och helt klart godkänt i de fakta kunskaper som gick att 

utläsa från intervjuerna. Silverberg och Boströms examensarbete (se sid.6f) 

kring elevers låga kunskaper om Stalin och 1900-tals historia stämmer alltså 

inte rörande Hitler och till viss del rörande 1900-tals historia för mina 

intervjuade elever. Dock fanns det generellt, som ovan nämnts en förenklad 

bild av Hitlers makttagandet och mellankrigstiden. 

                                                
153 Elev 1.
154 Elev 2.
155 Elev 3.
156 Elev 4.
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 Eleverna visste (med tre undantag som gick att utläsa) om Hitlers ambitioner att 

bli konstnär som ung och ofta fanns ett resonemang kring vad som rent 

kontrafaktiskt kunde ha hänt eller inte hänt om Hitler kommit in på 

konstakademin i Wien. Angående Hitlers makttagande var som sagt 

föreställningarna förenklade och oftast las en allt för stor roll på hans egen 

person. Detta är förståligt med tanke på personkulten kring honom. Ian Kershaw 

resonerar kring hur mycket vi kan lägga på Hitler själv och kommer fram till att 

det är svårt att säga. Visa givna faktorer och omständigheter finns alltid i ett 

samspel enligt Kershaw, och vi ska försöka att inte överpersonifiera Hitler i 

hans mening.157

Ett område som var ett stort diskussionsämne i samtliga grupper var Hitlers 

intelligens. ”Han var nog inte dum i huvudet”158, ”Det han gjorde kräver mycket 

hjärna”159, ”han var jäkligt intelligent”160, och andra liknande föreställningar 

kring att han måste varit intelligent var genomgående. Tesen att makt och hög 

intelligens skulle vara sammankopplad var alltså förhärskande. Vi kan inte 

uttala oss om Hilters intelligens. Inget IQ-test eller liknande gjordes på honom. 

Utgår vi från hans betyg och liknande finns det inget som talar för annat än 

medelintelligens, men i vilket fall var Hitler någon som kunde fånga och 

påverka människor starkt vilket eleverna helt klart såg. Detta är något som 

eleverna verkade sätta som synonymt med hög intelligens. Hitler framställdes 

som intelligent, men inte som en övermänniska är viktigt att tillägga. Han fick 

inga attribut som ens skulle antyda till att ses som ”den outtröttlige ledaren.”

Föreställningar kring att Hitler skulle ha varit homosexuell framkom i varje 

intervjuad grupp: ”Det finns väl rykten om att han var bög typ”161 och liknande 

var det eleverna hade hört, men de ställde sig källkritiskt till detta då Hitler och 

hans kvinnor kom upp. Föreställningen att makt och attraktivitet är 

sammankopplat diskuterades. 

                                                
157 Kershaw, Ian, Hitler 1889 – 1936: Hubris, 2000, sid.21.
158 Elev 6.
159 Elev 5.
160 Elev 7.
161 Elev 8.
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Men eleverna, och då speciellt tjejerna hade ändå svårt att förstå hur unga 

kvinnor drogs till Hitler; eller som en av eleverna uttryckte det: ”Vad såg Eva 

Braun hos honom egentligen?”162

Också ett genomgående rykte som eleverna hade hört och faktiskt i flertalet fall 

trodde på är föreställningar kring att Hitler var jude. Detta finns inga belägg för 

och anses osannolikt av forskningsvärlden. Var eleverna fått sina föreställningar 

kring detta visste de inte själva, och det var något de ”hört.” Det som tilltrots var 

intressantast var hur eleverna såg på Hitler beträffande hans fysiska längd.

Samtliga grupper tillfrågades om hur lång de trodde Hitler var; i samtliga fall 

föreställde sig eleverna att han var kort, precis som han i propaganda syfte och 

medialt oftast framställs: ”Han var väl kort och kutryggig”163 var en av många 

kommentarer. När jag informerade eleverna om hans längd blev svaren i stil 

med: ”jag trodde han var kortare, det ser ju så ut när man ser honom.”164

En annan föreställning som också kom fram i varje grupp och är välkänd är den 

så kallade ”autobahn illusionen.” Det är en myt att autobahn var Hitlers idé; den 

första motorvägen öppnade redan 1932, och 1933 arbetade bara 4000 med 

motorvägsbyggen, men nazistpropaganda framställde det som något som 

spelade en större roll.165 Eleverna kopplade samman autobahn med 

förbättringarna som skedde inledande i Tyskland efter Hitlers makttagande och 

innan kriget. Speciellt fyra elever (i skilda grupper) framhöll hur autobahn är 

något som finns kvar än idag.

Ondska

Då det gäller diskussionerna kring Hitlers psyke och begreppet ondska var det 

ingen av eleverna som ville lägga någon större vikt vid att Hitlers barndom 

skulle ha format honom till den man han blev. 

                                                
162 Elev 9.
163 Elev 10.
164 Elev 11.
165 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.197.



40

Eleverna hade förståelse för hur barndomen är av vikt för hur vi blir som 

vuxna, men samtliga ville mena att det är ”inget man kan skylla på.” Eleverna 

menar snarare generellt att Hitlers ”ondska” och hans handlande berodde på 

psykopati eller liknande. De demoniserade inte Hitler, något som snarare

berörde samtliga intervjugrupper och som upptog mycket tid var elevernas vilja 

att förstå; eller som en elev uttryckte det: ”Det går inte att förstå vad han gjorde 

men man försöker.”166

I varje grupp uppenbarade sig alltså föreställningar kring att Hitler måste ha 

varit psykopat: ”Han var väl psykopat”167, eller ”hur kan man vara normal och 

göra så”168 är bara några exempel på tankegångar kring Hitlers mentala hälsa

bland de intervjuade eleverna. 

Ett annat intressant diskussionsämne som kom upp i varje grupp var att Hitler 

och hans följare säkerligen inte själva trodde att de gjorde fel. Här syftar 

eleverna till det som ledde till Förintelsen och själva Förintelsen i sig under 

Andra världskriget. Förståelse för hur människor följer starka ledare som Hitler,

och hur nazisterna lyckades med en form av masshysteri där de fick många att 

följa, och framför allt blunda för obeskrivliga grymheter saknades eller var 

mycket bristfälligt hos eleverna. ”Man kan inte bete sig så”169, ”jag skulle ha 

gjort något”170 och liknande kommentarer hördes i fem av sex grupper men 

ändrades dock snabbt då resonemanget kring den egna familjens trygghet och 

säkerhet kom upp.

Reflektionsförmåga och källkritik

För att fortsätta inom temat ondska så hade eleverna i samtliga grupper en 

relativt uppgivet synsätt och föreställningar kring hur vi idag med den kunskap 

vi har i världen inte kan stoppa folkmord och diktatorer snabbare. 

                                                
166 Elev 12.
167 Elev 13.
168 Elev 14.
169 Elev 14.
170 Elev.16.
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”Vi tänker bara på oss själva”171 var ett genomgående tema rörande 

västvärldens förhållningssätt mot resterande delar av världen. 

Alla av elevgrupperna som intervjuades ville förstå och resonera kring både vad 

som hände i Europa under 1900-talet och vad som händer i världen idag, men 

såg även en uppgivenhet i att det sker folkmord och att vi inte ”bryr oss” i väst. 

Ung demokrati undersökningen (se sid. 6) har rätt i att det finns en god analys-

och tolkningsförmåga hos elever. De grupper som intervjuades för denna 

uppsats tänkte källkritsikt, de kunde dra paralleller till idag, som exempelvis till 

diktatoriska ledare som Nordkoreas Kim Jong Il och likaså demokratiska 

inskränkningar i västvärlden sedan 11 september, 2001. 

Även nutida folkmord som de i forna Jugoslavien eller Rwanda kopplades av 

alla grupper till Förintelsen och diskussioner om vad som var likt eller skilde 

dem åt kom upp i alla grupper. Det som samtliga grupper var helt eniga om var 

att något så stort som Förintelsen troligen inte kan inträffa så som det skedde 

med organisation och byråkrati i Tyskland under Andra världskriget utan att vi 

skulle upptäcka det mycket snabbt idag.

Eleverna som intervjuades tycks alltså vara duktiga på källkritik. De var 

verkligen inte okritiska som Dunmires med flera visat (se bl.a. sid. 8). 

Emellertid la de dock en större roll på individen (idealistiskt synsätt) än 

materialistiska ekonomiska faktorer precis som Severins avhandling visade och 

likaså examensarbetet ”Ondskan i läroboken” (se sid.7f och sid. 11). 

Filmer

Utifrån uppsatsens syfte inriktade sig intervjuerna speciellt kring bildmedia och 

då främst filmer som eleverna sett om Andra världskriget, Hitler eller 

Förintelsen. Samtliga intervjuade elever hade sett någon spelfilm på lektionstid 

under högstadiet som berörde Andra världskriget, Hitler eller Förintelsen. 

                                                
171 Elev 15.
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En film som alla elever hade sett var Steven Spielbergs verklighetsbaserade 

”Schindler´s List” från 1993 om fabrikören Oskar Schindler som räddade livet 

på omkring 1000 judar.172

Alla utom fyra elever hade sett spelfilmen ”Rise of evil” från 2003 som handlar 

om Hitlers liv fram till makttagandet 1933-34.173 Likaså var det alla utom fyra 

av eleverna (ej samma) som sett spelfilmen ”Undergången” (Der Untergang) 

från 2004 som skildrar Hitlers sista dagar i bunkern i Berlin.174 Hälften av 

eleverna som sett ”Rise of evil” och ”Undergången” hade gjort det på 

lektionstid. Utöver detta var det vanligt att eleverna sett sprida filmer och 

dokumentärer med Andra världskriget, Hitler eller Förintelsen som tema både 

privat eller på lektionstid. 

Det var endast en av de intervjuade eleverna som inte tyckte om filmer med 

nämnda tema och endast sett det hon med egna ord ”blev tvingad till” under 

lektionstid. Hon undvek i övrigt filmer med krigsskildringar och liknande så 

långt hon kunde.

De av eleverna som inte sett filmerna ”Rise of evil” eller ”Undergången” 

uppvisade färre föreställningar kring Hitler än eleverna som sett filmerna. Men 

de uppvisade också sämre generella kunskaper om Andra världskriget, Hitler 

och Förintelsen jämfört med de elever som sett filmerna. 

Åsikter kring att bildmedia hjälper inlärning och är givande i undervisningen

höll alla de intervjuade eleverna med om. ”Jag tror inte jag kommit ihåg det 

lika bra om jag inte sett det på film”175 sa en av eleverna, och gällande filmer 

om Hitler sa en annan elev; ”det är lättare att se någon spela honom, då ser man 

kroppsspråk och så”176, och åsikter likt dessa förekom i varje intervjuad grupp.

                                                
172 http://www.imdb.com/title/tt0108052/
173 http://www.imdb.com/title/tt0346293/
174 http://www.imdb.com/title/tt0363163/
175 Elev 17.
176 Elev 13.
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De elever som hade sett ”Rise of evil” hade alla föreställningar utifrån filmen

kring hur Hitlers relation med sin systerdotter Geli var, men de insåg att vi inte 

kan veta hur det egentligen var ”på riktigt”, men de spekulerade mycket, och 

det var tydligt hur filmen satt spår i deras föreställningsvärld kring Hitler.

I anknytning till hur Hitler framställs på film och historiska filmer i allmänhet 

var samtliga elever som intervjuades införstådda med att det ”är lätt att köpa 

allt på film”177 och att man ”måste ta allt med en nypa salt.”178 De var alltså 

införstådda med att ”man kan aldrig göra en film för att visa hur det var då”179

som en elev sa om att det inte går att återge något exakt på en spelfilm. En 

annan elev sa till exempel under intervjuerna att ”amerikanerna ska alltid vara 

lite bättre”180 då eleverna diskuterade Hollywoodproducerade filmer. Alla av de 

intervjuade eleverna hade alltså ett bra kritiskt förhållningssätt till bildmedia i 

det som framkom under intervjuerna, men det gick likafullt att utläsa hur de två 

nämnda filmerna om Hitler påverkat deras föreställningsvärld. 

De höll i övrigt med om att diskussion och orientering kring film var mycket 

viktigt eftersom de insåg hur lätt det är att påverkas av bildmedia, precis som

Jonsson och Moritz examensarbete kom fram till (se sid.8). Kontentan och det 

genomgående temat var alltså som flera av eleverna uttryckte det under 

intervjuerna och de andra höll med om: ”Filmer fastnar mer än det läraren 

säger.”181

                                                
177 Elev 9.
178 Elev 2.
179 Elev 3.
180 Elev 18.
181 Elev 13.
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5. Diskussion

Utifrån det som framkom under gruppintervjuerna och följande analys går det 

att peka på vissa tendenser. Först tyder analysen på att de allmänna 

kunskaperna om Europa mellan Napoleon och Första världskriget behöver 

fördjupas. Detta lämpar sig troligen bäst att göra på gymnasienivå men bör 

även nämnas på högstadiet innan Andra världskriget studeras. Likväl är det 

viktigt att tiden mellan Andra- och Första världskriget studeras djupare utifrån 

vad som framkommit i uppsatsens intervjuer. För att förstå Hitlers väg till 

makten måste han sättas in i både ekonomiska, politiska, sociala och 

psykologiska strukturer som fanns vid tillfället. Precis som Ian Kershaw 

framhåller skapade Tyskland på ett sätt Hitler.182

Möjligen kan en brist på att visa på kopplingen mellan de ovan nämnda 

strukturerna och Hitlers personliga roll förklara elevernas tendens till 

idealistiska och intentionalistiska förklaringar där de lägger en stor roll på 

Hitlers person. Det är en ytterst fin linje mellan att förringa eller uppförstora 

Hitlers roll; Kershaw diskuterar hur mycket vi kan lägga på Hitler själv och 

kommer egentligen fram till att det är svårt att säga. Vissa givna faktorer och 

omständigheter fanns i ett samspel och beroende på historiskt förhållningssätt 

och därmed tolkningsgrund varierar hur mycket historiker lägger på Hitler 

personligen. Vi ska helt klart akta oss för att överpersonifiera lika väl som att 

förringa detta.183

Tilltrots har Hitler en så stor plats i 1900-talets historia så vi bör som Liljegren 

menar göra honom mer begriplig. Kunskap om honom blir ett ”vaccin” mot 

hans sjuka ideologi.184

Det går helt klart att se hur projektet Forum för levande historias arbete positivt 

påverkat undervisningen utifrån det eleverna sagt under intervjuerna. Också 

möjligheten att låta eleverna träffa så kallade överlevare från Förintelsen går 

inte att underskatta. Eleverna kommer starkt ihåg dessa möten. 

                                                
182 Kershaw, Ian, Hitler 1936-45: Nemesis, 2000, sid.17.
183 Se Kershaw, Ian, 2000, Hitler 1889 – 1936: Hubris, sid.21.
184 Liljegren, Bengt, Adolf Hitler, 2008, sid.11.
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Tyvärr är snart alla levande vittnen till Andra världskriget och Förintelsen döda. 

Här kommer istället troligen filmupptagningar av intervjuer och liknande fylla 

detta utrymme. Även här verkar Forum för levande historia för dokumentera 

och att fina nya vägar till att sprida förståelse och fakta kring Förintelsen.185

Då det rör de intervjuade elevernas föreställningar kring Adolf Hitler uppkom 

inga nya okända föreställningar. Samtliga föreställningar de hade finns 

redovisade i Hitlerforskningen.  Alltså stämmer dessa väl överens med gängse 

forskning och var både blandat historiskt korrekta, rent felaktiga eller omöjliga 

att uttala sig om. Rykten om Hitlers judiska påbrå, hans längd och 

homosexualitet är bra exempel på sådana som anses felaktiga. Ofta var 

föreställningarna nedvärderande, men Hitlers inledande förbättringar av det 

tyska samhället togs också ofta upp. Den så kallade ”autobahnillusionen” är här 

intressant. ”Autobahnillusionen” blir ett bra exempel på eleverna tendens att 

lägga för mycket på Hitlers person. Tendens stämmer med synen på att Hitler 

var ledaren för ”allt.” Vilket är ett förlegat synsätt i enlighet med det bland 

annat Pagaard har kommit fram till. Pagaard förslag på att nya sätt att framställa 

Hitler i undervisningen behövs stämmer med uppsatsens analys.186

Dock var det oftast väldigt svårt att utläsa var ryktena och förställningarna kom 

ifrån. Vägar till kunskap är som sagt flerbottnad, men en gemensam nämnare är 

att eleverna ansåg läroboken vara sekundär. De säger att de ”hört” det rörande 

föreställningar om Hitler, men detta är i flertalet fall helt synonymt med att de 

sett det genom bildmedia och då främst spelfilmer.

Det gick i de flesta fall direkt utläsa från vilken av de två nämnda filmerna om 

Hitler som föreställningen kom ifrån då eleven beskrev scenen i filmen så väl 

att det var oproblematiskt att finna kopplingen.

                                                
185 Se http://www.levandehistoria.se/
186 Pagaard, Stephen, ”Teaching the Nazi Dictatorship: Focus on Youth”, 2005.
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Rörande ondska var det intressant att ingen av de intervjuade eleverna 

demoniserade Hitler. Hitler har setts och ses ibland som en stand-in för ondska 

personifierad, men eleverna som intervjuades ville snarare resonera och försöka 

förstå. Eleven som yttrade: ”Det går inte att förstå vad han gjorde men man 

försöker”187 tar verkligen fram kärnan i elevernas förhållningssätt kring Hitlers 

gärningar. De ville gärna lägga psykologiska förklaringar på hans handlande 

och diskuterade hur han själv såg på sitt eget handlande och världen. Troligen 

gör de här en sammankoppling mellan att anse Hitler som intelligent då det med 

rätta är nära kopplat till psykopati, där de intervjuade eleverna gärna la 

förklaringsgrunden utan en direkt förståelse för begreppet.

Ron Rosenbaum skriver kring att det för vissa är förbjudet att försöka förklara 

Hitler, och det finns mycket vi aldrig får svar på; vittnen har dött, fragment ger 

inte tillräckligt och dimman vill inte släppa kring honom.188 Baudrillard ville 

mena att vi inte längre är del av den värld där koncentrationsläger och nazismen 

fanns, och vi kan inte förstå det som hände fullt ut i dagsläget. Möjligen har 

Baudrillard rätt men elevernas strävan att vilja diskutera, förstå och öppet 

resonera är mycket bra och visar på en öppenhet likväl som på ett reflekterande 

och analytiskt förhållningssätt. Som analysen också visade var den källkritiska 

nivån hög och kopplingar till dagens samhälle frekventa. Dock var ibland 

elevernas uppgivenhet stor kring att ”vi”, det vill säga västvärlden gör för lite 

för att förhindra och hjälpa till i konflikter som inte berör ”oss.”

Illeris tar bland annat upp Stephen Brookfields synsätt på kritiskt tänkande. 

Han menar att kritisk reflektion och kritiskt tänkande är mycket viktigt och 

grunden för ett demokratiskt samhälle. Man måste identifiera och utmana 

antaganden och ha en reflektiv skepsis. 

                                                
187 Elev 12.
188 Se Rosembaum, Ron, Explaning Hitler, 1998, sid.XVf.
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Att problematisera sina egna antaganden är mycket viktigt.189 Och detta var 

eleverna duktiga på utifrån det som intervjuerna visade på. Även var det 

emellertid lätt att genom analysen sluta sig till att eleverna saknade kopplingen 

och resonemanget som bland annat presenteras ovan i uppsatsen utifrån James 

Wallers syn på hur vanliga människor kan begå onda handlingar under vissa 

omständigheter. Här behövs en vinkling i undervisningen som lutar åt ett 

socialpsykologiskt perspektiv, (se vidare nedan: Implikationer och 

undervisningsförslag.)

När eleverna under intervjuerna säger att de ”hört något” var det som ovan 

nämnt ofta sammankopplat med något de sett. Bildmedia har ett inflyttande 

som inte ska underskattas. Och som också framkom var bildmedia något som 

gav mycket enligt eleverna själva. Dessutom uppvisade eleverna som sett 

filmerna ”Rise of evil” eller ”Undergången” bättre generella kunskaper om 

Andra världskriget, Hitler och Förintelsen. De hade också samtidigt mera 

föreställningar kring Hitler, men med tanke på intervjuernas omfattning, 

struktur och att inget kunskapstest utfördes under ordnade förhållanden kan 

detta likaväl bero på annat än att de sett nämnda filmer eller inte. Men ett 

exempel på en intressant koppling här är filmen ”Rise of evil” som valt att 

noggrant framställa Hitlers relation till sin systerdotter Geli. Eleverna som sett

denna film hade många föreställningar och tankar kring detta vilket de som inte 

sett filmen hade. Kopplingen är uppenbar att filmen ifråga givit eleverna dessa 

föreställningar. I många fall kunde de som sagt till och med ge exempel på 

specifika scener där detta skildras som blivit en del av deras föreställningsvärld 

kring Hitler.

Detta bland många andra exempel visar att skolan bara är en kanal till kunskap. 

Alla människor och då framförallt ungdomar är idag mycket påverkade och 

influerade av det allt mer interaktiva mediesamhället. Jag håller med Snickars 

och Trenter om att mer forskning behövs om filmpåverkan (se sid.8). 

                                                
189 Illeris, Knud, Lärande, 2007, sid.86.
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Likaså håller jag med Snickars och Trenter kring att man måste använda films 

”historieförmedlande potential” (se sid.9). Som Duprez vill mena sker troligen 

inte påverkan första gången en film ses som exempelvis speglar Hitler på ett 

speciellt sett, men efter en variation på samma tema i många filmer blir det svårt 

att undvika påverkan.190

Som Baudrillard framhöll kan en spelfilm vara ytterst verklig och förförande för 

många tittare.191 Men vår strävan efter objektivitet kan också vara en fara. I 

Baudrillards språk får historiska skeenden inte blir mystifierade, och bara myter 

i framtiden tack vare bildmedia där vi förlorat verkligheten i vår strävan att 

behålla den.192 Baudrillards lösning med tystnad är ändå inte lösning utan

snarare utbildning. Precis som också de intervjuade eleverna menade är 

diskussion kring det som ses i skolan och hemma mycket viktigt. Forskning 

kring historieförmedling har allt mer idag inriktat sig på en 

”transmissionsmodell” där lärare, museer och läroböcker framställer historia på 

ett sätt som lär eleverna att förstå historiemedvetenhet som en dialog mellan 

exempelvis pedagogen och eleverna där eleverna lär sig ett kritiskt 

förhållningssätt till filmer om historia.193

6. Pedagogiska implikationer och 

undervisningsexempel

Projektet Forum för levande historia har troligen ökat historieundervisningens 

mångfald och inriktning på Andra världskriget. Det går inte att undervisa om 

Förintelsen utan kontexten kring kriget, och här kommer uppsatsens tema in. 

Som analysen och slutsatserna visade behöver vissa delar av 

historieundervisningen enligt det som framkom i de genomförda 

gruppintervjuerna utvecklas. Nedan följer ett exempel på ett 

undervisningsupplägg för gymnasiets historia A kurs som delvis prövats under 

VFU och utvärderats mycket positivt av elever som deltog.

                                                
190 Duprez, Leif, Se på film, 1975, sid.139ff.
191 Baudrillard, Jean, Selected writings, 2001, sid.2ff.
192 Baudrillard, Jean, The transparency of evil, 1990, sid.91ff.
193 Snickars, Pelle, Trenter, Cecilia (red.), Det förflutna som film och vice versa, 2004, sid.13.
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Utifrån uppsatsens analys är Europas situation efter Napoleon ett område där 

tid kan läggas på undervisning kring hur nationalism och imperialism växte 

fram. Här bör även en genomgång av olika historiska folkmord tas upp. 

Exempelvis böckerna Folkmord - Inget nytt i historien eller Utrota varenda 

jävel är två bra förslag på böcker för överblick och inspiration för läraren.194

Sedan bör också en bra bakgrund för Första världskriget ges. Ett förslag på 

mycket bra bildmedia för detta är att låta eleverna titta på utvalda filmklipp från 

Internetsidan youtube.com där mycket dokumentära filmklipp från början av 

1900-talet, krigets utbrott och själva kriget finns. Dessa filmklipp är mycket 

givande då de visar allt från hur människor såg ut, miljöer och krigsbilder från 

själva skyttegravarna. 

Likafullt behövs en tydlig genomgång av hur hårt Tyskland drabbades av Första 

världskrigets efterverkningar och stora krigsskadestånd, och hur Hitler 

framträdde i detta sammanhang och tog makten. Ett skeende som hade en stor 

påverkan på Tyskland och var en avgörande faktor till nazisternas framgångar 

var börskraschen 1929, vilket det även går att dra paralleller till dagens 

ekonomiska kriser och liknande för diskussion.  Här kan även spelfilmen ”Rise 

of evil” med fördel visas där både orientering, uppgifter om Hitler och 

efterföljande diskussion och uppföljning bör finnas med. Filmen passar utmärkt 

för att visa hur filmer väljer att skildra historiska personer och hur viktigt ett 

kritiskt förhållningssätt mot bildmedia är. Läraren skall med fördel ha läst 

någon grundbok i filmvetenskap eller liknande för att underlätta orientering och 

uppföljning. Här bör också tid läggas på att diskutera föreställningar om Hitler 

och klarlägga historiskfakta om honom.

Ett mål här är att få eleverna att genom diskussion inte sammanblanda fiktion 

och verklighet och ha diskussioner om hur historia framställs på film. Den 

personliga upplevelsen av en film är ofta bästa sättet att diskutera en film och ha 

som utgångspunkt. 

                                                
194 Gabrielson, Kim, Folkmord - Inget nytt i historien, 2006. Lindqvist, Sven, Utrota varenda jävel, 
1992.
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Exempelvis kan man låta eleverna berätta vad som berörde de mest, hur de 

tolkade det, låta grupper arbeta kring en viss person eller tema i filmen, låta dem 

diskutera detta i mindre grupper med mera. ”Film är ett effektivt medel att 

levandegöra det förflutna genom att skildra människor som kunde varit vi 

själva” och ”en gemensam filmupplevelse har visat sig vara en stimulerande 

undervisningsmodell som skapar aktiva elever” framhåller boken Bilden av 

Förintelsen.195

Kring Andra världskriget i sig kan oftast en snabb genomgång göras. Krigets 

stora skeenden och händelser kan översiktligt presenteras för att istället lägga 

mer tid på arbeta med ett socialpsykologiskt perspektiv på vad som hände under 

nazisterna styre och det som ledde fram till Förintelsen. Till exempel James 

Wallers bok som presenterats ovan (se sid.26) är här mycket bra som 

utgångspunkt. Eleverna behöver få en förståelse och kunskap kring de 

tendenser Waller pekar på som auktoritetstro, etnocentrism, xenofobi, 

socialdominans, grupptryck och liknande. Många exempel går här att dra till 

elevernas samtid och egna erfarenheter. Implikationerna här blir 

förhoppningsvis en ökad förståelse för vår mänskliga natur och dispositioner, 

vilket leder till en ökad handlingskraft och insikt hos eleverna som till exempel 

kan hjälpa till att förebygga hatbrott och liknande för att återknyta till 

uppsatsens inledning.

                                                
195 Hela stycket: Viklund, Hans, Bilden av Förintelsen, 1998, sid.13ff.
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7. Slutord

Den tyske filosofen Nietzsche såg historien som en tillgång och inte som något 

ödesbestämt vi måste följa. Han talade om ickebruket av historia där den glöms

bort och tigs om, han menar att man ska tillämpa ett kritiskt förhållande till 

historia istället för att tränga bort den. Nietzsche hade helt rätt och lika så 

Baudrillard i sina teorier kring hur vi påverkas av media fast han drar det ett 

steg för långt i min mening för att visa sin ståndpunkt. Historia inkluderar så 

mycket mer idag än att bara skriva en text om det som hänt. Denna uppsats visar 

ett exempel på vad för föreställningar gymnasieelever i årskurs 1 ger uttryck för 

och hur bildmedia tycks ha ett stort inflytande i detta.

Vidare forskning kring både föreställningar om Hitler och bildmedias påverkan 

i stort behövs. Till exempel diagnostiska kunskapstest i samband med intervjuer 

liknande de som genomförts för denna uppsats skulle kunna visa på eventuella 

intressanta relationer om underlaget av respondenter var större. Likaså skulle 

komparerande intervjuer med andra yrkesinriktade gymnasieprogram med 

samma syfte vara mycket intressant. Intervjuer är inte något som ger ett 

generaliserbart resultat, validiteten och reliabiliteten kan ifrågasättas, och

metoden anses inte objektivt av vissa. Men tilltrots vidhålls här att det går att se 

intressanta tendenser utifrån urvalet och uppsatsens resultat ger intressanta 

didaktiska och undervisningsmässiga implikationer som om inte annat kan ge 

några tankar och funderingar rörande undervisning och vad som påverkar oss. 

Sedan är frågan hur mycket våra elever behöver veta om Hitler?  Räcker det inte 

att veta att ”han var den värsta folkmördaren hittills i historien?” Vilket jag har

fått höra under uppsatsarbetets gång. Kanske Attila, Hunnernas ledare eller 

Ghengis Khan kan vara svaga historiska paralleller till Hitlers arv, annars är han 

unik i modern tid med tanke på vad hans ledarskap medförde. Inte ens Stalin 

eller Mao kommer i närheten rörande graden av enigt fördömande, eller något 

så moraliskt skrämmande som Hitlers gärningar.196

                                                
196 Kershaw, Ian, Hitler 1936-45: Nemesis, 2000, sid.17.
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Detta i sig gör det viktigt att lägga tid på Hitler i undervisningen i historia. På 

något sätt är det precis som Liljegren skriver att det egentligen är fullständigt 

osannolikt hur en outbildad österrikisk tulltjänstemannason som fram till 30 års 

ålder lever i total anonymitet och ibland misär kan blir ledare för Tyskland och 

startar ett världskrig som kräver 55 miljoner människors liv.197

                                                
197 Liljegren, Bengt, Adolf Hiltler, 2008, sid.337.
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