
 

  
 

 LÄRARPROGRAMMET 
 

 
 

 
 

 
 

 

Folkmordsundervisning som ett led i 
skolans demokratifostran 

En studie av hur skolans demokratifostrande uppdrag gestaltar sig i 
historieundervisningen om folkmord på gymnasiet  

 

 
 

Therése Johansson  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Examensarbete 15 hp 
Höstterminen 2010 

Handledare: Kristina Kakoulidou 
Examinator: Mats Lindahl  
Institutionen för pedagogik, psykologi  
och idrottsvetenskap 



 

Linnéuniversitetet 
Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 
 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 
  Lärarprogrammet 

Titel:  Folkmordsundervisning som ett led i skolans demokratifostran  
Författare: Therése Johansson 

Handledare: Kristina Kakoulidou  
Examinator:  Mats Lindahl  

 
 

 
 

 

ABSTRAKT 
 
 
Att demokrati och en förståelse för mänskliga rättigheter och människovärde skall 
genomsyra skolans verksamhet är de allra flesta lärare bekanta med. Vissa 
arbetsområden ställer detta mer på spets än andra, däribland undervisningen om 
folkmord i ämnet historia. Uppsatsen syftar till att undersöka hur skolans 
demokratifostrande uppdrag tar sig uttryck i undervisningen om folkmord. 
Utgångspunkten tas i lärarnas egna tankar och reflektioner kring syftet med sin 
undervisning. Vidare granskas huruvida utvecklandet av ett historiemedvetande har 
någon betydelse för demokratiuppdraget. Uppsatsen grundar sig i en kvalitativ enkät 
som är besvarad av sammanlagt elva gymnasielärare i historia. Som en teoretisk grund 
för studien återfinns forskning angående det demokratifostrande uppdraget och 
historiemedvetande samt Deweys tankar om utbildning och demokrati. Även 
begreppsdefinitioner av demokrati, mänskliga rättigheter, människovärde och folkmord 
återfinns. Resultatet visar att det demokratifostrande uppdraget ges stort utrymme i 
folkmordsundervisningen, och då främst aspekterna demokrati och människovärde. 
Flertalet lärare anser att folkmord är viktigt för att lyfta dessa aspekter, då de blir en 
naturlig del av undervisningen. Historiemedvetande anses av de flesta lärarna vara 
viktigt i samband med folkmordsundervisningen för att förstå att folkmord har 
förekommit och fortfarande göra det. Dock är det få lärare som kopplar samman 
historiemedvetandet med det demokratifostrande uppdraget.  

 
Nyckelord: Demokratifostran, folkmord, historiemedvetande, demokrati, 
människovärde, mänskliga rättigheter.  
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1 INTRODUKTION 
Demokratifostran och förståelse för alla människors lika värde och mänskliga 
rättigheter är två grundpelare som det svenska skolväsendet vilar på. Redan 1946 
ansåg Skolkommissionen att det var skolans uppdrag att ge barn och ungdomar en 
utbildning som ”svarade mot livet i ett demokratiskt samhälle” (Carlsson 2006, s. 
25). Att detta än idag är en viktig del av skolans verksamhet framgår med klarhet i 
Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), där följande finns att läsa angående 
värdegrunden och det som skall förmedlas till eleverna:  

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) 
slår fast att verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom 
skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde... [...]Skolan har en 
viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden 
som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 
förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 
och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande (Skolverket 1994, s. 3). 

Olika lärare och ämnen kan välja olika vägar för att förverkliga dessa intentioner. I 
historieundervisningen kan undervisning om folkmord vara en väg att gå. I de 
gällande kursplanerna för Historia A och B uttrycks det inte specifikt vad som skall 
ingå i undervisningen rent innehållsmässigt. Detta lämnas istället till den enskilde 
läraren (Skolverket 2000). Skillnaden är därför markant i det remissförslag på 
kursplaner till historia som Skolverket har lagt fram i samband med införandet av 
GY2011. Där framgår det explicit vad som skall behandlas under de respektive 
kurserna, som går från att vara tre till sex till antalet. Tre av dessa sex kurser anger 
uttryckligen att folkmord skall vara en del av undervisningen. Detta kan ses som att 
en tydligare koppling mellan demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget skrivs in i 
styrdokumenten. Även historiemedvetande har en central plats i den nya kursplanen 
(Skolverket 2009). 
Med tanke på de övergripande förändringar som hela det svenska skolväsendet står 
inför i samband med införandet av Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet) samt GY2011, och även historieämnet, är det 
intressant att studera vad lärare har för syfte med undervisning om folkmord. I 
dagsläget finns det som redan nämnts inga dokument som uttryckligen visar hur 
undervisningen skall gå till och vad som ska tas upp i något av skolämnena. 
Pedagogen Ylva Wibaeus (2010, s. 15-16) berör i sin avhandling det 
demokratifostrande uppdrag som just ämnet historia har tillskrivits. Detta på grund 
av att eleverna i historieundervisningen skall tillägna sig förståelse angående värden 
såsom tolerans samt tillägna sig kunskaper som kan användas i en allt mer 
multikulturell värld för att skapa ökad förståelse. Dock är Wibeus (2010, s. 16) tydlig 
på att det varken i ämnesplanerna eller i kursplanerna finns någon tydlig väg för hur 
demokratifostran ska genomföras. Intressant blir då att undersöka lärarnas egna 
reflektioner angående hur demokratifostran och värdegrunden kan kopplas till deras 
undervisning om folkmord.  
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2 BAKGRUND 
Bakgrundens teoretiska ansats syftar till att redogöra för skolan uppdrag som 
demokratifostrare och för pedagogen John Deweys tankar om utbildning och 
demokrati samt historiemedvetande. Även för uppsatsen centrala begrepp såsom 
demokrati, mänskliga rättigheter och människovärde kommer att behandlas. I övrigt 
syftar bakgrunden till att ge en inblick i begreppet folkmord samt även exemplifiera 
det sistnämnda med tre olika exempel. Även en kort genomgång av tidigare 
forskning inom ämnet kommer att göras.  

2.1 Teoretisk ansats 
Den teoretiska ansatsen kommer att ge en bild av skolans uppdrag som 
demokratifostran, samt ge en översikt över Deweys syn på utbildning och demokrati. 
Deweys syn på demokrati, en form av överläggningsdemokrati (deliberativ 
demokrati) är en av de synerna på demokrati som har inspirerat det svenska 
utbildningssystemet (Nykänen 2009, s. 56). Även begreppet historiemedvetande 
kommer att belysas.   

2.1.1 Skolan och demokratifostran  
Som redan nämnts i introduktionen har skolan, förutom ett kunskapsuppdrag, även 
ett demokratifostrande uppdrag. Didaktikern Bo Andersson (2004, s 43) menar att 
för att kunna delta i den utveckling av demokratiuppdraget, i enlighet med det som 
förmedlas i utdraget från Lpf 94 i introduktionen, förutsätts det handling. Denna 
handling bör vara grundad på historiskt reflekterad och insiktsbaserad kunskap. 
Vidare bistår statsvetaren Tiina Ekman (2007, s. 9) med en mer konkret definition av 
demokratiuppdraget, vilket innebär ”att främja elevers vilja att aktivt bidra till att 
fördjupa demokratin i samhällslivet” (Ekman 2007, s. 9). Demokratin kan även anses 
innehålla två olika grenar; att demokratin och politiken är till för specialister och å 
andra sidan ett personligt engagemang från gemene man för att åstadkomma något 
bättre. Det är i den sista definitionen som skolans arbete tar avstamp (Carlsson 2006, 
s. 27). Ekman (2007) vidareutvecklar detta på följande sätt:  

Andra relaterade mål att sträva mot är att varje elev ska utveckla sin vilja att 
aktivt bidra till en fördjupad demokrati och stärka sin tilltro till den egna 
förmågan att ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor (Ekman 2007, s. 9).  

Således kan det antas att skolan skall verka för att utveckla en demokratisk 
kompetens hos sina elever. Demokratisk kompetens i det här avseenedet anses vara 
att förbereda eleverna för ”ett aktivt samhällsliv på likvärdigt sätt” (Ekman 2007, s. 
14). Ytterligare en aspekt av den demokratiska kompetensen är att delta i 
demokratiska beslutsprocesser (Molloy (2007), s. 34). Vägen dit består av att väva 
samman kunskap och etik, vilket enligt Ekman (2007, s. 14-15) har ålagts främst 
ämnet samhällskunskap. Dock menar Andersson (2004, s. 43) att även historia och 
religion bidrar med viktiga komponenter för att utveckla detta i och med att alla tre 
ämnena bidrar med olika perspektiv. Enligt Andersson (2004, s. 43) skall religionen 
bistå med de etiska perspektiven, medan historia bidrar med tidssammanhanget samt 
det kritiska och källkritiska tänkandet.  

Pedagogen Lars Persson (2010, s. 146) beskriver vad de olika demokratiaspekterna i 
läroplan och skollag innehåller: 
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• värdedimensionen, att överföra demokratins värden till barn och elever 
• kunskapsdimensionen, att ge barn och elever kunskaper om demokrati 
• kompetensdimensionen, att skapa färdigheter och förmåga att delta och 

medverka i demokratiska processer 
• kränkningsdimensionen, att aktivt motverka alla former av kränkande 

behandling (Persson 2010, s. 146) 
 

Dessa värden kan anses sammanfatta vad skolan skall uppnå inom olika aspekter av 
sitt demokratifostrande uppdrag. Enligt Persson (2010, s. 46) skall 
utbildningsväsendet ta till sig och utveckla dem vidare till undervisning. Persson 
(2010, s. 146) betonar även att inom utbildningsväsendet är demokrati inte endast en 
fråga om makt och beslutsprocesser, utan även om samhällsgemenskapen i sig.   

Skolans kunskapsuppdrag kan anses vara nära sammanflätat med 
demokratiuppdraget. Kunskapsuppdraget har till uppgift att bistå med sakkunskaper 
såväl som praktiska sådana. Kunskapen ska dessutom vara mångdimensionell och 
bidra till förståelse för orsakssammanhang. Detta skall i slutänden leda fram till en 
bas som kan beskrivas som ett demokratiskt förhållningssätt (Ekman 2007, s. 15), 
vilket även Andersson (2004, s. 43) ger exempel på ovan. Kunskapsuppdraget skall 
sträva mot ytterligare en aspekt, att skolan skall bidra till att stärka alla elevers 
självförtroende. Ekman (2007, s. 15) menar att självförtroendet är en viktig faktor 
när det kommer till elevens beteende och attityder samt den motivation som finns för 
att utföra olika uppgifter. Därav är det viktigt att skolan verkar för att stärka elevens 
självförtroende så att målet om ett aktivt deltagande i samhällslivet förverkligas 
(Ekman 2007, s. 15). 

Dock anses förhållandet mellan demokrati- och kunskapsuppdraget vara 
motsägelsefullt. Didaktikern Gunilla Molloy (2007, s. 24-25) menar att 
allmändidaktiken har utsetts som ansvariga för demokratifostran, och att det där inte 
har skett någon koppling till ämnesundervisningen. Elevernas egna definitioner av 
demokratibegreppet är enligt Molloy (2007, s. 24-25) inte en del utav undervisningen 
och således kan ingen problematisering kring detta ske. Detta kan göra att 
demokratiuppdraget omvandlas till undervisning om demokrati istället för att 
undervisa i demokratisk kompetens inom ramverket för varje ämne. Istället bör 
demokratiuppdraget integreras med kunskapsuppdraget, för att ha möjligheten att 
göra demokrati till en process som över tid genomsyrar hela skolverksamheten 
(Molloy 2007, s. 30).  
”Medborgarskap” är ett begrepp som kan anses starkt knutet till demokrati, både som 
koncept och begrepp. Dock menar pedagogen Lena Carlsson (2006, s. 12) att 
begreppet ”medborgarskap” förändras över tid och rum, bland annat på grund utav 
anknytningen till demokratibegreppet. Det är även ett socialt begrepp som i olika 
kontexter kan innebära olika saker (Carlsson 2006, s. 12). Ett exempel är skolans 
verksamhet och dess demokratifostrande uppdrag, då sättet ungdomar uppfattar sin 
medborgarroll är en avspegling av hur den har utövats eller utövas i skolan och 
samhället i sig (Carlsson 2006, s. 11). Carlsson (2006, s. 11-12) ger ett exempel på 
hur olika demokrati kan uppfattas om demokratin i skolan går ut på att välja 
klassrepresentanter eller om det handlar om att ta ansvar för sin egen talan och 
förhandla med andra om mening och möjligheter. Dessa två varianter spelar båda roll 
för hur medborgarskapet uppfattas.  
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2.1.2 Dewey om utbildning och demokrati 
Enligt pedagogen John Dewey (1985, s. 127) är demokrati och utbildning en 
fundamental aspekt i samhället i och med att en regim som är baserad på allmän 
rösträtt inte kan bli en framgångsrik sådan ifall väljarna inte är utbildade. Dewey 
(1985, s. 127) menar att det måste finnas ett frivilligt engagemang och intresse för 
detta, och att det endast kan skapas genom utbildning. Utbildningen måste ge 
deltagarna ”ett personligt intresse för sociala relationer och kontroll, och 
intellektuella vanor som gör det möjligt att genomföra sociala förändringar utan att 
oordning uppstår” (Dewey 1985, s. 140). Dock är demokrati enligt Dewey mer än ett 
styrelseskick; det är även ”en form av liv i förening med andra, av gemensam, delad 
erfarenhet” (Dewey 1985, s. 127). För att vidareutveckla detta menade Dewey att 
”schools should not be detached from society while preparing students for some 
future role, but rather they should be living social experiments in democratic 
practice” (Glass 2000, s 277). Vidare ansåg Dewey att skolorna var en institution 
kapabel till allmän social förbättring men även kapabel till att fostra eleverna till en 
demokratisk livsstil (Glass 2000, s 277). Detta bridrar enligt Dewey till att eleverna 
blir vana att ta ställning för och emot olika fenomen i världen, vilket gör att 
utbildningen bidrar till att forma en medborgaridentitet (Carlsson 2006, s. 29).  
Filosofen Pia Nykänen (2009, s. 62) betonar att Dewey är väldigt otydlig med sin 
definition av vad demokrati egentligen innebär. Antingen förstås Deweys 
demokratidefinition såsom en stark betoning av den enskilda individens 
samhällstillhörighet och en kritik av den klassiska liberalismen, eller så förstås den 
som att samhället är en organism eller organisk gemenskap. Detta leder till en 
motsägelsefullhet hos Dewey angående demokrati, då han betonar både det 
individuella (liberala) och det gemensamma (kommunitära) (Nykänen 2009, s. 69). 
Hos Dewey finns även ett estetiskt argument för demokrati. Dewey menar att 
människor ”uttrycker, berikar och kultiverar sin individualitet mer genom ett 
samhällsengagemang än vad de skulle göra i isolering och att detta kultiverande är 
eftersträvansvärt” (Nykänen 2009, s. 69).   

Som redan nämnts menar Dewey att skolan är den skådeplats i samhället där 
demokrati utvecklas. Demokrati för Dewey är inte endast ett styrelsesätt, utan även 
en livsform. Detta får implikationer för hur Dewey ser på demokrati i skolans värld, 
då han menar att demokrati inte enbart handlar om elevinflytande, utan även om för 
verksamheten övergripande mål samt organisering av lärostoffet (Nykänen 2009, s. 
69). Detta avser den kommunitära aspekten av Deweys resonemang.   

2.1.3 Historiemedvetande  
Historiemedvetande är inget entydigt begrepp som enkelt kan definieras med några 
få rader. Pedagogen Nanny Hartsmar listar i sin avhandling Historiemedvetande. 
Elevers tidsförståelse i en skolkontext (2001) Jeismanns olika begreppsbestämningar 
av begreppet historiemedvetande, som allt som allt uppgår till fyra steg. Jeismanns 
definition är den som historiedidaktiker brukar utgå från (Hartsmar 2001, s. 77) 

1. Historiemedvetande är de ständigt närvarande vetskapen om att alla 
människor och alla andra former av samexistens existerar i tid. Det innebär 
att man är medveten om att de har ett förflutet och en framtid samt att de 
utgör en del av något ostabilt, föränderligt och förutsättningslöst. 
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2. Historiemedvetande omfattar sammanhangen mellan tolkningen av det 
förflutna, förståelse av samtiden samt perspektiv på det som komma skall och 
framtiden. 

3. Historiemedvetande är det sätt som det förflutna är närvarande i föreställning 
och uppfattning.  

4. Historiemedvetande grundas på en gemensam förståelse som i sin tur grundas 
på emotionella upplevelser. Denna gemensamma förståelse är en central 
beståndsdel i grundandet och upprätthållandet av mänskliga samhällen 
(Hartsmar 2001, s. 77-78). 

Hartsmar (2001, s. 78) betonar att Jeismann lägger olika vikt vid olika 
tidsdimensioner i de olika aspekterna. Medan endast dåtiden och nutiden finns med i 
den första, är även framtiden representerade i den andra. I den fjärde har dessutom en 
kognitiv aspekt av begreppet historiemedvetande tillkommit. Dock är det inte 
explicit uttalat om det avser alla tre tidsdimensionerna. Hartsmars (2001) egen 
definition av historiemedvetandet är ändock att det är ”Tolkningar av processer i 
dåtid och nutid, uttryck för framtidsförväntningar och relationer mellan dem, ser jag 
som historiemedvetande” (Hartsmar 2001, s. 78-79). Hartsmar (2001) menar även att 
”För att utvecklingen av ett historiemedvetande ska kunna ske, ser jag det som 
obestridligt att ”den lilla historien” måste få vara en del av ”den stora historien”” (s. 
79). Hartmar (2001) anser att en person som inte får möjlighet att relatera sig själv 
till ”den stora historien” möjligen kan återge sakernas tillstånd, men utan att nå 
någon djupare förståelse (Hartsmar 2001, s. 79).  

Historikern Klas-Göran Karlsson (1999, s. 40) betonar att ett historiemedvetande 
består av två aspekter; den demokratiska (se nedan) samt betoningen av kontinuitet 
över tid och rum. Angående kontinuiteten över tid och rum menar Karlsson (1999, s. 
40) att historia i grund och botten är stabila mönster, som gång på gång upprepar sig 
och binder samma den enskilda individen och dess samtid med det förflutna och 
framtiden. Dock kan denna definition anses motsägelsefull i relation till Jeismanns 
definitioner, som anser att historia ständigt är i förändring och är ostabil. Vidare är 
Karlssons definition av historiemedvetande: 

...invidivers och kollektivs mer eller mindre medvetna upplevelse av en mental 
förbindelse mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och 
förväntningar på framtiden (Karlsson 1999, s. 38).  

Nästan exakt samma definition ges av historikern Ulf Zander (2001), som menar att 
”Urvalen och tolkningarna av det förflutna, förståelsen av det nuvarande och 
förväntningarna inför framtiden ingår alla som komponenter i en tankeoperation” 
(Zander 2001, s. 41).  Dessa båda definitioner kan ses som en sammanfattning av 
Jeismanns, då de dels betonar de olika tidsperspektiven, men även den emotionella 
processen.  

Dock menar Andersson (2004, s. 46) att begreppet historiemedvetande är ytterst 
vagt, beroende på vilken av ovanstående definitioner som man väljer att ansluta sig 
till. Detta på grund utav att alla tidsdimensionerna inte finns representerade i alla fyra 
aspekterna. Vidare kan det även anses att själva begreppet ”medvetande” är 
mångtydigt, då det innefattar allt mellan omedvetenhetens dröm- och förmedvetande 
värld såväl som ett reflektions- och insiktsgrundande självmedvetande (Andersson 
2004, s. 46-47).  
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Angående demokrati så anses historiemedvetandet vara en viktig del i skolans 
demokratifostran. Andersson (2004, s. 43) menar som redan nämnts att traditionellt 
sett har de samhällsorienterande ämnena fått något av ett huvudansvar när det 
kommer till att förverkliga dessa intentioner. I historieämnets fall har det fått till 
uppdrag att anlägga tidsperspektiv men även bistå med det kritiska och källkritiska 
förhållningssättet. Vidare betonar Andersson (2004, s. 43) att demokratiuppdragets 
utvecklingsperspektiv förutsätter handling som är grundad på historisk reflekterad 
vetenskap. Denna kunskap skall vara insiktsbaserad samt utgå från värden i skolans 
undervisning som skall gestaltas och förmedlas till eleverna.    
Karlsson (1999) beskriver demokrati med koppling till historiemedvetande med hjälp 
av ett citat från hermeneutiken, som anser att historiemedvetande skall utgöra ”a 
critical reserve which warns against any dogmatism and, at the same time, against all 
possibilities of certain knowledge in the area of historical events” (Karlsson 1999, s. 
40). Karlsson (1999, s. 40) menar vidare att ett historiemedvetande som beskrivs på 
detta sätt kan anses ligga nära den västerländska synen på demokrati, då man 
definierar dess kärna som konkurrens mellan olika åsiktsinriktningar och ideologiska 
perspektiv. Det innebär också ett deltagande i samhällslivet av medborgare som är 
kritiskt lagda och benägna till förändring.  

2.2 Centrala begrepp 
De centrala begreppen för denna uppsats är demokrati, mänskliga rättigheter och 
människovärde. Alla begreppen återfinns i Lpf 94 angående skolans 
demokratifostrande uppdrag och är således en del av skolans värdegrund. 
Nedanstående avsnitt syftar till att visa hur dessa begrepp definieras i uppsatsen, men 
även olika aspekter av dessa.  

2.2.1 Demokrati 
Demokrati är ett begrepp som har funnits under lång tid och dessutom skiftat form 
under århundradenas lopp. Ursprungligen kommer ordet från Grekland, där det 
betyder ”folkmakt” eller ”folkstyre” (Larsson 2004, s. 26). I det antika Grekland kan 
demokrati anses som motsatsen till fåtalsvälde, då fler personer fick vara med och 
påverka besluten. Dock var flera grupper fråntagna från demokratin, däribland 
kvinnor och slavar. (Larsson 2004, s. 27).  
Den demokrati som utövas idag är betydligt mer mångfacetterad än den grekiska, 
vilket visas av Persson (2010, s. 28), som delar upp demokratin i övergripande 
substansvärden och instrumentella värden (processvärden):  

Övergripande 
substansvärden 
Jämlikhet 
Frihet 
Solidaritet 
Rättvisa 
 

Instrumentella 
värden 
(processvärden) 
Öppenhet 
Ömsesidighet 
Diskussion 
Ansvar 

Persson (2010, s. 28) menar att ovanstående uppdelning av värden dels förtydligar 
innehållet i demokratifrågor, men även pekar på att analyser bör visa hur det bör vara 
(substansvärden) och hur detta skall gå till (processvärden). Vidare skriver Persson 
(2010, s. 29) om Statens offentliga utredning om demokrati som menar att det finns 
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två olika typer av demokrati; deltagardemokrati och samtalsdemokrati. Medan 
demokratin i deltagardemokratin är i princip en plikt, är den drivande kraften i 
samtalsdemokratin övertygelsen och att det är processen i sig som bidrar till de bästa 
demokratiska besluten. Den typ som förespråkades av utredningen var 
deltagardemokrati. Denna typ av demokrati skall välkomna medborgarna till olika 
beslutsprocesser, men kräver även att de är insatta och aktiva sådana. Nackdelen med 
denna typ av demokrati är att den hotar att utestänga dem som inte uppfyller dessa 
krav (Persson 2010, s. 30).  

Robert Dahl kan anses vara en av demokratibegreppets revisionister (Hansson 1992, 
s. 28). Dahl menar att det är skillnad på demokratins idealbild och funktionssätt, då 
val ger besked om vilka väljarna vill skall styra, men inte vilken politik de föredrar. 
Dahl hävdar vidare att skillnaden mellan demokrati och diktatur ligger i ”mellan att 
en minoritet styr och att minoritet er styr” (Hansson 1992, s. 28). Vidare anser Dahl 
att demokratin är ett verktyg för att sammanväga de enskilda individernas önskemål. 
I den här aspekten syftar inte demokrati till ”att upptäcka något högre statsintresse 
som skulle vara skilt från individernas intresse, utan just till att sammanväga 
enskildas intressen och önskemål” (Hansson 1992, s. 29).  

2.2.2 Mänskliga rättigheter och människovärde  
Definitionen av vad som kan anses som mänskliga rättigheter utgår från FN:s 
konvention om de mänskliga rättigheterna, som kom 1948. Konventionen nämner 
bland annat att alla människor är födda fria och jämlika i fråga om värde och 
rättigheter samt att alla har rätt till dessa fri- och rättigheter oavsett hudfärg, religion, 
politisk tillhörighet etc. Konventionen nämner även att ingen skall behöva utsättas 
för tortyr eller kränkande behandling, rätten till en nationalitet, religions- och 
tankefrihet, rätt till valfritt yrke eller undervisning samt att alla är lika inför lagen 
(FN 1948a). Demokrati är en viktig del av de mänskliga rättigheterna, då 
konventionen säger att  

Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja 
skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med 
tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria 
röstningsförfaranden. (FN 1948a) 

Pedagogen Carl E. Olivestam och filosofen Håkan Thorsén (2008, s. 31-33) menar 
att anledningen till att de svenska läroplanerna nämner människovärde och 
människolivets okränkbarhet som centrala aspekter av skolan är på grund av att 
Sverige har ratificerat FN:s konvention. Detta visar att mänskliga rättigheter och 
människovärde stundtals går hand i hand. Dock gör Olivestam och Thorsén (2008, s. 
31-33) en skillnad på människovärde och människovärde genom uppdelning i 
egenvärdestolkning och rättighetstolkning. Enligt Olivestam och Thorsén (2008, s. 
31-33) innebär egenvärdestolkning människors inneboende värde samt att varje 
enskild människa är unik. Egenvärdet är ett inneboende värde och innebär även att en 
människa är oersättlig. Rättighetstolkningen innebär å andra sidan att alla människor 
har samma rättigheter. Exempel på dessa rättigheter är bland annat utbildning. 
Olivestam och Thorsén (2008, s. 31-33) menar även att det finns en väsentlig 
skillnad mellan egenvärdestolkningen och rättighetstolkningen, då alla människor 
kan ha ett inneboende värde och vara unika, men det behöver inte betyda att alla har 
samma rättigheter.  
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2.3 Folkmord 
Kommande avsnitt syftar till att ge en definition av begreppet folkmord utifrån FN:s 
folkmordkonvention. Även några korta resuméer över tre olika folkmord kommer att 
tillhandahållas. Dock är det viktigt att uppmärksamma att folkmord inte är någon ny 
företeelse utan har förekommit även tidigare i historien. Historie- och 
samhällsförfattaren Kim Gabrielson (2006, s. 33-39; s. 41-45) ger exempel på 
tidigare folkmord såsom behandlingen av indianerna i Amerika samt Belgiens 
kolonialvälde i Kongo. De folkmord som har valts ut som exempel på folkmord i 
denna uppsats visar alla tre olika tillvägagångssätt och aspekter av problematiken. 
Dessa folkmord är även vanligt förekommande i undervisningen om folkmord och då 
speciellt Förintelsen. De benämningarna som föregår varje folkmord i rubriken visar 
på hur de skiljer sig från varandra i fråga om tillvägagångssätt.    

2.3.1 Definition av begreppet folkmord 
Begreppet ”folkmord” användes för första gången i samband med rättegångarna i 
Nürnberg mot ledande nazister i Tyskland efter andra världskriget och Förintelsen 
1945. Det som är viktigt att notera i detta fall är att användandet skedde utan att 
någon ordentlig definition av begreppet hade gjorts (Gerner & Karlsson 2005, s. 49). 
Dock försökte juristen R. Lemkin få till stånd en internationell konferens redan 1933 
för att förklara att förintandet av folkgrupper, även religiösa och sociala, var ett 
internationellt brott. Lemkin lanserade 1944 sin definition av folkmord, vilket 
innebar ” en samordnad plan som siktar till att förstöra basen för folkgruppens liv, 
för att i förlängningen förinta grupperna själva” (Gabrielson 2006, s. 11).  Dock kom 
den första ”riktiga” definitionen av folkmord 1948, då FN antog sin konvention 
angående förebyggandet av folkmord och bestraffning av gärningsmännen (Gerner & 
Karlsson 2005, s. 49). I konventionen definieras folkmord som följande: 

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed 
with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious 
group, as such: 
(a) Killing members of the group; 
(6) Causing serious bodily or mental harm 
to members of the group; 
(c) Deliberately inflicting on the group conditions 
of life calculated to bring about 
its physical destruction in whole or in 
part; 
(d) Imposing measures intended to prevent 
births within the group; 
(e) Forcibly transferring children of the 
group to another group (FN 1948b).  

Konventionen listar även vilka gärningar i anslutning till folkmord som skall vara 
straffbara. Där nämns bland annat folkmord, stämpling till folkmord och delaktighet 
i folkmord (FN 1948b).  

2.3.2 Kritik mot FN:s folkmordsdefinition 
Allvarlig kritik som har riktats mot FN:s definition är enligt historikerna Kristian 
Gerner och Klas-Göran Karlsson (2005, s. 52) att den begränsar sig till ett 
etiskt/nationellt perspektiv, som dessutom är diffust formulerat. Enligt sociologen 
Helen Fein (2002, s. 78) finns det tre ständigt kritiserade aspekter av konventionen; 
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gapet mellan de avsedda grupperna, det motsägelsefulla i intentionen att förinta en 
grupp men även svårigheterna för icke-statliga enheter att åberopa konventionen 
samt svårigheterna med att övervaka att den följs. Grupper som saknas i 
konventionen är exempelvis politiska sådana samt sexuellt relaterade. Vissa kritiker 
menar dock att politiska grupper inte hör hemma i konventionen, eftersom de är 
ostabila och förändrar sig över tid. Dock kan exkluderingen av politiska grupper 
anses rättfärdigad i det fall staten har ett behov av att skydda sig själv (Fein 2002, s. 
78).     

2.3.3 Referensmarkören: Förintelsen 
Förintelsen var av de tyska nazisterna avsedd som ”den slutgiltiga lösningen” (die 
Endlösung), i det här fallet hur Europas judar skulle förintas. Dock är det viktigt att 
poängtera att Förintelsen i sig inte var något som reglerades genom lagar och beslut, 
utan växte fram som ett faktum och en praktisk fråga (Gerner & Karlsson 2005, s. 
162). Förklaringen till detta får sökas i mellankrigstidens Tyskland, där antisemitism1 
frodades och judeförföljelserna hade inletts med Nürnberglagarna 19352 och 
Kristallnatten 19383 (Gerner & Karlsson 2005, s. 160-161).  
Utplåningen av judarna inleddes i Tyskland men utvidgades sedan efter hand till de 
ockuperade områdena Beräkningar tyder på att sex miljoner judar mördades under 
Förintelsen, varav hälften bodde inom Polens gränser 1939 (Gerner & Karlsson 
2005, s. 158).   
Dock är det viktigt att poängtera att det inte endast var judar som folkgrupp som 
drabbades av Förintelsen. Beräkningar tyder på att en halv miljon romer mördades av 
nazisterna under Förintelsen. Dessa romer omfattades liksom judarna av 
Nürnberglagarna (Gerner & Karlsson 2005, s. 190). Utöver detta beräknar man att 
10-15 000 homosexuella spärrades in i koncentrationsläger. Det exakta antalet som 
dog är osäkert, men vissa beräkningar tyder på att så mycket som 60 procent av de 
internerade homosexuella avled i koncentrationslägren (Bruchfeld & Levine 1998, s. 

                                                
 

 
 
1 Antisemitism går i grova drag ut på ”judehat” och har sitt ursprung under antiken då kristna började 
anklaga judar för Jesus död och att de inte kunde acceptera Jesus som Messias. Med inledning under 
franska revolutionen under slutet av 1700-talet förbättrades judarnas situation under 1800-talet. Mot 
slutet av 1800-talet uppkom en ny slags judefientlighet, den så kallade antisemitism. När det rådde 
politisk och ekonomisk osäkerhet var det oftast judarna som fick skulden för detta och de anklagades 
för att ha för stort inflytande och ha en plan på att ta över världen (Bruchfeld & Levine 1998, s. 4).  
2 Nürnberglagarna fastställdes av nazisterna under partidagarna i Nürnberg 1935. Lagarna innebar att 
judarna förlorade sina medborgerliga rättigheter. Även blandäktenskap och sexuella relationer mellan 
judar och icke-judar förbjöds (Gabrielson 2006, s. 85). 
3 Kristallnatten inträffade under kvällen och natten mellan den 9-10 november 1938. Hundratals 
synagogor och tusentals judiska affärer förstördes och plundrades. Anledningen till detta var att en 
judisk man hade skjutit ihjäl legationssektreteraren på den tyska ambassaden i Paris. Pressen fick 
order av propagandaministern Joseph Goebbels att ge de tyska judarna skulden, vilket ledde till 
händelsena under Kristallnatten (Bruchfeld & Levine 1998, s. 20).  
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14). Även individer som betecknades som handikappade eller asociala internerades i 
lägren (Bruchfeld & Levine 1998, s. 15).   

2.3.4 Etapperna: Folkmord i före detta Sovjetunionen 
Till skillnad från Förintelsen gick folkmorden i före detta Sovjetunionen till på ett 
annat sätt och de riktade sig delvis mot andra grupper. Gabrielson (2006, s. 73) 
menar att detta folkmord huvudsakligen riktade sig mot ideologiska grupper, som på 
sikt hotade att störta den stalinistiska regimen. Dock förekom förföljelser riktade mot 
bland annat judar. Folkmorden i Sovjetunionen kan huvudsakligen delas in i tre olika 
aspekter: Den röda terrorn, GULAG samt den stora terrorn (Gerner & Karlsson 2005, 
s. 7).  
Den röda terrorn utspelade sig under inledningen av kommunisterna styre under 
1918. Orsakerna till detta kan hittas i bland annat hungersnöd, bondekrig och 
arbetaroroligheter (Gerner & Karlsson 2005, s. 198). Ett inbördeskrig inleddes 1918 
mellan ”röda” (kommunister) och ”vita” (icke-kommunister). Båda sidor bedrev 
under kriget terror mot vissa grupper i civilbefolkningen som av någon anledning 
ansågs vara fientligt inställda till någon av de stridande grupperingarna. Bland annat 
förekommer förföljelser gentemot judar, personer aktiva i andra partier än det 
kommunistiska samt soldater och lärare. Även bönder på landsbygden som motsatte 
sig bolsjevikernas tvångsrekvirering av spannmål drabbades (Gerner & Karlsson 
2005, s. 198-199; Karlsson & Shoenhals 2008, s.11).  
GULAG bestod utav ett komplext lägersystem, spritt över hela Sovjetunionen. 
Förutom att vara ett lägersystem för oliktänkande (icke-kommunister) fanns det även 
en didaktisk tanke om att arbete i lägren kunde fostra individer till att bli goda 
kommunister. Senare var det dock den ekonomiska aspekten av lägerverksamheten 
som var mer framträdande (Karlsson & Shoenhals 2008, s. 14). 1940 fanns det 
1 668 200 fångar i GULAG-lägren, vilka enligt Gerner och Karlsson (2005, s 205-
208) inte kan anses som utrotningsläger i samma anda som nazisternas i och med att 
lägrena inte var inriktade på systematiskt dödande, men i och med kyla, hunger och 
hårt arbete innebar även GULAG många fångars för tidiga död.  

Den stora terrorn utspelade sig under Josef Stalins tid vid makten. Den utlöstes av ett 
mordförsök på den kommunistiske partichefen i Leningrad (dagens St Petersburg). 
Till skillnad från föregående terror utförd av kommunisterna riktade sig det här mot 
medlemmar i själva partiet. Som toppen på utrensningarna återfinns 
Moskvarättegångarna 1936-1938, där ett åttiotal av Stalins värsta politiska 
konkurrenter dömdes till döden och avrättades (Gerner & Karlsson 2005, s. 208-
209). Dock var det inte endast i partitoppen som det förekom utrensningar, dessa 
fanns även på lokal, regional och civil nivå samt även inom den militära 
administrationen (Gerner & Karlsson 2005, s. 211).   

2.3.5 Kontrasten: Folkmordet i Rwanda 
Om Förintelsen kan anses vara ett välorganiserat mördande kan folkmordet i Rwanda 
1994 anses vara det precis motsatta i fråga om tillvägagångssätt (Gerner & Karlsson 
2005, s. 237). Vidare menar journalisten Linda Melvern (2000, s. 15) att takten på 
mördandet i Rwanda var fem gånger högre än det som nazisterna uppnådde under 
Förintelsen. De två folkgrupper som var inblandade i folkmordet var hutu och tutsi. 
Hutu var den grupp som agerade förövare, och deras främsta mål var att utrota alla 
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som tillhörde tutsi (Gerner & Karlsson 2005, s. 237). Historiskt sett har tutsi varit 
den dominerande av de två folkgrupperna i Rwanda (Gerner & Karlsson 2005, s. 
238). Dock finns det oenighet bland både historiker och antropologer om huruvida 
hutu och tutsi kan ses som två separata folkgrupper, utan att skillnaderna istället 
ligger i olika klasser eller kaster (Melvern 2000, s. 19). 
Under några få månader mördades mellan 800 000 och 1 000 000 människor i 
Rwanda (Gerner & Karlsson 2005, s. 239; Melvern 2000, s. 15). Beräkningar tyder 
på att så mycket som 86 procent av de centralafrikanska tutsierna förintades i 
folkmordet (Gerner & Karlsson 2005, s. 239). Inga specifika grupper skonades i 
morden, utan även kvinnor och barn mördades (Gerner & Karlsson 2005, s. 240).  

Melvern (2000, s. 15) påpekar att till skillnad från händelserna under Förintelsen 
försökte förövarna i Rwanda inte dölja vad som pågick. Dödandet skedde under 
dagtid och uppmaningar till folkmord sändes via radio. Dödandet genomfördes även 
det fullt synligt för allmänheten i exempelvis kyrkor och skolor (Gerner & Karlsson 
2005, s. 240).  

2.4 Tidigare forskning angående skolan och demokratifostran 
Följande avhandlingar är exempel på forskning som har bedrivits angående skolans 
demokratifostrande uppdrag.  
Lars Persson avhandling Pedagogerna och demokratin (2010) studerar hur 
pedagoger arbetar med demokrati i både förskola och skola. Syftet med hans studie 
är att undersöka vilken betydelse personal i förskola och skola har för demokratins 
utveckling i samhället. Avhandlingen bygger på intervjuer med pedagoger som 
deltog i ett demokratiprojekt i Lund. Resultatet visar att för hantering av skolan 
demokratifostrande uppdrag krävs professionella pedagoger. Med professionalitet 
menar Persson (2010, s. 163) bland annat förmågan att handskas med etiskt svåra 
situationer där det inte finns någon förutbestämd handlingsplan. Persson (2010, s. 
164) menar även att pedagogerna handlar utifrån tre metanormer, nämligen  

1. Att bli bättre på att se barnen/eleverna. 
2. Att bli mer kritisk i granskningen av sig själv.  
3. Att bli mer medveten om demokratifrågor (Persson, 2010 s. 164).  

Dessa metanormer stödjer enligt Persson (2010, s. 164) pedagogerna när de skall 
prioritera mellan olika handlingsalternativ. 
Ylva Wibaeus har författat Att undervisa om det ofattbara. (2010). En aspekt 
Wibaeus berör är om demokratifostran i samband med undervisning om Förintelsen. 
Hennes studie bygger på intervjuer med berörda pedagoger samt elever. 
Utgångspunkten för hennes studie är det demokratifostrande uppdrag som 
historieämnet har ålagts i skolan. Wibaeus främsta syfte med avhandlingen att belysa 
hur lärare närmar sig kunskapsområdet Förintelsen samt hur detta uppfattas av 
eleverna i syfte att utveckla historiemedvetande samt insikt i grundläggande 
demokratiska värden. Undersökningen visar att lärarna syftar till att undervisa 
eleverna om brott begångna under Förintelsen eller av kommunistiska regimer. I den 
här aspekten fokuserar lärarna på förövare och offer. Vidare fokuserar lärarna på 
undervisning om Auschwitz i stället för undervisning om Förintelsen i sig. Syftet 
med det är att lärarna vill att eleverna skall skapa en förståelse för vad som gjorde 
Förintelsen möjlig (Wibaeus 2010, s. 6). Wibaeus (2010, s. 6) betonar att lärarna inte 
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explicit använder eller förklarar begreppet historiemedvetande i sin undervisning. 
Dock verkar det som om lärarna ändock vill att eleverna skall tänka i de tre 
tidsdimensionerna samt förstå sambandet mellan dem.     
Pia Nykänen har skrivit Värdegrund, demokrati och tolerans (2009), som är en 
avhandling i praktisk filosofi. Avhandlingen behandlar värdegrunden i den svenska 
grundskolan genom att granska normer, värderingar och målsättningar som anges i 
gällande styrdokument (Lpo 94). Nykänen kommer fram till flertalet resultat, dock är 
nedanstående de mest aktuella för denna uppsats. Ett av Nykänens (2009, s. 187) 
resultat visar att det inte finns några speciella skäl i läroplanerna till varför just 
demokratiidealet skall främjas. Vidare menar Nykänen (2009, s. 187) att detta ideal 
karaktäriseras av interna spänningar, då det dels utger sig för att vara endast 
proceduralt, men å andra sidan även vill delge något ”substantiellt om det goda livet” 
(Nykänen 2009, s. 187). I läroplanerna återfinns det även enligt Nykänen (2009, s. 
187) en större osäkerhet angående vilka värden det är skolan skall fostra in eleverna 
i. Resultatet kommer även in på medborgarfostran, vilket kan se mycket olika ut 
beroende på samhällsstabilitetsskäl, både nutida och framtida sådana (Nykänen 2009, 
s. 188).    
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  
Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från skolans värdegrund, och framför 
allt dess demokratifostrande uppdrag, undersöka hur undervisningen av denna tar sig 
uttryck i undervisningen om folkmord. Utgångspunkten för folkmordsaspekten är 
lärarnas syfte med sin undervisning. En annan viktig aspekt av problematiken är hur 
varje lärare definierar dessa begrepp och om det har någon synlig inverkan på 
hennes/hans undervisning om folkmord som kan utläsas från den insamlade datan. 
Undervisningen om folkmord ställer frågor om demokrati och människovärde på sin 
spets och ger därmed ett ypperligt tillfälle till praktiskt arbete med värdegrunden.    

Studien syftar till att besvara följande frågeställningar:  
• Kan man i lärarnas syfte spåra lärandesituationer där innehållet bidrar till 

insikter om demokrati, mänskliga rättigheter och människovärde?  
• Vilken betydelse har historiemedvetande enligt historielärarna i samband med 

undervisningen om folkmord för att genomföra det demokratifostrande 
uppdraget? 
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4 METOD 
Metodkapitlet kommer att förutom att föra en diskussion om den för uppsatsen valda 
metoden även beskriva urvalet av samt informanterna och databearbetning. En kort 
forskningsetisk diskussion kommer att tillhandahållas liksom en presentation av 
uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt.   

4.1 Enkäter som undersökningsmetod 
Den för uppsatsen valda undersökningsmetoden är enkät (se bilaga 1). Enkät och 
intervju kan anses snarlika, dock finns det en viktig skillnad i att det är informanten 
själv som noterar sina svar vid användandet av enkät och någon intervjuare närvarar 
inte (Trost 2007, s. 9). Detta kan anses som en stor nackdel för en undersökning, men 
kan även vara en fördel för informanterna, då deras anonymitet blir mer garanterad 
och de vågar svara mer öppet på frågorna. Vidare menar Patel och Davidsson (2003, 
s. 102) att en intervjuareffekt kan uppstå under intervjun, vilket påverkar 
informantens svar på frågorna. Denna risk finns inte vid användandet av enkät, men 
å andra sidan är det större risk att informanten missförstår frågorna som ställs. I och 
med att den som är ansvarig för enkäterna för det mesta inte närvarar vid 
svarstillfället ökar denna risk. För att minimera risken att frågorna skulle feltolkas av 
lärarna har enkäten lästs igenom och granskats av utomstående personer innan den 
lämnades ut. Svaren på frågorna från lärarna indikerar inte heller att någon 
feltolkning skall ha gjorts, då alla lärare har tolkat frågorna på samma sätt. Detta syns 
i svaren, då inget svar avviker helt från någon annans i fråga om tolkning. Trost 
(2007, s. 84) menar också att risken för att svaren feltolkas minskar om 
enkätkonstruktören underviker svåra och ovanliga ord och istället håller sig till enkla 
och välkända ord. Detta återkommer även hos Patel och Davidsson (2003, s. 74-75). 
Detta gäller för den för uppsatsen använda enkäten. Patel och Davidsson (2003, 102) 
menar att vi först vet om enkäten var reliabel när vi har fått in och analyserat svaren.  

Enligt Trost (2007, s. 11) är enkäterna användbara när det kommer till att mäta 
respondentens känslor, åsikter och beteende. Ytterligare en aspekt av enkäterna är att 
informanterna får längre tid på sig att fundera över sina svar. Detta kan leda till mer 
genomtänkta svar än vid en intervju, om inte en intervjuguide har lämnats ut. Svaren 
i en enkät kan även anses vara mer strukturerade än intervjusvaren, då informanten 
har chansen att skriva i löpande text och göra dem mer strukturerade än vid en 
intervju. Dock kan ett negativt perspektiv av detta vara att informanterna kanske inte 
delger all information som hon/han hade gjort vid intervjun. Olika orsaker till detta 
kan finnas, såsom tidsbrist, brist på skrivningsutrymme i enkäten, brist på 
engagemang och trötthet.  

En stor fördel med att använda enkät är att fler personer kan delta i undersökningen 
och därmed kan fler perspektiv på problemet tillhandahållas. Ytterligare en positiv 
aspekt är att informanterna kan välja att besvara enkäten när hon/han vill eller har 
möjlighet och är således inte lika bunden av tid och rum som vid en intervju. Detta 
innebär även att informanten får mer tid på sig att svara. Detta kan ha en positiv 
inverkan på svaren i och med att informanten kan svara när hon/han har tid samt att 
svaren även här kan bli mer genomtänkta än vid intervju, beroende på ovanstående 
aspekter angående bland annat tidsbrist.  
Merparten av de enkäter som görs är kvantitativa, dock är enkäten som är använd för 
denna uppsats kvalitativ. Trost (2007, s. 18) menar att en kvantitativ undersökning 
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oftast går ut på att göra jämförelser som innefattar orden ”mer”, ”fler” och ”längre” i 
frågeställningen. Motsatt blir kvalitativt. En viktig aspekt av den kvalitativa metoden 
är att den bidrar till en djupare förståelse och kunskap än om en kvantitativ metod 
används (Patel & Davidsson 2003, s. 118).   

I en kvalitativ studie försöker undersökaren att ta reda på vad informanten anser 
utifrån svaren. I denna bearbetning försöker undersökaren finna olika mönster och 
således göra en kvalitativ tolkning utifrån dessa (Trost 2007, s. 21). Detta går hand i 
hand med ett fenomenologiskt förhållningssätt, som kommer att tas upp nedan.    

Frågorna i uppsatsens enkät tar först ett vidare perspektiv genom att fråga lärarna 
mer allmänt om hur de bedriver undervisning om demokrati, mänskliga rättigheter 
samt människovärde för att sedan rikta det mer mot folkmordsundervisningen. Detta 
för att kunna sätta in folkmordsundervisningen i en vidare kontext. Avslutningsvis 
ombeds lärarna att definiera de för uppsatsen centrala begreppen demokrati, 
människovärde, mänskliga rättigheter och historiemedvetande.   

4.1.1 Metodkritik 
Den metodkritik som kan riktas mot uppsatsen är dels valet av metod och dels antalet 
informanter. Angående metodvalet har faktorer som har legat utanför författarens 
kontroll påverkat, då intervju fysiskt sett har varit mycket svårt att genomföra. Detta 
påverkar även de data som ligger till grund för uppsatsen, då intervju sannolikt hade 
genererat mer information. Dock kan också nämnas att en risk med intervju hade 
kunnat bli att ingen av informanterna jobbade med folkmord, vilket hade inneburit 
att undersökningen fallerat.  
Undersökningens reliabilitet kan ifrågasättas, då det inte är troligt att man skulle 
exakt samma svar av lärarna om samma frågor ställdes vid ett annat tillfälle, En 
anledning till detta är att lärarna hinner ändra åsikter och arbetssätt. Dock behöver 
detta innebära något negativt för en kvalitativ studie, då nya insikter och erfarenheter 
kan ha tillägnats sedan den första undersökningen gjordes. Det är också viktigare att 
svaren innehåller variation än att de är exakt detsamma (Patel & Davidsson 2003, s. 
103).      
Angående antalet informanter kan det tyckas att enkäter borde ha genererat fler svar 
än vad det gjorde. Dock var det flera informanter som inte besvarade enkäten på 
grund av tidsbrist, vilket är något som kan inträffa även kvantitativa enkätstudier. En 
annan aspekt är att i och med att denna studie är kvalitativ så är den inte lika 
beroende av antalet informanter som en kvantitativ, eftersom det inte är antalet som 
är den data som skall behandlas. Vad gäller validiteten i en kvalitativ studie är en 
viktig aspekt om forskaren har skaffat sig ett tillförlitligt underlag för att kunna göra 
en trovärdig tolkning. En annan viktig aspekt är om forskaren har lyckats fånga det 
mångtydiga och motsägelsefulla i sina data (Patel & Davidsson 2003, s. 104). En 
kvalitativ studie är enligt Patel och Davidsson (2003, s. 104) unik och således går det 
inte att använda givna regler eller procedurer för att garantera studiens validitet.    
Ytterligare kritik som kan riktas mot uppsatsen är om svaren har övertolkats. Dock 
finns denna risk även vid användandet av intervju. Den metod som har använts för 
tolkningen av resultaten är hermeneutik, som tillåter en mer subjektiv, tolkande och 
öppen forskarroll (Patel & Davidsson 2003, s. 29). Thurén (1991, s. 53) menar att 
förförståelsen är viktig inom hermeneutiken, och även det öppnar för en vidare 
tolkning av det insamlade materialet. Denna förförståelse skall ses som en tillgång 
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för forskningen istället för ett hinder och den innebär bland annat att forskaren dels 
ser till de olika delarna, men även sätter dem samman till en helhet. Detta för att nå 
en så vid förståelse som möjligt (Patel & Davidsson 2003, s. 30).     

4.2 Undersökningsgrupp och urval  
Den aktuella undersökningsgruppen för uppsatsen är lärare i historia på gymnasiet. 
Urvalsgruppen består av elva lärare från sammanlagt sju skolor, varav sex belägna i 
södra Sverige samt en svensk utlandsskola. Utlandsskolan har samma läroplan som 
skolorna i Sverige, och således samma riktlinjer. Utav de skolorna belägna i södra 
Sverige är fyra stycken belägna i större tätorter och två stycken i mindre orter. Utav 
dessa är fem stycken kommunala och en är friskola. Skolorna har också även olika 
storlek och inriktning, vilket påverkar antalet historielärare på varje skola. Antalet 
varierar mellan en till tio historielärare per skola. Skolan med flest historielärare var 
nästan uteslutande inriktad mot det samhällsvetenskapliga programmet. Dock har 
inte alla lärare på alla skolor besvarat enkäten.   
Från början var tanken att fler skolor och därmed fler lärare skulle delta i 
undersökningen, men på grund av sena avhopp och tidsbrist krympte antalet skolor 
och därmed även antalet informanter. De urvalskriterier som gällde för 
informanterna var att de var lärare i historia på gymnasiet. Målet för 
enkätinsamlandet i en kvantitativ aspekt har varit att tio lärare skulle besvara 
enkäten, vilket har uppnåtts.   
De lärare som deltar i undersökningen skall inte ses som representativa för hela 
historielärarkåren på gymnasiet. Detta på grund av det begränsade urvalet. För att 
undersökningen skulle anses representativ skulle ett större antal lärare behöva delta i 
undersökningen, dock kan de deltagande lärarna ses som en indikation på hur det kan 
förhålla sig i det stora hela. Genomföra en större undersökning hade varit omöjligt 
med tanke på de tillgängliga resurserna samt tidsplanen.  
I undersökningen kommer datan att behandlas på sådant sätt att lärarnas kön inte har 
någon betydelse. Även lärare och skola kommer vara anonyma. Dock är det av 
intresse att notera vilka kurser i historia lärarna undervisar i samt andra ämnen för att 
ge en bild av undersökningsgruppen   

4.2.1 Bortfall 
Som redan nämnts svarade inte alla tillfrågade lärarna på enkäterna. I två fall 
uppkom svarsfrekvensen till 100 procent på två skolor, dock fanns det endast en 
historielärare på dessa. Den lägsta svarsfrekvensen blev 20 procent på en skola, 
vilken dessutom var den skola som hade flest historielärare.  
Trost (2007, s. 137) menar att vid intervjuer ligger svarsfrekvensen på 75-85 procent. 
De flesta enkätundersökningarna brukar generera mellan 50-70 procent i 
svarsfrekvens. Dock klargör Trost inte om detta är gängse siffror för alla enkäter 
eller om de endast avser kvantitativa eller kvalitativa enkäter. Sammanlagt har 27 
gymnasielärare i historia blivit tillfrågade om att delta i enkäten. Av dessa var det 
elva stycken som besvarade den. Viktigt är dock att hålla i minnet att i och med att 
enkäten för den här uppsatsen är kvalitativ och inte kvantitativ är det av mer vikt att 
svaren håller god kvalité än att de är många till antalet.  
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Den sammanlagda svarsfrekvensen för uppsatsen blev 41 procent, vilket är lägre än 
den svarsfrekvens som enligt Trost (2007, s. 137) kan förväntas. En anledning till att 
svarsfrekvensen inte blev högre kan ha flera olika orsaker, exempelvis typen av 
enkät, då en kvalitativ tar mer tid att besvara än en kvantitativ.  

4.2.2 Presentation av informanterna  
Nedanstående tabell visar vilka ämnen informanterna undervisade i förutom historia. 
Tabellen gäller för nio av de elva lärarna, då det var två lärare som inte uppgav vilka 
ämnen förutom historia de undervisade i.  

Samhällskunskap 4 

Religion  3 

Filosofi  2 

Engelska  1 

Geografi 1 

Svenska  1 

Tyska 1 

Således är samhällskunskap det ämne som förekommer oftast i kombination med 
historia bland de deltagande lärarna. Få utav lärarna kombinerade historia med mer 
än ett annat ämne. Dock var det en lärare som förutom historia undervisade i 
ytterligare tre ämnen.  
Angående vilka kurser i historia informanterna undervisade i var det en informant 
som inte uppgav vilka kurser hon/han undervisade i. Nedanstående tabell gäller 
således för tio av de elva informanterna.  

Historia A 10 

Historia B 7 

Kultur- 
och 
idéhistoria 

2 

Historia C 1 

Tabellen visar klart och tydligt att alla deltagande lärare som har uppgett vilka kurser 
de undervisar i undervisar i Historia A. Historia B är den näst vanligt förekommande 
kursen följt av Kultur- och idéhistoria. Den kursen som minst antal lärare 
undervisade i är Historia C, där endast en utav de deltagande lärarna undervisar.  
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4.3 Forskningsetisk diskussion 
Vetenskapsrådet listar fyra olika aspekter som den tänkta informanten skall delges i 
samband med undersökningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I samband med att informanterna 
tillfrågades om att delta i undersökningen underströks det att deltagandet var 
frivilligt. Detta återkommer även i samtyckeskravet, som innebär att informanten 
själv bestämmer över sin eventuella medverkan. De har också rätt att avbryta min 
medverkan utan att negativa följder uppstår. Informanterna informerades även om att 
deras medverkan i uppsatsen är anonym både vad gäller person och skola. Det 
innebär att ingen utomstående får ta del av uppgifter som kan identifiera 
informanterna. Uppgifter som samlas in får inte heller användas till annat än just den 
aktuella studien, vilket är en del i nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 7-14). 
Denna information har delgivits informanterna i samband med att kontakten med 
dessa togs.    

4.4 Databearbetning 
På grund utav geografiskt avstånd har majoriteten av lärarna svarat på enkäten via 
mail. På en skola delades enkäterna ut i lärarnas postfack, vilket biblioteksassistenten 
hjälpte till med. När enkäterna var ifyllda lämnade lärarna tillbaka enkäterna till 
assistenten som återlämnade dem till uppsatsen författare. Värt att påpeka är dock att 
de skolor som besvarade enkäten över mail själva fick välja om de ville besvara den 
över mail eller om de ville få frågorna skickade till sig i pappersform. Dock kan detta 
anses som en nackdel för de över mail besvarande lärarna att de inte blir lika 
anonyma för mig som de lärare som besvarade enkäterna på papper samt att dessa 
lärare har större möjligheter att utveckla sina svar utan hänsyn till utrymmesskäl. 

Vid databearbetningen försågs varje enkät med en bokstav från A till K efter den 
ordningen de inkom. Enkäterna är med andra ord inte grupperade efter exempelvis 
person, skola, kön etc. Bokstavsbenämningarna är även de som används i uppsatsen 
för att garantera person och skola anonymitet.  

Efter att informanterna lämnat sina enkäter inleddes en kategorisering av svaren med 
utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar. Denna kategorisering ligger till grunden 
för resultatkapitlet i uppsatsen. I diskussionskapitlet fokuseras det för uppsatsen mest 
centrala, demokratifostran och historiemedvetande, dels var för sig och dels i relation 
till varandra. Detta för att få en mer översiktlig bild som svarar mot uppsatsens syfte 
och frågeställningar.   

4.5 Vetenskapligt förhållningssätt  
Uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt kommer vara fenomenologiskt till 
forskningsmetoden samt hermeneutiskt till tolkningen. Ett fenomenologiskt 
förhållningssätt är vanligt i fråga om forskning och undersökningar angående 
lärande. Huvudsyftet för fenomenologin är att studera olika uppfattningar, vilket 
även delvis är den här uppsatsens syfte. Ett annat viktigt syfte för fenomenologin är 
att studera hur olika fenomen uppfattas av olika personer. Dessa uppfattningar styr 
också hur personen i fråga handlar och resonerar (Patel & Davidsson 2003, s. 33), 
vilket går att koppla till lärarnas resonemang och handling angående 
folkmordsundervisningen.  
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Tillvägagångssättet för fenomenologi är kvalitativt. Patel och Davidsson (2003, s. 
33) beskriver huvudsakligen tillvägagångssättet vid kvalitativa intervjuer, men 
metoden för databearbetning går även att tillämpa på kvalitativa enkäter med 
intervjuliknande frågor. Enligt dem består analysen av fyra steg: 

1. Bekanta sig med den aktuella datan samt skaffa sig ett helhetsintryck av 
densamma.  

2. Uppmärksamma likheter och skillnader i datan angående respondenternas 
svar. 

3. Ordna uppfattningarna i beskrivningskategorier.  
4. Studera beskrivningskategoriernas underliggande strukturer (Patel & 

Davidsson 2003, s. 33).  
Detta är det tillvägagångssättet som har tillämpats för denna uppsats, då det är viktigt 
att uppmärksamma likheter och eventuella skillnader i informanternas svar för att 
kunna ställa dem mot varandra och således föra en diskussion angående dessa. Detta 
förutsätter ett fenomenologiskt förhållningssätt i databearbetningen.  
Dock kan undersökningen även anses vara hermeneutisk, då en tolkning kommer ske 
utav de data som framkommit i enkäterna. Den hermeneutiska metoden används till 
tolkningar, men tillvägagångssättet kan ibland anses vara snarlikt fenomenologin. 
Liksom fenomenologin arbetar hermeneutiken med att först skaffa sig en helhetsbild 
och sedan gå in djupare på de separata delarna. Till skillnad från fenomenologin 
handlar det istället för att ordna i beskrivningskategorier om att tolka och förstå de 
olika delarna (Patel & Davidsson 2003, s. 30). Hermeneutiken anses stå för 
kvalitativa förståelse- och tolkningssystem samt en mer öppen forskarroll som 
kännetecknas av subjektivitet och engagemang (Patel & Davidsson 2003, s. 29). 
Viktigt inom hermeneutiken är begreppet ”förförståelse”, som innebär att vi inte 
enbart uppfattar världen genom våra sinnen (Thurén 1991, s. 53).  I det 
hermeneutiska förhållningssättet ses inte egna kunskaper och egen förförståelse som 
något hinder; tvärtemot är det en tillgång i tolkningen (Patel & Davidsson 2003, s. 
30). Dock poängterar Thurén (1991, s. 47-48) att det även innebär att man är ute på 
mycket osäker mark, då dessa tolkningar inte är testbara. Vid tolkning av kvalitativa 
data såsom intervjuer och kvalitativa enkäter är hermeneutik en passande metod, i 
och med att den tillåter forskaren dra egna slutsatser baserat på data som 
framkommit i undersökningen.  
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5 RESULTAT 
Resultatkapitlet kommer att presentera de data som framkommit av enkätsvaren.  
Enkäterna kommer att hänvisas till på följande vis: (bokstav representerande en 
enkät, exempelvis lärare X). Referenser kommer också ske löpande i texten, 
exempelvis Lärare Z.  

Uppställningen i uppsatsen följer den i enkäten och syftar till som redan nämnts att 
först få en mer allmän uppfattning om undervisning om demokrati, mänskliga 
rättigheter och människovärde för att kunna sätta in folkmordsundervisningen i ett 
större sammanhang. Det är de första två huvudrubrikerna som syftar till detta. 
Resultatet kommer sedan smalna av in på den konkreta folkmordsundervisningen 
samt för uppsatsen centrala begreppsdefinitioner.  

Mänskliga rättigheter och människovärde kommer i resultatkapitlet behandlas i 
samma avsnitt, då lärarnas svar gjorde det svårt att särskilja dessa.  

5.1 Demokrati, mänskliga rättigheter och människovärde i 
lärarnas historieundervisning 

Nedanstående avsnitt visar hur lärarna behandlar demokrati, mänskliga rättigheter 
och människovärde på ett mer generellt plan i historieundervisningen.  

5.1.1 Demokrati 
Informanterna har valt olika vinklar för att belysa ovanstående begrepp i sin 
undervisning. På en skola behandlas demokrati bland annat i samband med antiken. 
Dock är detta arbetsområdet på den aktuella skolan förlagt till Historia B-kursen (F). 
Således läser inte alla eleverna på skolan antiken. Läraren uppger även att demokrati 
även lyfts i andra arbetsområden förutom antiken, såsom ideologier, kvinnohistoria 
samt andra världskriget (F). Ytterligare två lärare uppger att de behandlar demokrati i 
samband med arbetsområdet antiken (C, E).  
Vilka arbetsområden som används för att belysa demokratibegreppet varierar mellan 
lärarna. En lärare beskriver hur hon/han kontinuerligt belyser frågor om demokrati i 
historieundervisningen: 

Under varje arbetsområde pratar jag om vanliga människors möjlighet att 
påverka under just den aktuella tidsperioden. Jag diskuterar kungar, riksdag, råd, 
vilka som styrt och vilka som faktiskt haft makt. Jag berättar för eleverna om 
olika händelser som styrt mot vårt nuvarande samhälle, t.ex. 
upplysningstankarna, Rousseau, Montesquieu, jämför med dagens statsskick i 
t.ex. Sverige (A). 

Flertalet lärare uppger också att de i arbetet med demokrati gör olika jämförelser. En 
lärare (D) uppger att hon/han diskuterar begreppet dels som den athenska 
demokratin, men även gör en kontrastering gentemot DDR (forna Östtyskland) för 
att belysa begreppets många användningsområden. Vidare uppger samma lärare att 
hon/han diskuterar med sina elever vilka länder som kunde anses vara demokratiska 
vid utbrottet för första världskriget 1914 (D). Lärare K uppger att hon/han också 
använder DDR, i kontrast med Västtyskland vid diskussionen om begreppet 
demokrati.  
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Lärare G skriver att hon/han använder sig av den ”stora historien” kontra den ”lilla 
historien” för att belysa frågor om demokrati: 

Jag försöker kombinera den stora historien och den lilla historien. Den stora 
historien ’är den traditionella historien präglad av krig, politiska beslut, 
makthavare och länders agerande. Den lilla historien handlar om det konkreta 
livet hos enskilda personer, hur de påverkas av den stora historien (G). 

Dock är lärare G ensam bland lärarna med att tydligt lyfta fram denna aspekt.  

5.1.2 Mänskliga rättigheter och människovärde  
Angående mänskliga rättigheter och människovärde är variationen också stor 
angående hur man väljer att belysa dessa. Något som återkommande lyfts upp är 
imperialism och triangelhandeln över Atlanten (A, C, E, H). Lärare E menar att 
hon/han belyser frågor om mänskliga rättigheter och människovärde i samma fråga 
och använder då ovanstående exempel om slavhandeln över Atlanten.  

Lärare D tar upp aspekten om mänskliga rättigheter i samband med undervisning om 
upplysningsperioden, och då främst filosofen John Lockes idéer. Hon/han uppger 
också att hon/han tar upp och diskuterar konventionen om de mänskliga rättigheterna 
i samband med undervisning om franska revolutionen. Även lärare A, C, H och K 
uppger att hon/han lyfter frågor om mänskliga rättigheter i samband med 
upplysningen.  

5.2 Lärarnas urval för att belysa demokratiska aspekter  
Under denna aspekt har lärarna valt olika vägar för sitt urval. Ett tillvägagångssätt 
angående urvalet grundar sig på dagsaktuella händelser samt historiska personer 
såsom Gandhi. I denna kategori återfinns två lärare (B, J). Ytterligare en väg att gå 
angående urvalet styrs av läroboken. Lärare A och E är de som anger att de använder 
läroboken som urvalsmetod, men lärare A anger också att hon/han även använder 
andra böcker från sin lärarutbildning. Lärare E uppger att hon/han är relativt 
nyutexaminerad lärare och således har stor trygghet i läroboken. Dock uttrycker 
läraren en önskan att hon/han ”vågar man ta ut svängarna lite mer om något år” (E).  

Ett mer personligt tillvägagångssätt angående urvalet ger följande lärare:  
I stort, det som jag själv anser vara de viktigaste för att förstå den historia 
utvecklingen. Jag vill inte ta upp personer och händelser för att de är ”politiskt 
korrekta” (D). 

Detta återkommer till viss del hos lärare I: ”Jag tar upp sådant som jag tycker inte 
skall glömmas bort”. 
Jämförelsen mellan då och nu lyfts fram av en lärare som en faktor som styr urvalet. 
För att kunna göra fördjupningar menar läraren att det är viktigt att ha den 
demokratiska kunskapen som bas för vidare fördjupningar (C). Ytterligare en lärare 
(G) menar att hon/han använder sig av kopplingen mellan då och nu i 
undervisningen. Läraren ger som exempel den kvinnliga rösträttsreformen 1921 och 
gör sedan en jämförelse mellan vilka som röstade då och vilka som röstar idag (G).  
Lärare K uppger att museum som finns i hennes/hans närområde styr hennes/hans 
urval liksom historiska händelser där demokratin har fungerat dåligt som man kan 
dra lärdomar av. Som exempel anges Rwanda, Jugoslavien och Irland.   
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5.3 Folkmord i lärarnas historieundervisning 
De flesta informanter är överens om att folkmord spelar en stor roll i undervisningen 
(A, B, C, D, E, F, H, I, J, K) och alla har någon gång undervisat om det. Lärare K 
uppger att folkmord spelar en stor roll i undervisningen, även om hon/han inte ägnar 
mer än tre lektioner åt det på en 100-poängskurs. Vidare menar en lärare att även 
”myter och halvsanningar” spelar stor roll när det kommer till 
folkmordsundervisningen (D). En lärare hänvisar till tidsbristen som gör att fokus 
ligger på Förintelsen, men tror detta kommer ändras i och med införande av GY2011 
(E). Lärare G pekar tydligt på att folkmord visar på en aspekt av vad som händer när 
människovärde och demokrati inte längre spelar någon roll, men menar också på att 
även mindre dramatiska exempel behövs. Ändock menar lärare G att folkmord inte 
spelar någon större roll i historieundervisningen. Vidare menar lärare C att 
kunskapen om folkmord är viktig för eleverna för att förstå hur FN arbetar.  

Fler exempel på detta finns. En informant hänvisar till de läromedel som används 
angående rollen folkmord spelar i historieundervisningen:  

Om vi ska utgå från böckerna nämns, vad jag stött på, etnisk rensning MYCKET 
KORT i samband med beskrivningar från kriget i forna Jugoslavien. Det finns en 
kort definition av vad det är. Folkmord finns inte ens med i registret i en av de 
böcker jag använder, i den andra nämns det i samband med judarna och romerna 
under andra världskriget (A). 

Som redan nämnts ligger tyngdpunkten enligt de allra flesta på Förintelsen. Dock 
menar lärare E att mer och mer fokus börjar flyttas över även på andra folkmord, 
främst folkmord begångna av kommunistiska regimer. Övriga folkmord som lärarna 
nämner att de tar upp i sin undervisning är koloniala folkmord (exempelvis Kongo) 
(D), Armenien (G), Rwanda (B, C, D, E, G, H, K), kriget i forna Jugoslavien (A, G, 
I, K), Sovjetunionen (C, G), Kambodja (C, I) och Kina (C).  

5.4 Folkmord i relation till demokrati, mänskliga rättigheter, 
människovärde och historiemedvetande 

5.4.1 Demokrati 
När det kommer till vilken roll folkmord spelar i relation till demokrati är lärarna till 
stor del överens om att det spelar en stor roll. Dock menar en lärare att demokrati 
inte spelar så stor roll i folkmordsundervisningen: ”För demokrati- inte mycket. 
Hitler kom ju till makten på demokratisk väg, likaså utrotades många indianer av en 
demokrati” (D). Å andra sidan betonar lärare K att folkmordsundervisningen kan 
visa eleverna på demokratins styrkor och begränsningar. 

Lärare G betonar att det är viktigt att visa eleverna maktens tre ansikten; makten över 
besluten, makten över agendan och makten över tanken. Detta är enligt lärare G en 
viktig del av demokratin, då det ger eleverna förståelse för maktbegreppet.  
Lärare E drar en direkt koppling mellan skolans demokratifostrande uppdrag och 
undervisningen om folkmord:  

Ett annat syfte är att skapa förståelse för hur okunskap och rädsla för det okända 
kan leda till folkmord. Syftet med detta är ju också att på något vis försöka lägga 
en demokratisk grund hos eleverna (E).  
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Lärare E berör även hela värdegrunden och menar att ”Värdegrundsfrågor måste hela 
tiden ingå i undervisningen anser jag, inte bara i hi och sh. Men om man integrerar 
detta naturligt i undervisningen så får eleverna en större förlåtelse och helhetssyn”. 
Lärare E menar även att folkmord och värdegrunds frågor är viktiga för elevernas 
åsiktsbildande: ”Det gäller att jobba stenhårt med demokratifrågor för att få eleverna 
att skapa egna åsikter i stället för att anamma kompisar eller föräldrars” (E). Lärare 
A är också inne på värdegrundsfrågorna och däribland medborgarskapsaspekten:  

Syftet är att beskriva viktiga händelser för att öka elevernas förståelse och 
uppmärksamhet för att de ska vara goda samhällsmedborgare som lär sig att säga 
ifrån när hemska saker och orättvisor sker omkring dem (A). 

5.4.2 Mänskliga rättigheter och människovärde  
Kopplingen mellan demokratifostran, folkmord och mänskliga rättigheter betonas 
utav lärare C:  

Folkmord är ju ett bevis på totalbrist på respekten för det mänskliga livet och för 
individens integritet. Mänskliga rättigheter blir trappade [sic] med fötterna. Det 
är enormt viktigt att väcka medvetande hos eleverna och ge dem kunskap om 
båda delar. Ur detta medvetande kan demokratiförståelse växa fram (C). 

Lärare A menar att folkmord är viktigt när det kommer till mänskliga rättigheter och 
människovärde för att eleverna skall få en bild av vad som bryter av mot det. Även 
lärare D är inne på samma spår, då hon/han menar att folkmordsundervisningen 
spelar en viss roll när det kommer till att eleverna skall utveckla förståelse för dessa 
begreppet mänskliga rättigheter och en stor roll för förståelse av begreppet 
människovärde. 
Lärare H talar om den moraliska aspekten av undervisningen om folkmord. Hon/han 
menar att det i första hand är en viktig del i historien, men även att hon/han inte är 
säker på att man uppfostrar elever till goda människor. Lärare G är även hon/han 
inne på den moraliska aspekten då hon/han menar att det är viktigt att det är viktigt 
att visa att människan inte är immuna mot den här typen av våld och att ”Det kan 
hända igen och igen, demokrati och mänskliga rättigheter blir något som vi måste 
kämpa för hela tiden”.  

5.4.3 Historiemedvetande  
Historiemedvetande är den punkten som betonas minst av lärarna i relation till 
folkmord. Dock menar en av lärarna att genom att utveckla ett historiemedvetande 
kan en förståelse för demokratin växa fram (C). Lärare D betonar att 
historiemedvetandet spelar en stor roll i folkmordsundervisningen, men är osäker på 
om det alltid når fram till eleverna.  
Lärare A menar att genom att utelämna exempelvis folkmord från 
historieundervisningen får eleverna inte en riktig bild utav det historiska förloppet 
och historiemedvetande blir lidande. Läraren menar också att man inte kan berätta 
allt, men utan att specificera är vissa saker mer självklara än andra att ta upp.  
Lärare F berör historiemedvetande då hon/han menar att det är viktigt att folkmord 
inte bara har förekommit historiskt sett, utan även i vår tid. Detta betonas även av 
lärare I. Lärare E betonar också tidsperspektivet och behovet av att se hur saker och 
ting hänger samman samt att ge eleverna förståelse för detsamma: 
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Ett syfte är ju att eleverna ska förstå varför världen ser ut som den gör idag 
genom att ge historiska exempel. Tex Rwanda, varför skedde detta? Här är det 
viktigt att få eleverna att få en djupare insikt i problematiken. Alltså handlar 
detta inte enbart om två olika stammar som ogillar varandra utan detta bottnar i 
imperialismen (E).  

Lärare E gör ytterligare en koppling mellan historiemedvetande och folkmord: 
... jag finner det viktigt att på något vis lyfta diskussion från massmord, lik och 
förödelse och istället fokusera på varför det inträffade och vad finns för risker att 
det händer igen (E). 

5.5 Använda arbetsmetoder kopplade till undervisningen om 
folkmord 

De arbetsmetoder som informanterna har använt sig av i sin undervisning skiljer sig 
åt. Nedanstående tabell visar en sammanställning av vilka arbetsmetoder som har 
använts.  

Filmvisning 9 Grupparbete 1 
Diskussion  6 Hemtenta 1 
Föreläsning  3 Konfliktanalys 1 
Arbetsmaterial 
från Forum för 
Levande 
Historia 

2 Läromedelsanalys 1 

Jämförande 
skrivning 
(olika 
folkmord) 

2 Studiebesök i 
koncentrationsläger 

1 

Litteraturstudie 2 Temadag 1 

Museibesök  2 Text med frågor 1 
Besök av 
överlevande 
från 
Förintelsen 

1 Övriga studiebesök 1 

Angående de filmerna som visats var den vanligaste Hotel Rwanda (B, C, G). Andra 
förekommande Hollywoodproduktioner var Pojken i randig pyjamas (G). Andra 
förekommande filmer var bland annat UR:s Ramp om Rwanda (H), Ögonvittnen 
berättar (J) samt Forum för Levande Historia-produktionen Till minne av lägren (B).  

5.6 Lärarnas definitioner av uppsatsens centrala begrepp  

5.6.1 Folkmord 
Lärarna är överens om vad som definierar ett folkmord. En lärare ger följande 
definition som kan ses som allmängiltig för hela undersökningspopulationen: 

Ett medvetet, storskaligt mord på en grupp som valts ut pga av t ex etnicitet, 
religion, hudfärg, ekonomisk position och som mördas systematiskt/industriellt. 
Dessutom med hjälp av (aktivt eller passivt) en stor del av landets befolkning 
(G).   
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Andra definitioner som ges är snarlik till denna. En lärare (H) uppger att hon/han 
ansluter sig till FN:s definition av folkmord (se bakgrundskapitlet, avsnitt 2.4.1). 
Betoningen på att morden sker på grund utav exempelvis etnicitet, hudfärg och 
religion framkommer i majoriteten av lärarnas svar (A, C, D, E, F, G, I, J, K).  

Lärare K anser att man behöver vara försiktig med vad man kallar för folkmord, 
eftersom det är ett modernt begrepp. Detta återfinns även hos lärare C, som menar att 
andra världskrigets utbrott 1939 är den gräns som har satts för definition om vad som 
är folkmord.   

5.6.2 Demokrati 
Flera lärare relaterar demokrati till dess påverkande aspekt och makten invånarna har 
över styret (A, B, D, I, K). Dock finns det även andra definitioner av demokrati. 
Lärare J gör en skillnad mellan individens makt och möjlighet att påverka sitt liv. 
Invididens frihet betonas även av lärare C som en viktig aspekt av demokrati. Lärare 
B gör följande definition av demokrati:  

Alla ha rätt att säga vad dem vill, tycka, vad de vill, tro på vad de vill. Inngen får 
bli fängslad godtyckligt. Människor måste ha rätt att rösta, samt att rösta på fler 
alternativ samt ha rätt att med jämna mellanrum rösta bort ledande partier (B). 

Denna politiska definition av demokratibegreppet återfinns även hos lärare H, som 
menar att demokrati innebär politiska spelregler samt fri- och rättigheter.  
Till skillnad från övriga lärare berör lärare E den filosofiska aspekten av 
demokratibegreppet, då hon/han menar att demokrati är: ” Att få leva i frihet, frihet 
att få uttrycka sig utan konsekvens. Frihet att få bestämma över sitt eget liv, politiskt, 
religiöst”.   
Lärare G kopplar demokratibegreppet till det som finns uttryckt i skolans 
värdegrund:  

Ett individuellt synsätt och ett gemensamt styrelseskick som utgår från allas lika 
värde och allas lika rättigheter. Ett samhälle som garanterar dessa rättigheter och 
där varje enskild individ försöker leva upp till dessa skyldigheter och rättigheter 
genom ett delat ansvar (G). 

Lärare K uppmärksammar även demokratins begränsningar: ” Ett system som i bästa 
fall tillåter åsiktsfrihet, yttrandefrihet och folkstyre. Ett work in progress dock som 
har sina begränsningar”.  

5.6.3 Mänskliga rättigheter och människovärde  
I lärarnas svar framkommer att inga större åtskillnader görs mellan mänskliga 
rättigheter och människovärde, men ändock så finns det skillnader. De flesta lärarna 
anser dock att människovärde är det egenvärde som varje person har som individ (A, 
D, E, F, G, H, J, K). Lärare E betonar även att människovärde innebär att alla är lika 
inför lagen.  
De definitioner som ges av mänskliga rättigheter kan kopplas till FN:s konvention 
om de mänskliga rättigheterna. Något som betonas utav flera lärare är rätten till 
utbildning (A, K), rätten till frihet (C, E) samt att inte bli utsatt för kränkande 
behandling (E). Lärare E betonar det för uppsatsen väsentliga att inte bli utsatt för 
tortyr. Lärare F är inne på ett liknande spår då hon/han menar att mänskliga 
rättigheter innefattar att ha rätt till sin egen kropp. Lärare G skriver följande 



26 
 

angående mänskliga rättigheter: ”Okränkbara rättigheter som vi föds med och som 
ingen regeringsmakt, organisation eller företag kan upphäva”.  

5.6.4 Historiemedvetande  
Angående lärarnas definition av historiemedvetande är alla överens om att det 
handlar om människans plats i historien i ett tidsperspektiv. Dock skiftar betoningen 
på de olika tidsperspektiven. Gemensamt för dem alla är att de betonar sambandet 
mellan dåtid och nutid, dock betonar inte alla informanterna även 
framtidsperspektivet. Nedanstående exempel är en definition där alla tre 
tidsdimensionerna finns representerade: 

Förståelse för hur historien påverkar nutiden. Det vi gör idag påverkar framtiden. 
Vi är inte separata människor i enskilda händelser utan det vi gör får 
konsekvenser. Precis som det fått i historien (E). 

Följande exempel visar på ytterligare en definition där alla tre tidsdimensionerna är 
representerade: ”Förståelsen för hur det förflutna påverkar nuet och framtiden. Men 
också förståelsen av hur mitt nu påverkar min bild av det förflutna och min bild av 
framtiden” (G). Lärare H ger också en definition där alla tre perspektiven finns 
med:” Det finns människor före oss och efter oss. Det gäller att placera oss på denna 
långa linje och inte tro att vi inte har ett förflutet som påverkar oss och vår framtid”. 
Lärare K är inne på samma spår då hon/han menar att historiemedvetande innebär ” 
Att förstå världen runt omkring sig och därmed också sig själv”. En variant på lärare 
K:s svar kommer från lärare C: 

Det krävs förutom översikt också fördjupat insikt i historien. Det innefattar att 
det är betydelsefullt att ge eleverna uppgifter som gör dem medvetna om att 
historia spelar roll på många plan i samhället och att det är viktigt att förkovra 
sig och diskutera kritiskt (C). 

Det finns även exempel där endast dåtids och samtidsdimensionerna finns 
representerade: ”Att var medveten om historien, det som har hänt, som har format 
oss, vår värld, våra åsikter och allt omkring oss till att vara just vad det är. Att veta 
vad som hänt” (A). Ytterligare ett exempel kommer från lärare B: ”Att förstå varför 
historien ser ut som den gör samt hur den påverkar dagens samhälle”. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Demokratifostran och folkmord  

6.1.1 Demokrati 
Som till synes i resultatkapitlet är demokratifostran en central del i skolans 
historieundervisning och även en viktig del i undervisningen om folkmord. I stort 
sett alla lärarna betonar demokratins betydelse för folkmordundervisningen, och även 
för historieundervisningen i stort. Detta gäller även för mänskliga rättigheter och 
människovärde, vilka kanske betonas ännu mer än själva begreppet demokrati i vissa 
fall.  

Angående vilket urval som har genomförts av lärarna angående undervisningen om 
demokrati skiljer det sig som redan visats åt. Medan en del lärare (A, E) har utgått 
från läroboken har andra använt sig av andra urvalskriterier såsom dagsaktuella 
händelser (B, J) samt eget urval (D, I). Detta påverkar på vilket man betonar aspekter 
såsom demokrati, mänskliga rättigheter och människovärde, men även i vilken 
utsträckning folkmord ges utrymme i undervisningen. Läroboken kan i vissa fall inte 
ta upp folkmord, vilket lärare A berör, och om läraren då håller sig till läroboken kan 
det leda till att folkmord kanske inte betonas i samband med demokrati, mänskliga 
rättigheter och människovärde eller spelar någon större roll i historieundervisningen 
överhuvudtaget. Det egna urvalet kan minska denna risk, dock ökar risken att urvalet 
blir godtyckligt, vilket även läroboksurvalet på sätt och vis kan ses som. 
Dagsaktuella händelser kan med fördel kopplas samman med undervisningen om 
folkmord för att kunna visa på vad som kan hända både när demokratin fungerar och 
inte fungerar. Att folkmord kan användas för att påvisa detta betonas av lärare K.  

Intressant är att notera att lärarna inte har behandlat demokrati som någon enskild 
företeelse utan har försökt integrerar det så mycket som möjligt i undervisningen, 
både vad gäller generellt sett samt i undervisningen om folkmord. Detta kan kopplas 
till Molloy (2007, s.30), som menar att demokratiundervisningen alltför ofta tenderar 
att landa hos allmändidaktiken, och inte flätas samman med kunskapsuppdraget. 
Naturligt är att vissa moment i historieundervisningen får dra ett tyngre lass än andra 
angående demokratin, men lärarnas exempel visar tydligt att det är ett återkommande 
inslag, allt från antiken (ex. lärare F) till DDR (ex.lärare K) behandlas. Lärarna 
betonar dessutom att dessa arbetsområden är viktiga just för att kunna utveckla 
förståelse och kunskap för och om demokrati. Lärare F betonar antikens betydelse 
för att förstå demokratins födelse. Lärare K gör en mer nutida jämförelse mellan det 
demokratiska Västtyskland och dess motsats Östtyskland. När det kommer till 
demokrati och folkmord kopplar lärare E tydligt samman dessa med 
kunskapsuppdraget: 

Ett annat syfte är att skapa förståelse för hur okunskap och rädsla för det okända 
kan leda till folkmord. Syftet med detta är ju också att på något vis försöka lägga 
en demokratisk grund hos eleverna (E).  

Enligt lärare E är det svårt att utan kunskap kunna lägga en demokratisk grund hos 
eleverna. Kopplingen som hon/han gör mellan demokrati- och kunskapsuppdraget 
återfinns även hos Molloy (2007, s. 30), som menar att demokrati- och 
kunskapsuppdraget måste integreras i varandra för bästa möjliga resultat. Detta går 
att återkoppla till att folkmord kan användas för att påvisa demokratins styrkor och 
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begränsningar. Även Dewey kopplar till sambandet mellan kunskapsuppdraget och 
demokratiuppdraget, då han menar att utan utbildade medborgare kan en regim inte 
bli framgångsrik (Dewey 1985, s. 127). Här återkopplar Dewey till den synen på 
demokrati- och kunskapsuppdraget som återfinns hos lärare E. Intressant att notera är 
att flera lärare förutom historia undervisar i samhällskunskap (se metodkapitlet, 
avsnitt 4.2.2). Även filosofi är relativt vanligt förekommande. Detta kan vara en 
anledning till att demokrati kommer mer naturligt i undervisningen och behandlas 
som en integrerad del istället för något separat. Detta går tydligt att koppla an till 
Perssons (2010, s. 146) kunskapsdimension och kompetensdimension.  
Dock går som sagt meningarna i sär i fråga om hur viktig folkmordsundervisning är 
för demokratifostran. Lärare D anser att folkmord inte spelar någon större roll i fråga 
om eleverna utvecklar en förståelse för begreppet demokrati, eftersom ” Hitler kom 
ju till makten på demokratisk väg, likaså utrotades många indianer av en demokrati”. 
Denna åsikt är dock hon/han ensam om. Motsatta åsikter återfinns hos bland annat 
lärare K, vilken som sagt påvisar att folkmord är ett bra tillfälle att påvisa 
demokratins styrkor och begränsningar för eleverna.    

Medborgarskap spelar en relativt framträdande roll i lärarnas svar, sett till folkmord. 
En lärare gör följande betoning på medborgarskapet:   

Syftet är att beskriva viktiga händelser för att öka elevernas förståelse och 
uppmärksamhet för att de ska vara goda samhällsmedborgare som lär sig att säga 
ifrån när hemska saker och orättvisor sker omkring dem (A). 

Denna koppling mellan medborgarskap och demokratisk kompetens finner stöd hos 
Ekman (2007, s. 14) och hennes resonemang angående demokratisk kompetens, som 
innebär att eleverna skall förberedas för ett samhällsliv på ett likvärdigt sätt. Detta 
återkommer även hos Persson (2010, s. 146) och indelningen av den demokrati som 
skolan skall förmedla. Detta exempel är ett tydligt sådant på kränkningsdimensionen, 
som går ut på att eleverna skall lära sig att motverkar kränkande behandling (Persson 
2010, s. 146). Att eleverna skall kunna ta ställning i olika frågor, argumentera för och 
emot egna och andras ställningstagande är också delar av den demokratiska 
kompetensen som lärarna belyser i enkätsvaren.  
Angående Deweys tankar om demokrati återfinns en del aspekter i lärarnas svar. En 
tydlig tanke hos Dewey är att skolan skall fostra elever till att ta ställning för och 
emot olika fenomen i värden (Carlsson 2006, s.29). Detta är ett återkommande inslag 
i lärarnas svar. Ett exempel är föregående citat från lärare A, men även lärare E 
betonar att det är viktigt att jobba med värdegrundsfrågor för att eleverna skall skaffa 
sig en egen åsikt och inte anamma någon annans.  
Här finns en tydlig koppling mellan teori, i det här fallet Dewey och det praktiska 
arbetet med demokratifostran ute i skolan. Lärare A är också den enda läraren som 
uttryckligen betonar denna aspekt av demokratifostran. Enligt Dewey är 
ställningstagande en viktig aspekt för att fostra en medborgaridentitet (Carlsson 
2006, s. 29), vilket även betonas i Lpf 94 (1994, s. 3), där det står att eleverna skall 
fostras till en demokratisk livsstil. Detta ställningstagande är något som återfinns i 
lärarnas arbetsmetoder i samband med undervisningen om folkmord. Flera lärare 
lyfter fram diskussion och olika jämförelser och analyser. Alla dessa leder till att 
eleverna tar ställning för eller emot något, vilket som redan nämnts är en del av 
Deweys tankar om utbildning och demokratifostran.    
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6.1.2 Mänskliga rättigheter och människovärde  
I lärarnas svar framgår det tydligt att de överlag anser att folkmord är viktigt för 
demokratifostran. Dock framkommer mer tydligt i svaren angående mänskliga 
rättigheter och människovärde, där flera lärare tydligt betonar att folkmord spelar en 
stor roll i dessa sammanhang, främst angående människovärde. Svaret på detta kan 
möjligen sökas till de ämnen som lärarna undervisar i förutom historia, och då 
religion och filosofi. Dessa ämnen är mer inriktade på etiska och filosofiska aspekter 
av människans existens, och kan ha betydelse för att människovärde betonas i större 
utsträckning. Lärare C anser att folkmord kopplat till mänskliga rättigheter och 
människovärde är en viktig del av undervisningen: ”Folkmord är ju ett bevis på 
totalbrist på respekten för det mänskliga livet och för individens integritet. Mänskliga 
rättigheter blir trappade [sic] med fötterna” (C). Även lärare A betonar folkmordens 
nytta när det kommer till mänskliga rättigheter och människovärde, då läraren menar 
att folkmord är viktigt för att eleverna skall få en bild av vad som bryter mot dessa 
rättigheter och värden. Kopplat till Olivestam och Thorséns (2008, s. 31-33) 
definitioner av egenvärde och rättighetsvärde är det i huvudsakligen egenvärdet som 
betonas i relation till folkmord, vilket ovanstående är exempel på. Dock framkommer 
rättighetsvärdet begreppsdefinitionerna, men dessa verkar i sig inte har någon större 
koppling till den konkreta folkmordsundervisningen i och med att de inte lyfts fram i 
svaren. På så sätt kan lärarnas definitioner verkar motsägelsefulla, då de dels betonar 
egenvärde i samband med folkmord och i definitionen trycker på rättighetsvärdet.   

Dock betonar lärarna inte mänskliga rättigheter på samma sätt som människovärde i 
sina svar. Om man ska se utifrån Olivestams och Thorséns (2008, s. 31-33) 
definitioner i egenvärde och rättighetsvärde kan det ses som om mänskliga 
rättigheterna i lärarnas definitioner faller mer under rättighetsvärde än egenvärde. 
Detta kan vara en orsak till att mänskliga rättigheter betonas mindre än 
människovärde, då lärarnas är mer inriktade på värde än rättigheter såsom utbildning 
i samband med folkmord. Ett exempel på detta ges av lärare D, som menar att 
folkmord spelar en viss roll för att eleverna skall utveckla en förståelse för mänskliga 
rättigheter, men en stor roll för utvecklandet av förståelse för människovärde. Detta 
återfinns även i begreppsdefinitionerna, där exempelvis utbildning betonas. I och 
med detta kan det ha betydelse för om huruvida mänskliga rättigheter spelar en stor 
roll i folkmordsundervisningen.     

En viktig betoning görs dock på mänskliga rättigheter i samband med demokrati av 
lärare G, då hon/han menar att demokrati och mänskliga rättigheter är något vi 
ständigt måste kämpa för. I detta fall betonas demokrati och mänskliga rättigheter 
som en enhet i stället för två separata. Att mänskliga rättigheter är en väg att gå för 
att utveckla en förståelse för demokrati och att dessa två är sammanlänkade visar 
även lärare C. Dessa två exempel visar klart och tydligt att mänskliga rättigheter är 
en viktig aspekt av skolans demokratifostrande uppdrag, samt även en viktig del i 
undervisningen om folkmord.   

6.1.3 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan det sägas att demokratifostran spelar en framträdande bild i 
lärarnas undervisning om folkmord, dock ligger fokus till stor del på undervisningen 
om demokrati och människovärde. Lärarna har en klar och tydlig bild av att 
demokrati och människovärde är viktiga delar, och merparten av dessa betonar att 
det är det som de förutom de direkta faktakunskaperna försöker lyfta fram i 
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undervisningen. Dock finns det ingen klar koppling mellan demokrati- och 
kunskapsuppdraget. Vidare finns det dock arbetsmetoder som uppmuntrar eleverna 
att ta ställning, vilket enligt Dewey är en viktig del i demokratifostran.  
De mänskliga rättigheterna betonas inte i samma mån som de andra aspekterna i 
samband med folkmord. En förklaring till detta kan vara att mänskliga rättigheter i 
lärarnas definitioner förknippas mer med exempelvis rätten till utbildning, vilket för 
arbetsområdet folkmord är irrelevant, eftersom det handlar mer om kränkningar av 
den personliga integriteten. Dock finns det de lärare som lyfter fram frihetsaspekten 
och rätten att bestämma över sin egen kropp i samband med mänskliga rättigheter, 
vilket är i högsta grad relevant. Viktigt är dock att notera att alla tre aspekterna mer 
eller mindre lyfts in i undervisningen som integrerade delar i stället för separata.  
Dock visar den insamlade datan att lärarna jobbar aktivt för att försöka skapa 
lärandesituationer där insikter om demokrati, mänskliga rättigheter och 
människovärde i alla fall syftar till att erhållas av eleverna. Detta återfinns främst i 
deras tankar om undervisningen.   

6.2 Historiemedvetande och folkmord 
Då Jeismanns definitioner av historiemedvetande är den som historiedidaktiker enligt 
Hartsmar (2001, s. 77) utgår ifrån och som bland annat Karlsson och Zander senare 
har lutat sig emot, får den tjäna som den grundläggande definitionen av 
historiemedvetande i denna uppsats.  
Som redan nämnts i resultatkapitlet var historiemedvetande den faktor som lärarna 
berörde minst i anslutning till folkmord. Den huvudsakliga betoningen låg på dåtids- 
och nutidsperspektivet (ex. lärare A och B) . Framtidsperspektivet finns representerat 
i svaren, men dock inte i samma utsträckning, och då främst i begreppsdefinitionerna 
(ex. lärare E och G). En anledning till detta kan vara att folkmord inte inbjuder på 
samma sätt som exempelvis antiken till att dra de långa parallellerna som behövs för 
att få med alla tidsperspektiven. Att folkmord som begrepp är relativt nytt kan också 
spela en roll för detta.  
Frågan är hur utelämnandet och betoningen på endast då- och nutidsperspektiven 
påverkar elevernas syn på folkmord. Dock kan det hävdas att inte ens alla Jeismanns 
fyra definitioner betonar alla tre tidsperspektiven eller den emotionella aspekten. 
Därmed kan, beroende på vilket utav definitionerna man ansluter sig till, definitionen 
vad historiemedvetande innehålla variera. Eftersom Jeismann själv inte nämner alla 
tre tidsdimensionerna i sin definition kan utifrån den tolkningen eventuellt 
framtidsperspektivet utelämnas, beroende på vilken definition man ansluter sig till.  

Dock är lärarna överens om att folkmord är relativt viktigt för historiemedvetandets 
utvecklande. En lärare menar att utelämnandet av folkmord leder till att eleverna får 
en skev bild av det faktiska händelseförloppet (A). Lärare E är inne på samma spår: 

Ett syfte är ju att eleverna ska förstå varför världen ser ut som den gör idag 
genom att ge historiska exempel. Tex Rwanda, varför skedde detta? Här är det 
viktigt att få eleverna att få en djupare insikt i problematiken. Alltså handlar 
detta inte enbart om två olika stammar som ogillar varandra utan detta bottnar i 
imperialismen (E).  

I det ovanstående exemplet betonas dåtids- och nutidsperspektiven av 
historiemedvetandet. Detta kan ses som typiskt för lärarnas svar. Dock ger lärare E 
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ytterligare ett perspektiv på historiemedvetande och folkmord där 
framtidsperspektivet finns representerat: 

... jag finner det viktigt att på något vis lyfta diskussion från massmord, lik och 
förödelse och istället fokusera på varför det inträffade och vad finns för risker att 
det händer igen (E).  

Dock finns det bland lärarnas definitioner av begreppet historiemedvetande exempel 
som visar på att betydelsen av alla tre tidsperspektiven är viktiga: ”Förståelsen för 
hur det förflutna påverkar nuet och framtiden. Men också förståelsen av hur mitt nu 
påverkar min bild av det förflutna och min bild av framtiden” (G).  

Den ”stora” historien kontra den ”lilla” historien lyfts inte fram explicit i fråga om 
historiemedvetande och folkmord. Dock ger lärare G ett exempel på fråga om urvalet 
till demokratiundervisning som påvisar även denna aspekt av historiemedvetandet, 
då hon/han skriver att hon/han försöker göra en koppling mellan hur den enskilda 
människan (den ”lilla” historien) påverkas av krig och politiska beslut (den ”stora” 
historien). Hartsmar (2001, s. 79) menar att denna koppling är nödvändig för 
utvecklandet av ett historiemedvetande och för att en djupare förståelse skall kunna 
nås.  

Utav de använda arbetsmetoderna finns det flera som utifrån svaren i enkäten som 
kan främja utvecklandet av ett historiemedvetande. Två tydliga och konkreta 
exempel är besök av överlevande från Förintelsen samt studiebesök i 
koncentrationsläger. Angående kopplingen mellan den ”lilla” och ”stora” historien 
finns det exempel på att detta främjas genom arbetsmetoderna. Lärare K uppger att 
hennes/hans skola har haft besök av överlevande från Förintelsen. Detta är ett tydligt 
exempel på hur det kan påvisas för eleverna hur den ”lilla” historien har påverkats av 
den ”stora” och således leda till ökad förståelse och därmed ett djupare 
historiemedvetande. Även studiebesök i koncentrationsläger som lärare C använder 
sig av bidrar till att öka elevernas historiemedvetande, då de ser hur det ”lilla” 
historien påverkades av den ”stora”. Museibesök kan också tjäna till att ge denna 
koppling, men eftersom det inte är specificerat vilka typer av museum det gäller i 
svaren är det svårt att dra några generella slutsatser. Jämförande skrivningar, som 
innebär jämförelser mellan olika folkmord kan också leda till ökat 
historiemedvetande. Dock är detta in fullt så tydligt som i samband med besöken i 
koncentrationsläger eller besök från personer som har överlevt Förintelsen. Det beror 
också på hur läraren lägger fram arbetet och om en jämförelse över tid och rum görs 
eller om det handlar om att jämföra exempelvis förlopp. Detta gäller även för 
diskussionerna och vilket perspektiv man lägger på dem.  
Trots att lärarna inte explicit betonar historiemedvetandet kan det ändå utifrån svaren 
tolkas som om att historiemedvetande är viktigt. Liksom lärarna i Wibaeus (2010, s. 
6) undersökning verkar lärarna som deltagit i denna uppsats genom sin undervisning 
hoppas att eleverna skall tillägna sig ett historiemedvetande, även om det inte är det 
som betonas mest i undervisningen.  

6.2.1 Sammanfattning  
Lärarnas betoning på historiemedvetande kopplat till folkmord ligger främst på 
dåtids- och nutidsperspektiven. Framtidsperspektiven betonas inte lika mycket. Dock 
finns det i begreppsdefinitionen av historiemedvetande exempel som påvisade alla 
tre tidsdimensionerna. Flertalet utav de använda arbetsmetoderna kan främja detta. 
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De som främst avses är besök av överlevande från Förintelsen samt studiebesök i 
koncentrationsläger, men även jämförande skrivning, diskussion och museibesök. 
Det är här kopplingen mellan den ”stora” och den ”lilla” historien sker. Överlag är 
lärarna överens om att folkmord spelar en stor roll för utvecklandet av ett 
historiemedvetande, även om det inte alltid är explicit uttalat.  

6.3 Relationen mellan demokratifostran och 
historiemedvetande 

Andersson (2004, s. 43) kopplar som beskrivits i bakgrunden samman 
historiemedvetande och det demokratifostrande uppdraget. Elevernas 
ställningstagande skall grunda sig på historiskt reflekterad kunskap, som i sin tur 
skall vara kritiskt granskad.  
I enkätsvaren finns det svar som kan koppla samman historiemedvetande och 
demokratifostran. Ett exempel är lärare C, som tydligt klargör för att ett 
historiemedvetande kan leda till att en demokratiförståelse växer fram. Samma lärare 
diskuterar det som Andersson nämner angående det kritiska tänkandet, som är en del 
av historieämnets demokratifostran: 

Det krävs förutom översikt också fördjupat insikt i historien. Det innefattar att 
det är betydelsefullt att ge eleverna uppgifter som gör dem medvetna om att 
historia spelar roll på många plan i samhället och att det är viktigt att förkovra 
sig och diskutera kritiskt (C). 

Här finns en klar och tydlig koppling mellan historieämnets demokratifostrande 
uppdrag och historiemedvetande men även kunskapsuppdraget. Utifrån detta svar 
kan slutsatsen dras att alla tre komponenterna är viktiga beståndsdelar för att 
historiemedvetandet skall kunna verka för demokratifostran.  

Kopplat till följande citat från Karlsson (1999) kan dock flera svar angående 
demokratifostran och historiemedvetande utläsas. Karlsson anser att 
historiemedvetande skall vara”a critical reserve which warns against any dogmatism 
and, at the same time, against all possibilities of certain knowledge in the area of 
historical events” (Karlsson (1999), s. 40). Denna definition av historiemedvetandet 
bäddar för det kritiska tänkandet och således demokratifostran. Detta innebär också 
ett deltagande i samhällslivet av kritiska medborgare, vilket kopplar samman 
historiemedvetandet med medborgarskapet. Som tidigare diskuterats finns det 
exempel där medborgarskap och åsiktsbildande lyfts upp som en central aspekt av 
demokratifostran i enkäterna (ex. lärare A och E). Dock är även de exemplen 
fåtaliga, vilket kan ha att göra med att folkmorden oftast lyfts på A-kursen i historia. 
Dock kan det antas att eftersom flera av lärarna i undersökningen även undervisar i 
Historia B, bedrivs undervisningen om folkmord även där.   
Även i arbetsmetoderna angående folkmord finns denna koppling, dock inte explicit 
utskrivet.  Exempelvis bidrar läromedelsanalys, konflikanalys och litteraturstudie till 
det kritiska tänkandet. Som sagt så är detta inte explicit utskrivet, men i och med att 
analys används så kan det antas att kritiskt tänkande ingår. Kritisk tänkande är som 
redan nämnts en viktig aspekt av skolans demokratifostrande uppdrag, likaså 
historiemedvetande som kan bidra till detta (Andersson 2004, s. 43). I och med att de 
tjänar till att bidra till utvecklandet av kritiskt tänkande och historiemedvetande 
uppfylls Perssons (2010, s. 146) kompetensdimension. Detta kan också anses bidra 
till Deweys kritiskt tänkande demokratiska medborgare, då eleverna tränas i att ta 
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ställning för och emot olika fenomen. Detta skulle i så fall främja demokratifostran i 
stor utsträckning.  

Dock är det i de flesta svaren inte specifikt uttalat att demokratifostran och 
historiemedvetande i samband med undervisning om folkmord skulle stödja sig på 
varandra. En del svar lyfter upp denna koppling, men de flesta svaren angående 
historiemedvetande handlar om tidsperspektiven och de stora sammanhangen. Detta 
menar dock Andersson (2004, s. 43) är en grund för demokratifostran som 
historieämnet skall bistå med. Detta lyfts i enkätsvaren fram som en väsentlig del 
utav undervisningen. Som redan nämnts ligger fokus på kopplingen mellan dåtid och 
nutid, vilket görs av bland annat lärare A, B, F och I. Att sammanhangen sätts in i ett 
tidsperspektiv visar bland annat lärare E, som genom exemplet Rwanda vill visa 
eleverna att det inte är någon isolerad händelse, utan att det går att spåra ända tillbaka 
till imperialismens tid under 1800-talet. Här ges både tidsperspektivet samt de stora 
sammanhangen.   

6.3.1 Sammanfattning  
Det uttalade sambandet mellan demokratifostran och historiemedvetande spelar 
explicit sett en undanskymd roll i lärarnas svar. En lärare lyfter fram detta som något 
centralt, i övriga fall är svaren mer diffusa. Dock är det flera lärare som i sina svar 
betonat tidsperspektiven, som är en del av historieämnets demokratifostrande 
uppdrag. Vidare finns det svar som påvisar att historiemedvetande är viktigt för 
medborgarskapsidentiteten som skall skapas hos eleverna. För detta behövs kunskap, 
som är kritiskt granskad samt att eleverna förstår de stora sammanhangen samt har 
rätt tidsperspektiv. Detta kan tolkas som om att historiemedvetande spelar en roll för 
demokratifostran, trots att det inte är tydligt utskrivet. Dock påvisar flera arbetssätt 
som lärarna har använt sig av underfolkmordsundervisningen att folkmord spelar roll 
när det kommer till att historiemedvetande skall bidra till det demokratifostrande 
uppdraget. Således kan historiemedvetande spela en mer omedveten roll för 
demokratifostran i samband med undervisningen om folkmord och vara något man 
inte reflekterar över i någon större utsträckning eller betonar lika mycket som 
demokrati, mänskliga rättigheter och människovärde.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
I denna uppsats har lärarnas uppfattning angående det demokratifostrande uppdraget 
och undervisningen om folkmord i ämnet historia undersökts. Intressant är att vända 
på problematiken och genom antingen intervju eller enkät ta reda på om eleverna 
upplever att de tillägnar sig de värden och utvecklar det historiemedvetande i 
samband med undervisningen om folkmord som deras lärare syftar till.  

Ytterligare ett undersökningsområde är att undersöka om införandet av GY2011 har 
påverkat folkmordsundervisningen och samt det demokratifostrande uppdraget.   
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BILAGA 1: Uppsatsens enkät 
Undervisning om folkmord i ämnet historia på gymnasiet  
 
Jag undervisar i följande ämnen: 
 

Jag undervisar i följande kurser i historia:  
 

1. Hur belyser du frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och 
människovärde i din historieundervisning? Ge konkreta exempel.  

 
2. Vad har styrt ditt urval när det gäller vilka historiska händelser och personer 

du tar upp i undervisningen för att belysa frågor om demokrati?  
 

3. Vilken roll spelar folkmord i historieundervisningen i stort? 
 

4. Vilken roll spelar undervisningen om folkmord för att eleverna ska utveckla 
förståelse för begreppen demokrati, mänskliga rättigheter, människovärde och 
historiemedvetande? 

 
5. Vilket är ditt syfte med att undervisa om folkmord? Ge konkreta exempel.  

 
6. Vilka arbetsmetoder har du använt i din undervisning om folkmord? 

 
7. Så här definierar jag begreppet folkmord: 

 
8. Så här definierar jag begreppet demokrati: 

 
9. Så här definierar jag begreppet mänskliga rättigheter: 

 
10. Så här definierar jag begreppet människovärde: 

 
11. Så här definierar jag begreppet historiemedvetande:  

 

 
 


