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1.INLEDNING	
	

Det	förflutna	är	både	konstruktivt	och	potentiellt	destruktivt,	det	skapar	både	
sammanhållning	 och	 rättfärdiggör	 krig.[…]	 Det	 är	 historieundervisningens	
helt	centrala	uppgift	att	blottlägga	destruktiva	tendenserna	i	det	förflutna	och	
framhäva	de	 konstruktiva.	 En	 sådan	målsättning	 förutsätter	 ett	 sådant	 ställ‐
ningstagande	som	måste	vara	vägledande	för	utformningen	av	historieunder‐
visningen	idag.1	

	

Citatet	ovan	tydliggör	behovet	av	historiedidaktik	i	ett	samhälle.	Vilken	historia	är	det	som	för‐

medlas?	Av	vem	och	för	vem?	Jag	kommer	i	min	undersökning	att	försöka	besvara	denna	fråga	

genom	en	analys	av	hur	 folkmordet	på	miljontals	 judar	under	andra	världskriget,	det	 som	all‐

mänt	kallas	”förintelsen”,	skildrats	i	svenska	läroböcker	i	historia.		

Folkmordet	på	miljontals	judar	under	andra	världskriget	har	stått	i	fokus	i	mer	än	ett	decennium	

i	Sverige	och	initiativet	till	belysning	av	förintelsen	och	andra	folkmord	togs	av	socialdemokra‐

ternas	dåvarande	statsminister	Göran	Persson.	Det	var	hans	reaktion	på	en	undersökning2	om	

svenska	 ungdomars	 uppfattning	 om	 judeutrotningen	 under	 andra	 världskriget	 som	 fick	 den	

svenska	regeringen/staten	att	sätta	igång	en	massiv	informationskampanj	kring	förintelsen	un‐

der	slutet	av	1990‐talet,	vilket	bland	annat	ledde	till	boken	Om	detta	må	du	berätta	och	projektet	

Levande	 historia.3	Alla	 riksdagspartier,	 från	 vänsterpartiet	 till	moderaterna	 stod	 bakom	detta	

initiativ,	vars	syfte	var	att	se	till	att	svenska	folket	inte	skulle	”glömma	bort”	förintelsen	på	mil‐

jontals	judar,	romer,	handikappade,	homosexuella	och	politiskt	oliktänkande.		

	Kampanjen	 ledde	 till	 fortbildningar	 för	 lärare,	 nya	 forskningsanslag	 och	 i	 förlängningen	 nya	

forskningsrön,	och	tanken	var	att	detta	skulle	implementeras	i	nya	läromedel.	Emellertid	utöka‐

des	inte	anslagen	till	historieundervisningen	i	skolan,	men	syftet	var	att	kampanjerna	trots	detta	

skulle	 bidra	 till	 att	 förebygga	 intolerans,	 främlingsfientlighet,	 odemokratiska	 förhållningssätt	

och	ge	förståelse	om	demokratiska	värden	och	för	en	mångkulturell	värld.	Förintelsen	skulle	ta	

mer	plats	i	undervisningen	och	belysas	som	ett	av	mänsklighetens	värsta	illdåd.4	Hur	har	då	för‐

intelsen	belysts	under	de	sex	decennier	som	förflutet	och	vad	har	eleverna	kunnat	läsa	om	förin‐

																																																													

1 Salomon, Kim , En plädoajé för emancipatorisk undervisning i Edgren, L & Österberg, E(red), Ut med histo-
rien! Sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag, 1995, s. 135. 
2 Lange, Anders mfl, Utsatthet för etnisk och politisk relaterat hot mm. spridning av rasistisk och antirasistisk 
propaganda samt attityder till demokrati mm. bland skolelever Stockholm 1997. 
3 Numer Forum för levande historia.  
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telsen	i	sin	historielärobok?	Vilken	förändring	har	skett	i	läroböckerna	sedan	denna	massiva	in‐

formationskampanj?	Finns	det	något	i	historieböckerna	som	påverkat	eleverna	till	och	”glömma	

bort”	förintelsen?	Detta	kommer	jag	att	belysa	i	min	uppsats.	Men	innan	jag	presenterar	min	frå‐

geställning	vill	jag	först	ge	en	bakgrund	som	visar	hur	man	inom	forskningen	förklarat	folkmor‐

den	under	andra	världskriget.		

1.1	Förklaringsmodeller	till	folkmordet		

Enligt	historikern	Klas‐Göran	Karlsson	finns	det	två	grupper	inom	folkmordsforskningen;	intent‐

ionslister	och	funktionalister,	vilka	använder	sig	av	olika	tillvägagångssätt	för	och	förklara	folk‐

mordet	på	bland	annat	judarna.	Intentionalisterna	söker	bland	annat	efter	partidokument,	aktö‐

rers	uttalanden,	samtida	vittnesmål	och	beslut	och	tar	 fasta	på	att	offren	dödas	oavsett	om	de	

kapitulerar	eller	gör	motstånd.	Vidare	menar	intentionalisterna	att	den	antisemitismen	inte	bara	

var	ett	tyskt	fenomen,	utan	var	utbredd	även	i	andra	länder	såsom	Frankrike	och	Ryssland	samt	

att	 antisemitismen	 fick	 ökad	 anslutning	 och	 radikaliserades	 först	 under	 1930	 och	 början	 av	

1940‐talet	 inom	 det	 nazistiska	 ledarskapet,	 redogör	 Karlsson.	 Intentionalisterna	menar	 också	

att	den	tyska	antisemitismen	inte	var	en	tillräcklig,	men	dock	en	nödvändig	förutsättning	för	för‐

intelsen,	där	den	avgörande	faktorn	var	Hitlers	beslutsamhet	att	en	gång	för	alla	lösa	den	judiska	

frågan.	Utifrån	Mein	Kampf	och	 diverse	 partidokument	menar	 sig	 intentionslisterna	 kunna	 en	

entydig	 förbindelse	mellan	den	nazistiska	ideologin	och	förintelsen	genom	att	 judarna	utmålas	

som	syndabockar	för	allt	elände	efterkrigstiden	förde	med	sig.	Detta	bygger	i	sin	tur	bygger	på	

konspirationsteorier	om	judarnas	fördärvliga	inflytande	vilka	skall	ha	varit	utbredda	redan	i	det	

vilhelminska	Tyskland.5	Ett	problem	med	intentionalismen	är	att	förövare	sällan	lämnar	efter	sig	

dokument	som	styrker	intentionen	till	och	folkmörda.		

Funktionalisterna	däremot	 söker	 inte	alls	 efter	något	bestämt	beslut	utan	 tar	 i	 stället	 fasta	på	

åtgärder	 som	 leder	 till	 en	 medveten	 handling.	 De	 kräver	 ett	 större/bredare	 sammanhang	 av	

olika	faktorer	och	utvecklingslinjer	och	utgår	från	att	det	fanns	ett	ojämlikt	förhållande	mellan	

förövare/offer	när	det	gäller	makt	och	styrka.	Funktionalisterna	menar	att	det	 inte	var	på	 för‐

hand	givet	hur	man	i	nationalsocialistiska	Tyskland	skulle	lösa	judefrågan	utan	att	detta	var	ett	

resultat	av	yttre	händelser	så	som	kriget	i	sig	och	med	antisemitismen	som	bakgrundsfaktor.	När	

kriget	väl	satt	 igång,	kunde	regimen	öka	den	 inre	sociala	och	politiska	kontrollen	och	på	detta	

sätt	också	få	en	täckmantel	för	våldsdåden.	Funktionalisterna	menar	att	en	avgörande	faktor	var	

																																																																																																																																																																																														

4 Ammert, Niklas, Det osamtidigas samtidighet - Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra 
år, Lund 2008, s. 14. 
5 Karlsson, Klas-Göran, Europa och världen under 1900-talet, Stockholm 2003, s. 135. 
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det	tyska	angreppet	på	Sovjetunionen	då	de	befintliga	gettona	växte	drastisk	och	krävde	en	lös‐

ning.	Massmorden	var	alltså	tillfälliga	lösningar.	Plikttrogna	och	pressade	nazistiska	lägeradmi‐

nistratörer	improviserade	till	en	början	men	efter	hand	blev	förintelseprocessen	alltmer	syste‐

matisk	 och	 effektiv.	 Detta	 innebär	 enligt	 Karlsson	 att	 funktionalisterna	 inte	 tillmäter	 Hitlers	

skrifter	och	uttalanden	en	så	avgörande	betydelse	utan	lägger	skuldbördan	också	på	stora	grup‐

per	inom	den	tyska	administrativa	och	militära	eliten.	Förklaringen	ligger	alltså	i	en	kombinat‐

ion	av	en	rad	olika	faktorer.	Han	framhåller	vidare	att	dessa	forskare	riktat	ljuset	mot	förintel‐

sens	offer	och	passiva	medlöpare.6		

1.2	Syfte	och	problemformulering	

	

Förintelsen	är	en	händelse	som	bör	betraktas	som	mänsklighetens	haveri	och	som	reser	frågor	

kring	hur	kunde	detta	hända	och	hur	vi	skall	kunna	förhindra	att	det	kan	hända	igen?	Syftet	med	

denna	undersökning	är	att	studera	hur	förintelsen	behandlats	i	svenska	läroböcker.	Som	analy‐

tisk	 ram	 använder	 jag	mig	 av	 teorier	 om	 historiemedvetande	 vilket	 jag	 kommer	 att	 beskriva	

mera	utförligt	nedan.		

För	och	kunna	komma	åt	hur	läroböcker	aktiverar	och	förmedlar	historiemedvetandet	kring	för‐

intelsen	måste	vi	undersöka	ur	vilket	eller	vilka	tidsperspektiv	de	utgår	ifrån	och	rör	sig	emellan.	

Läroböcker	 förmedlar	 föreställningar	som	rör	vår	kollektiva	identitet	och	när	det	gäller	ämnet	

historia	ger	de	en	bild	av	handlingar	och	händelser	i	det	förflutna	som	påverkar	synen	på	samti‐

den	och	framtiden.7	Den	historieförmedling	som	förs	fram	i	läroböckerna	är	i	sin	tur	påverkad	av	

tidens	samhällsklimat,	vilket	kommer	till	uttryck	 i	skolans	 läro‐/kursplaner.	Detta	 leder	oss	 in	

på	frågan	hur	forskningsrön	anammas	i	läroböckerna	och	vilka	direktiv	statsmakten	anser	vik‐

tigt	att	förmedla.	I	min	uppsats	handlar	det	om	att	analysera	läroböckernas	framställning	av	för‐

intelsen	i	relation	till	statsmaktens	direktiv	före	och	efter	statsminister	Göran	Perssons	ovan	re‐

laterade	 initiativ.	Forskning	på	området	visar	dels	att	 förintelsen	 fått	 en	 större	plats	 i	 skolans	

läroböcker,	dels	på	att	många	elever	har	svårt	och	förstå	hur	förintelsen	kunde	inträffa.8		

Jag	valt	att	utgå	från	följande	frågeställningar	eller	ramfrågor	för	min	undersökning:	

																																																													

6 Karlsson 2003,s.136. 
7 Karlsson, Klas-Göran, Läroboken och makten- ett nära förhållande i Ammert Niklas (red) Att spegla världen - 
Läromedelsstudier i teori och praktik, 2011, s. 52. 
8 Wibaeus, Ylva, Att undervisa om det ofattbara - En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i 
skolans historieundervisning, Stockholm 2010, s. 186. 
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 Vad	säger	läroböckerna	om	rötterna	och	orsakerna	till	förintelsen?	Och	ses	förintelsen	som	

ett	uttryck	 för	en	 tysk	särvägshistoria	eller	som	en	del	av	en	allmän	kulturutveckling	 i	det	

europeiska	samhället?	

 Framställs	folkmordet	intentionellt	eller	funktionellt?	Och	vem	har	ansvaret?	

 Hur	framställs	Sveriges	delaktighet	i	 förintelsen?	Och	i	vad	mån	följs	den	gällande	kurspla‐

nen?		

 Vilken	typ	av	bildmaterial	används?		

1.2	Forskningsöversikt		

Historien	är	nu‐	 en	 introduktion	 till	historiedidaktiken9	 av	 Klas‐Göran	Karlsson	 och	Ulf	 Zander	

(red),	 följande	bok	 är	 en	 introduktion	 inom	området	 historiedidaktik	 och	 ger	 en	 inblick	 i	 vad	

historiemedvetande	innebär	och	har	för	betydelse	för	vår	identitet	och	tillvaro.	I	denna	presen‐

terar	Niklas	Ammert	den	historiekulturella	kommunikationskedja	som	påverkar	lärobokens	ut‐

formning.	 Denna	 kedja	 presenteras	 under	 närmre	 analytisk	 ram.	 Ammert	 konstaterar	 i	 sin	

undersökning	kring	historieläroböcker	i	årskurs	9	att	andelen	förklaringar	där	subjekten	agerar	

har	en	svag	övervikt	och	att	läroböckerna	ger	uttryck	för	olika	perspektiv,	men	att	passiva	för‐

klaringar	och	perspektiv	är	bekymmersamt	när	det	gäller	och	aktivera	ett	historiemedvetande	

och	att	det	krävs	en	lärare	som	kan	stimulera	till	ett	kritiskt	tänkande	och	analys.	Läraren	måste	

också	knyta	händelser	och	förlopp	till	ett	större	sammanhang	och	visa	att	människan	befinner	

sig	i	tiden.	Detta	uttrycks	genom	hur	subjekten	handlar.		

Folkmordens	historia10	 av	 professorerna	 Kristian	 Gerner	 och	 Klas‐Göran	 Karlsson.	 Författarna	

visar	 hur	 1900‐talet	 präglats	 av	 olika	 etniska	 rensningar	 och	 vilka	 orsaker	 och	 konsekvenser	

dessa	folkmord	fått	och	vilka	likheter	det	finns	mellan	dessa	etniska	rensningar	samt	vilka	min‐

nen	och	hur	dessa	minnen	 lyfts	 fram	och	påverkat	det	politiska	klimatet.	Gerner	och	Karlsson	

kommer	bland	annat	fram	till	att	om	folkmord	skall	förebyggas	måste	individer	förstå	och	få	för‐

klarat	varför	folkmord	förövats.	Det	som	författarna	kommer	fram	till	är	att	folkmord	är	ett	re‐

sultat	av	förövarna	är	inriktade	på	att	nå	specifika	mål	via	rationellt	handlande	där	avsikten	är	

att	omdana	samhället	från	grunden	även	om	detta	innebär	hela	folkgruppers	förintande.	Genom	

att	få	människor	att	reflektera	över	hur	andra	människor	handlat	i	det	förflutna,	som	förövare,	

																																																													

9 Karlsson, Klas-Göran & Zander,Ulf (red), Historien är nu, En introduktion till historiedidaktiken, Lund 2004. 
10 Gerner, Kristian & Karlsson, Klas-Göran, Folkmordets historia -perspektiv på det moderna samhällets skugg-
sida, Stockholm 2005. 
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offer	eller	bredvidstående	kan	det	göra	dem	mera	medvetna	om	individers	och	kollektivets	an‐

svar,	skriver	Gerner/Karlsson.	De	fortsätter	med	att	individer	måste	vara	kritiska	mot	kollektiva	

myter	om	etniskt	och	religiöst	bestämda	arvsfiender.	Att	genomskåda	dessa	myter	har	stor	be‐

tydelse	för	att	förebygga	folkmord,	skriver	Gerner/Karlsson.	

Skriftserien	6:2008	Med	folkmord	i	fokus‐	Förintelsens	plats	i	den	europeiska	historiekulturen11	av	

professor	Klas‐Göran	Karlsson	är	en	sammanställning	av	äldre	och	nyare	forskning	kring	förin‐

telsen	och	skall	ses	som	en	länk	mellan	forskarna	och	det	övriga	samhället.	Karlsson	åskådliggör	

varför	förintelsen	fått	uppmärksamhet	och	hur	den	diskuterats	eller	inte	diskuterats	i	bland	an‐

nat	Sverige	och	Europa.	Det	är	 i	denna	Karlsson	berättar	om	de	vändpunkter	som	 jag	nämner	

under	rubriken	Förintelsen	uppmärksammas.	

I	Europeiska	möten	med	historien12	av	professor	Klas‐Göran	Karlsson	analyseras	bland	annat	ef‐

terkrigstidens	bearbetning	av	förintelsen	runt	om	i	Europa	och	hur	förintelsen	sedan	1990‐talet	

blivit	en	europeisk	utgångspunkt	för	skuldbearbetning	kring	vem	som	är	offer	och	vem	som	är	

förövare	i	den	moderna	människans	djupaste	haveri.	Under	Definitioner	i	korta	drag	redogör	jag	

för	detta.	Vidare	redogör	bland	annat	Karlsson	för	hur	Zygmunt	Baumans	bok	Auschwits	och	det	

moderna	samhället	diskuterats	och	kritiserats	och	varför	boken	fick	det	genomslag	som	den	fick,	

trots	att	andra	verk	före	honom	beskrivit	liknande	analyser.	Det	Bauman	pekar	på	är	att	förin‐

telsen	inte	är	obegriplig	utan	att	förövarna	var	civiliserade	det	vill	säga	att	de	var	välutbildade,	

effektiva	och	framsynta	företrädare	för	ett	modernt	samhälle.	Bauman	menade	också	att	skuld‐

bördan	skulle	fördelas	på	mer	än	tyskarna.	Det	är	också	i	denna	som	Karlsson	redogör	för	Ordi‐

nary	Men	Helt	vanliga	män	av	Christopher	Browning	där	Browning	ändrar	perspektivet	till	dem	

som	faktiskt	förövade	ute	i	fält.	Männen	som	går	från	att	vara	familjefäder	och	inte	särskilt	naz‐

istiskt	övertygade	till	och	bli	massmördare	med	bland	annat	rensningar	i	ghetton	och	aktivt	del‐

tagande	i	massavrättningar.	Ingen	av	dessa	män	tvingades	och	mörda	men	de	flesta	gjorde	det	

ändå	och	förövarna	blev	också	mer	hänsynslösa	med	tiden.13		

Det	osamtidigas	samtidighet	av	Niklas	Ammert	fil.dr	i	historia	som	undersökt	om	läroböcker	ger	

uttryck	för	ett	historiemedvetande	under	hundra	år	där	olika	epoker	undersöks	och	kompare‐

ras.	Slutsatsen	är	bland	annat	att	innehållet	förändrats	lite	under	hundra	år	och	att	det	oftast	är	

dåtid	 som	dominerar	 i	 läroböckerna,	 samt	att	 en	kortfattad	översikt	är	viktigare	än	 förståelse	

																																																													

11 Karlsson, Klas-Göran Med folkmord i fokus Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen, Skriftserie 
6:2008, Stockholm. 
12 Karlsson, Klas-Göran Europeiska möten med historien - Historiekulturella perspektiv på andra världskriget, 
förintelsen och den kommunistiska terrorn, Stockholm 2010. 
13 Se även Folkmordens historia s162-163, Skriftserie 6:2008 s.55-57. 
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och	förklaringar.	Historiemedvetandet	har	haft	olika	uttryck	i	olika	läromedel,	där	historiemed‐

vetande	används	mest	i	läroböcker	för	grundskolan.14		

Niklas	Ammerts	(red)	Att	spegla	världen‐	Läromedelsstudier	i	teori	och	praktik	handlar	om	hur	vi	

kan	gå	tillväga	för	och	analysera	läromedel	ur	olika	perspektiv.	Vidare	hur	och	varför	läromedel	

har	 den	 utformning	 den	 har	 och	 vilken	 påverkan	 en	 lärobok	 kan	 ha	 på	 dem	 som	 läser	 den.	 I	

denna	bok	utgår	han	från	tre	olika	perspektiv;	det	processuella,	strukturella	och	funktionella	för	

att	återge	det	aktuella	forskningsläget	kring	läroböcker.	Ammert	redogör	för	hur	forskning	kring	

läroboken	som	sådan	påverkat	både	undervisningen	och	hur	undervisningen	genomförs.	Vidare	

visar	forskning	att	läroboken	formar	människors	identitet	och	uppfattningar	och	i	viss	mån	re‐

lationer	mellan	folk	och	stater,	han	redogör	också	för	studier	som	visat	att	kvinnors	utrymme	i	

läroböcker	 för	gymnasiet	är	nedslående	och	att	detta	knappast	bygger	upp	något	historiemed‐

vetande	hos	eleverna	då	exempelvis	kvinnor	inte	nämns.	Det	finns	även	en	tydlig	etnocentrism	

där	västerlandet	står	i	fokus	och	att	andra	delar	av	världen	får	litet	utrymme.	Vidare	framgår	det	

i	Ammerts	redogörelser	att	kunskaper	relaterat	till	en	läroboks	framställning	är	ett	område	som	

är	väldigt	outforskat,	men	en	undersökning	visar	på	att	elevers	prestationer	har	ett	direkt	sam‐

band	med	en	läroboks	utformning.	15	

Att	undervisa	om	det	ofattbara	av	fil.dr	Ylva	Wibaeus	där	författaren	undersökt	hur	eleverna	för‐

står	kunskapsområdet	förintelsen	via	pedagogernas	undervisning.	Wibaeus	undersöker	hur	och	

om	ett	 historiemedvetande	utvecklas	 och	hur	demokratiska	 värden	 implementeras	 via	under‐

visningen.	Hon	kommer	bland	annat	fram	till	att	lärarna	har	en	samsyn	om	att	undervisningen	

helt	eller	delvis	skall	generera	förståelse	eller	insikter	hos	eleverna	och	betydelsen	av	de	grund‐

läggande	demokratiska	värden,	vilket	inte	är	förvånande	för	Wibaeus	med	tanke	på	den	politiska	

satsningen	i	slutet	av	1990‐talet.	Vidare	konstaterar	hon	att	lärarna	inte	lyfter	fram	dåtid,	nutid	

och	framtid	för	och	se	samband.	Annat	som	Wibaeus	också	uppmärksammar	är	att	man	ofta	be‐

lyser	slutet	av	förintelsehistorien	och	inte	början.16		

1.3	Metod	och	material		

Mitt	undersökningsområde	begränsar	sig	till	hur	läroböcker	förmedlar	förintelsen	och	hur	läro‐

/kursplanerna	 påverkat	 innehållet	 i	 läroböckerna	 under	 sex	 decennium	 inom	 ett	 och	 samma	

förlag,	i	den	mån	det	har	varit	möjligt.	Jag	utgår	således	från	ett	didaktiskt	perspektiv	och	läro‐

																																																													

14 Ammert 2011, Ammert 2008.  
15 Ammert 2011. 
16 Wibaeus 2010.  
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böcker	kan	granskas	ur	tre	olika	perspektiv.	Jag	kommer	att	använda	mig	såväl	av	det	funktion‐

ella	som	det	strukturella	perspektivet	inom	historiedidaktiken.	Det	första	perspektivet	innebär	

att	jag	undersöker	vad	läroboken	förmedlar,	medan	det	sistnämnda	perspektivet	innebär	att	jag	

tar	upp	 läroplaner	och	andra	 styrdokumenten	som	påverkar	 innehållet	 i	 läroböckerna.	Vidare	

kommer	jag	att	belysa	det	processuella	perspektivet	eftersom	jag	undersöker	kontinuitet	såväl	

som	förändringar	över	tid	och	försöker	identifiera	de	bakomliggande	faktorerna	.17	

Historieboken	är	en	bok	full	av	olika	händelser	som	inträffat	under	årtusenden	och	innehållet	är	

med	omsorg	utvalt	av	läroboksförfattarna,	boken	är	en	historiekulturell	yttring	av	sin	tid	det	vill	

säga	den	har	påverkas	 av	de	politiska	och	kulturella	 vindar	 som	 fanns	 i	 samhället	under	pro‐

duktionstillfället,	med	andra	ord	vad	bör	framhävas	och	vad	kan	vi	undvara,	en	berättande	källa	

som	betraktas	som	en	kvarleva.		

Undersökningen	 inbegriper	 sex	 läromedelsböcker	 i	 ämnet	 historia	 på	 gymnasienivå	 från	 åren	

1954,1965,1973,1986,1996	 och	 2006	men	 även	 de	 sex	 olika	 kursplaner	 som	 styr	 innehållet	 i	

läroböckerna.	 Utgångspunkten	 inför	 denna	 undersökning	 var	 att	 undersöka	 ett	 jämt	 årtionde,	

för	och	se	förändringar	i	ett	jämt	flöde,	men	Universitetsbiblioteket	i	Lund	inte	katalogiserat	alla	

läroböcker18,	vilket	inneburit	ett	tidsödande	arbete	med	och	beställa	fram	material	för	att	kon‐

statera	att	materialet	inte	är	något	för	mig.	Då	jag	inte	bor	i	Lund	bestämde	mig	helt	enkelt	för	

ovanstående	år	för	att	komma	vidare	i	processen.	Böcker	av	senare	datum	från	1990	och	framåt	

var	dock	 inte	svårt	och	få	tag	 i.	Bakgrunden	till	valet	av	 läroböcker	är	begränsad	av	det	utbud	

Universitetsbiblioteket	förfogar	över	det	gäller	både	bokförlag	och	upplaga.	Så	långt	det	är	möj‐

ligt	har	jag	medvetet	försökt	och	få	ett	och	samma	bokförlag	utifrån	det	biblioteket	har	och	er‐

bjuda,	med	förhållandevis	jämt	tidsintervall.	Någon	hänsyn	till	författarskapet	är	inte	gjort	något	

djupare,	men	för	och	se	hur	trögrörligt	eller	hur	snabbt	ny	forskning	påverkar	innehållet	inom	

samma	genre	och	förlag	föll	valet	på	ovanstående	läroböcker.		

Läroboken	är	en	speciell	typ	av	genre	det	vill	säga	den	har	sina	begränsningar	när	det	gäller	ut‐

rymme	och	innehåll,	men	den	är	skapad	med	ett	särskilt	syfte,	där	författaren	eller	författarna	

står	mellan	läsarna	och	ämnet.19	Avsnitten	i	böckerna	återberättas,	oftast,	i	stora	svepande	drag.	

Mitt	fokus	ligger	på	förintelsen	och	hur	den	har	blivit	förmedlad	till	tusentals	ungdomar	genom	

sex	decennium	och	hur	 dessa	 böcker	 följt	 kursplaner	 när	 det	 gäller	 området	 förintelsen,	men	

																																																													

17 Ammert Niklas (red.), Att spegla världen - Läromedelsstudier i teori och praktik, Lund 2011, s 28-38 
Läroboksforskning ur tre perspektiv. 
18 Bibliotekarierna har inlett ett katalogiseringsarbete sommaren 2008.Efterfrågan på dylikt material har ökat, 
dessvärre är det inte klart. 
19 Ammert 2008, s. 61.  
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också	hur	historiemedvetandet	stimulerats.	Undersökningen	kan	 inte	sägas	vara	representativ	

för	andra	områden	i	böckerna	eller	andra	läromedelsförlag.	Undersökning	mäter	inte	någon	fak‐

tisk	kunskap	över	tid,	 för	det	är	 inte	möjligt,	utan	det	som	belyses	är	det	historiekulturella	av‐

trycket	som	påverkar	elevers	förhållningssätt	gentemot	förintelsen.		

Vill	påminna	om	att	media	som	till	exempelvis	 film	och	föräldrars	påverkan	också	har	satt	sitt	

avtryck/	prägel	och	format	elevers	medvetande	kring	förintelsen.	Alltså	det	jag	kommer	fram	till	

i	denna	uppsats	är	bara	en	del	av	det	historieförmedlande	kring	förintelsen	som	läsarna	eventu‐

ellt	 införskaffat	 sig	 och	 det	 är	 endast	 de	 som	 läst	 berörd	 litteratur	 som	 inbegrips,	 för	 det	

finns/fanns	 fler	bokförlag	och	 läroböcker	än	 just	dessa.	Bilderna	som	skildras	 finns	oftast	 i	di‐

rekt	anslutning	till	text	som	handlar	om	judeutrotningen/förintelsen.	Bilder	i	sig	kan	vara	svår‐

tolkade	och	analyseras	inte	något	djupare	eftersom	bilderna	kan	analyseras	efter	andra	redskap.	

Bilderna	är	med	för	och	exemplifiera	vem	eller	vad	som	framställs	på	bilderna	och	vilken	bild	

det	kan	ge	eleverna	kring	förintelsen.	Frågor	jämföres	över	tid	och	för	och	se	vad	författarna	och	

läromedelsförlagen	 väljer	 och	 förmedla	 kring	 förintelsen.	 Frågorna	 är	 ett	 urval	 av	 de	 frågor	

historieböckerna	rimligtvis	borde	berätta	om	för	och	ge	en	bättre	förklarad	och	förstådd	histo‐

ria,	öka	elevernas	historiemedvetande,	men	också	hur	snabbt	nya	 forskarrön,	det	vill	säga	hur	

har	förintelsens	framväxt	återspeglats	eller	inte	återspeglat	i	litteraturen	och	hur	läro‐/kursplan	

påverkat	innehållet	i	läroboken.		

I	 min	 undersökning	 har	 jag	 använt	mig	 av	 sex	 läroböcker	 från	 perioden	 1954	 till	 2006.	 Den	

första	läroboken	är	Allmän	historia	för	gymnasiet	20som	är	skriven	av	Martin	Bäcklin	med	flera	

författare	 och	 som	utkom	1954.	Nästa	 lärobok	 är	Historia	 för	gymnasiet21	 som	är	 författad	 av	

Martin	Bäcklin	med	flera	författare	och	utgavs	1965.	Jag	har	använt	den	3:e	upplagan.	Den	tredje	

läroboken	är	Två	sekler	A‐	lärobok	i	historia	för	gymnasiet	3‐och	4årig	linje22,	åk	2‐3,	vilken	skri‐

vits	av	Lars	Hildingson	med	flera	författare	och	utkom	1973.	Nästa	lärobok	är	Alla	tiders	histo‐

ria23,	vilken	författats	av	Börje	Bergström	med	flera	författare.	Jag	har	använt	3:e	upplagan	från	

1986.	Den	sista	läroboken	är	Epos	–	för	gymnasieskolans	kurs	A	och	B24,	från	1996	och	i	reviderad	

utgåva	från	200625,	vilken	författats	av	Robert	Sandberg	med	flera	författare.	

																																																													

20 Bäcklin, Martin mfl, 1954, Allmänhistoria för gymnasiet, Stockholm: Almqvist & Wiksell/ Gebers förlag AB.  
21 Bäcklin, Martin mfl,1965, Historia för gymnasiet, Stockholm: Almqvist & Wiksell förlag AB 3:e upplagan.  
22 Hildingson, Lars mfl,1973, Två sekler - Lärobok i historia för gymnasieskolan,3-och 4-årig linje, åk 2-3, 
Stockholm: Natur och Kultur.  
23Bergström, Börje, 1986, Alla tiders historia - Grundbok i historia för gymnasieskolans humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga linjer, Arlöv: Liber Läromedel 3:e upplagan. 
24 Sandberg, Robert mfl, 1996,Epos-För gymnasieskolans kurs A och B, Uppsala: Almqvist & Wiksell Förlags 
AB. 
25 Sandberg, Robert mfl,2006, Epos - För gymnasieskolans kurs A och B, Stockholm: Liber AB 3:e upplagan  
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Läroböcker	 eller	 läromedel26	 förmedlar	 ett	 perspektiv	 och	 ett	 innehåll	 som	är	 påverkat	 av	 en	

process	där	skolpolitik,	allmänna	politiska	vindar	i	samhället,	författarnas	uppfattning,	bokförla‐

gets	uppfattning,	 lagar	och	 läroplaner	 samt	utrikespolitiska	 idéer	 speglas.	Alla	dessa	variabler	

förändras	 dock	 över	 tid.	Niklas	Ammert	menar	 att	 dagens	 läroböcker	 för	 grundskolan	 är	mer	

anpassade	 efter	 läroplaner	 och	 politikers	 krav	 eftersom	 författarna	 oftast	 är	 lärare	 och	 inte	

historiker.	Men	detta	gäller	inte	gymnasielitteraturen,	skriver	han.	Läroböcker	för	skolbruk	har	

producerats	sedan	1800‐talet	och	är	en	speciell	genre	där	författarna	måste	anpassa	innehållet	

till	läsarens	nivå.	De	är	också	Sveriges	mest	lästa	böcker.	I	dagens	svenska	skola	är	det	läraren	

som	avgör	vilket	 läromedel	som	skall	användas	och	de	har	också	ett	större	ansvar	att	granska	

litteraturen	eftersom	den	statliga	granskningen	av	läromedel	upphörde	1991.	Ammert	framhål‐

ler	med	stöd	av	undersökningar	å	området	vidare	att	läroboken	har	en	dominerande	ställning	i	

undervisningen,	speciellt	när	det	gäller	planering	och	undervisning	i	skolan,	vilket	i	sin	tur	på‐

verkar	 eleverna.	 Ju	kortare	utbildningstid	 en	 lärare	har	desto	mer	 lärobokstyrd	blir	undervis‐

ningen.27	Enligt	Wibaeus	har	den	svenska	skolan	utvecklats	från	att	ha	haft	en	nationell	och	reli‐

giös	fostransroll	i	under	1800‐	och	början	av	1900‐talet	till	att	lyfta	fram	demokratiska	värden.	

Denna	utveckling	slog	igenom	fullt	ut	under	1980‐talet.28	

Karlsson	menar	att	det	 i	den	svenska	skolan	finns	en	tröghet	när	det	gäller	ämnesinnehåll	och	

nyskapande	som	bland	annat	bygger	på	ekonomiska	faktorer	både	för	bokförlagen	och	från	de	

som	 inhandlar	nya	 läroböcker.29	Det	rör	sig	om	att	 förflytta	sig	över	olika	 tidsdimensioner	 för	

och	skapa	förståelse.	Han	framhåller	vidare	att	läroboken	kan	fungera	som	ett	effektivt	redskap	

när	det	gäller	och	utöva	makt	genom	att	förmedla	en	viss	identitet	och	världsbild	men	också	ge‐

nom	att	den	bidrar	till	att	befästa	den	rådande	samhällsordningen	och	dess	maktförhållanden.	

Detta	visar	sig	på	 fyra	olika	områden;	vilka	begrepp	används,	vilka	 tendenser	och	vilken	 fakta	

och	vilka	 tema	anlägger	boken.	Men,	skriver	Karlsson	vidare,	det	är	 inte	en	självklarhet	att	en	

konkret	lärobok	alltid	speglar	statsmaktens	intentioner	så	som	de	kommer	till	uttryck	i	skolans	

läroplaner,	 eftersom	 den	 även	 speglar	 den	 tradition	 och	 kultur	 som	 finns	 i	 ett	 samhälle.	 Hur	

boken	uppfattas	beror	också	på	vad	mottagarna	har	 för	erfarenheter.	Ett	syfte	är	dock	att	 för‐

medla	normer	och	värderingar	och	bidra	till	att	skapa	gemenskap	och	utveckla	kollektiva	identi‐

teter	med	hjälp	av	handlingar	och	händelser	i	det	förflutna.	När	kollektiva	identiteter	byggs	upp	

på	detta	sätt	kan	 läroboken	bli	ett	vapen	 i	maktens	 tjänst.30	Ammert	bekräftar	denna	bild	och	

																																																													

26 1975 ändrades lärobok till läromedel. Ammert 2008, s. 23. 
27 Ammert 2004, s. 276, 278. 
28 Wibaeus 2010, s. 41. 
29 Karlsson 2011, s. 50-51. 
30 Karlsson 2011, s. 45, 52. 
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understryker	att	historieläroböcker	innehåller	sprängkraft	genom	att	de	formar	identiteter,	ta‐

lar	om	vilken	historia	som	är	intressant	och	tvärt	om.31		

1.4	Analytisk	ram	

En	historiedidaktiker	 intresserar	 sig	 för	 en	 viss	 tids	 historiekulturella	 yttring	 i	 exempelvis	 en	

lärobok,	det	vill	säga	vilka	aktörer	ingår	i	förmedlingsutbytet,	vem	är	avsändare,	hur	förmedlas	

historien,	vad	är	det	som	förmedlas,	till	vem	förmedlas	den	samt	om	det	finns	odeklarerade	syf‐

ten	 bakom	 exempelvis	 läromedelsboken.	Historia	 handlar	 om	människors	 agerande	 eller	 icke	

agerande.	Det	 är	människor	 som	är	 aktören	medvetet	 eller	 omedvetet.	Människan	 är	historia,	

hon	är	skapad	av	historia	och	är	med	och	skapar	historia.	Historia	är	alltså	vi	 levande	dödliga	

inte	bara	en	vetenskap	och	ett	ämne	i	skolan.	32		

Historiemedvetande	 har	 sedan	 början	 av	 1980	 diskuterats	 och	 implementerats	 inom	 den	

svenska	historievetenskapen.	Traumatiska	upplevelser	eller	händelser	tenderar	att	aktivera	ett	

historiemedvetande,	alltså	en	slags	mental	process	 i	vilken	vi	orienterar	oss	 i	 tid	och	rum	och	

som	skapar	ett	 samband	mellan	dåtid,	nutid	och	 framtid.	Det	 är	 genom	berättelser	 som	berör	

och	 påverkar	 oss	 som	historiemedvetandet	 formas..	 Ett	 historiemedvetande	 står	 följaktligen	 i	

nära	förbindelse	med	till	exempel	vår	identitet,	existens	och	vår	omvärldsanalys.	För	och	fram‐

kalla	ett	historiemedvetande	är	ett	 tidsperspektiv	viktigt,	men	också	kronologisk	ordning	som	

sätter	in	händelser	i	ett	större	sammanhang.33Hur	historia	förmedlas	och	mottages	är	svårare	att	

identifiera,	vilket	ofta	beror	på	hur	pass	nära	händelsen	ligger	i	tid	och	rum	men	också	på	sättet	

att	kunna	identifiera	sig	med	det	inträffade.	34	Så	har	exempelvis	invånarna	i	Sverige	och	Norge	

olika	upplevelser	 av	 andra	världskriget..	Historiemedvetande	kan	 studeras	genom	de	 spår	det	

satt	 i	historiekulturen	via	exempelvis	 läromedel.	För	att	 fastställa	vad	 som	styr	 innehållet	och	

dess	form	i	en	läromedelsbok	utgår	jag	från	den	metod	som	Niklas	Ammert	presenterat	i	sitt	bi‐

drag	Historien	är	nu	men	även	Att	spegla	världen.	Han	menar	att	innehållet	i	en	lärobok	påverkas	

av	såväl	av	yttre	förhållanden	som	samhällsdebatten	och	det	kulturella	klimatet	som	av	inre	fak‐

torer	som	förlagens/köparnas	krav,	läroplaner,	styrdokument	samt	författarnas	historiesyn	och	

bakgrund	som	påverkar	produktens	utformning.	35	

																																																													

31 Ammert 2008, s. 33,Ammert 2011,s.34. 
32 Karlsson, Zander 2004, s.21 s.33 Ammert, Niklas, Finns då(och) nu (och) sedan? i Karlsson, Klas-Göran, 
Zander, Ulf (red), Historien är nu, en introduktion till historiedidaktiken, Lund 2004, s.285. 
33 Ammert 2004, s.279 s.282. 
34 Ammert 2004, s. 273. 
35Ammert 2004, s. 277, Ammert 2011 s.31. 
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1.7	Förintelsen	uppmärksammas	

Folkmordet	 uppmärksammades	 inte	 offentligt	 förrän	 olika	 rättegångar	mot	 olika	 förövare	 in‐

leddes	i	början	på	1960‐talet,	däribland	processen	mot	SS‐officeren	Adolf	Eichmann.	K‐G	Karls‐

son	skriver	att	det	vittnades	om	vad	som	försiggått	med	judarna	under	folkmordsprocessen	och	

behovet	att	minnas	dem	som	förintades	ökade.		

Det	var	emellertid	 inte	européerna	 som	betonade	vikten	av	uppgörelsen	av	det	 förflutna	utan	

initiativet	kom	från	USA	och	Israel.	Vändpunkter	eller	”milstolpar”,	som	K‐G	Karlsson	benämner	

dem,	där	 förintelsen	 ligger	 i	 fokus	kan	skildras	 i	 tre	olika	områden.	Det	 första	området	 tillhör	

den	mediala	 och	 kulturella	 sfären.	 Dokumentären	 The	 Sorrow	 and	 the	 Pity	 från	 1969	 och	 tv‐

serien	Holocaust:	The	Story	of	the	Family	Weiss	från	1978	och	tv‐bolaget	NBC	och	senare	filmen	

Schindler´s	List	från	1993.	I	Sverige,	om	vi	utgår	från	ovanstående	vändpunkt,	skrevs	det	blanda	

annat	kritiska	artiklar	om	vår	rasforskning,	inreseförbud	för	judar	och	den	nära	relationen	med	

Tyskland	när	Holocaust:	The	Story	of	the	Family	Weiss	sändes	ungefär	ett	år	senare,	1979.	

Andra	gruppen	av	vändpunkter	var	politiska	manifestationer,	händelser	och	processer	som	har	

sin	utgångspunkt	1970	i	Polen,	där	Västtysklands	förbundskansler,	Willy	Brandt,	öppet	erkände	

och	 bad	 om	 ursäkt	 för	 allt	 ont	 som	 Tyskland	 tillfogat	människorna	 i	 Östeuropa	 under	 kriget.	

Nästkommande	 politiska	 händelse	 då	 förintelsen	 hamnade	 i	 fokus,	 inträffade	 1986	 då	 Kurt	

Waldheim,	 före	detta	FN:s	generalsekreterare,	valdes	 till	Österrikes	president.	Presidenten	an‐

klagades	för	att	ha	varit	medlem	i	en	nazistisk	organisation	och	för	att	ha	dolt	att	han	under	kri‐

get	tjänstgjorde	som	officer	i	den	tyska	armén	på	Balkan.	Den	tredje	och	märkbara	politiska	till‐

dragelse	 inträffade	 i	 Sverige	 1997,	 då	 statsminister	 Göran	 Persson	 tog	 initiativ	 till	 Levande	

historia,	där	deras	uppgift	blev	bland	annat	och	upplysa	elever	om	 förintelsen,	 anordna	semi‐

narier	 för	 lärare	och	 initierade	också	 internationella	 förintelsekonferenser.	Det	 stora	 intresset	

för	öka	historieförmedling	kring	förintelsen	i	det	svenska	samhället	ledde	till	att	den	historiedi‐

daktiska	forskningen	intensifierades.	År	2001	påbörjades	bland	annat	ett	forskningsprojekt	För‐

intelsen	och	den	europeiska	historiekulturen	som,	enligt	författarna	Klas‐Göran	Karlsson	och	Ulf	

Zander,	är	ett	märkesår	för	den	historiedidaktiska	forskningen.	

En	 tredje	vändpunkt	kan	 tillskrivas	vetenskapliga	verk	som	givit	upphov	 till	debatter	som	fått	

återverkningar	 långt	utanför	vetenskapssamhället	däribland	Zygmunt	Baumans	bok	Auschwitz	

och	 det	moderna	 samhället,1989,	 där	 han	 bland	 annat	 ifrågasätter	 den	 tyska	 skuldfrågan	 och	

menar	 att	 förintelsen	 inte	 är	 ett	 brott	 av	 enbart	 tyskar	 utan	 den	 moderna	 människan.	 Även	

Christopher	Brownings	bok	Ordinary	Men,1992,	bok	visar	att	det	inte	var	kallblodiga	mördarma‐

skiner	som	utförde	förintelsen	utan	helt	vanliga	män	exempelvis	familjefäder	i	den	lägre	medel‐
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åldern.	36	Annat	som	också	upprörde	och	utmynnade	i	en	livlig	debatt	var	den	så	kallade	histori‐

kerstriden	som	 inträffade	 i	Västtyskland,	1986,där	det	diskuterades	vilken	historia	 som	skulle	

förmedlas,	vilket	perspektiv	skulle	historikerna	utgå	 ifrån	när	det	gäller	den	 tyska	 identiteten.	

Ytterligare,	ett	 fjärde	uttryck	 för	 förintelsens	uppmärksammande,	har	varit	 rättsliga	processer	

under	 1980‐	 och	 1990‐talen	 i	 Frankrike	 mot	 nazistsympatiserande	 ämbetsmän	 under	 andra	

världskriget,	men	också	2000‐talet	i	Storbritannien,	då	David	Irving	stämde	historiken	Deborah	

Lipstadt	som	anklagat	Irving	att	vara	förintelseförnekare	i	hennes	bok	Denying	the	Holocaust.		

För	Sveriges	del	har	fokus	på	förintelsen	och	dess	följder	förutom	ovanstående,	lett	till	en	myn‐

dighet	kallad	Forum	för	levande	historia.	Vilka	initialt	hette	Levande	historia	och	hade	som	upp‐

drag	att	framställa	och	sprida	boken	Om	detta	må	ni	berätta.		Sveriges	neutralitet,	passivitet	och	

effektivitet	i	 förintelseprocessen	har	belysts,	däribland	förföljelse	av	politiskt	oliktänkande	och	

steriliseringspolitik	har	uppmärksammats.37		

1.8	Definitioner	i	korta	drag	

1970‐talet	lanserades	Holocaust	och	betyder	religiöst	brännoffer	och	man	betonade	den	judiska	

dimensionen	och	genom	detta	språkbruk	blev	dem	som	mördats	 ihågkomna	 i	sin	egenskap	av	

offer.38	 Innan	dess	hade	man	kallat	massmordet	på	Europas	 judar	 för	 judeutrotningen.	När	 fil‐

men	Holocaust:	The	Story	of	the	Family	Weiss	översattes	till	svenska	blev	översättningen	Förin‐

telsen	med	stort	f	och	sedan	dess	har	man	i	vissa	sammanhang	fortsatt	med	detta	förhållnings‐

sätt	bland	annat	använder	Forum	för	levande	historia	denna	benämning.	Jag	använder	dock	lilla	

f	när	jag	skriver	om	detta	begrepp	i	min	uppsats,	inte	i	syfte	att	förringa	innebörden	utan	för	att	

det	inte	är	ett	egennamn.		

Begreppet	genocide,	genos	från	grekiskan	och	betyder	‐stam,	folk,	ras	och	latinska	cidium‐mord	

eller	 som	vi	 kallar	det	 –	 folkmord,	 är	omtvistat	bland	 forskarna	vad	gäller	 företeelsen	 i	 sig	 är	

modern	eller	ett	förmodernt	samhällsfenomen.	Ordet	har	dock	ett	modernt	ursprung	och	intro‐

ducerades	1944	av	polsk‐judiska	juristen	Raphael	Lemkin	som	miste	hela	sin	familj	i	förintelsen,	

men	 hans	 ursprungsidéer	 grunnar	 sig	 på	 de	 händelser	 och	 efterspel	 som	 inträffade	 i	 Turkiet	

1915‐16.39		

																																																													

36 Karlsson 2010, s. 208. 
37 Karlsson 2008, s.50,54,55. 
38 Gerner, Karlsson, 2005, s. 36-37. 
39 Läs mer angående detta i Gerner, Karlsson 2005, s. 67-74. 
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Inom	förintelseforskningen	har	olika	aktörsgrupper,	som	K‐G	Karlsson	nämner	dem,	uppmärk‐

sammats	de	två	senaste	decennierna.	Dessa	aktörsgrupper	har	indelats	i	förövare,	offer	och	bys‐

tander.	Uppmärksamheten	beror	bland	annat	på	nya	perspektiv	och	ökade	interkulturella	utby‐

ten,	men	 också	 ett	 behov	 av	 och	 definiera	 vem	 som	 är	 förövare	 och	 vem	 som	 är	 offer.	 Detta	

märks	tydligt	i	den	nutida	historiekulturen,	skriver	Karlsson.	I	tidigare	stycken	har	olika	förkla‐

ringsmodeller	 till	 förintelsen	 behandlats,	 men	 en	 liten	 repetition	 kring	 synen	 kring	 förövare	

kommer	här.	Förövare	har	ofta	fått	en	intentionalistisk	förklaring	det	vill	säga	att	de	bland	annat	

har	varit	drivna	av	en	 ideologisk	övertygelse	och	att	de	är	känslomässigt	 störda	och	psykopa‐

tiska,	vilket	grundar	sig	på	att	de	medvetet	planerade	och	uppsåtligt	genomförde	sina	handling‐

ar.	Funktionalisterna	menar	att	förövarna	drevs	till	och	utföra	handlingar	utan	personliga	beslut	

eller	 intressen,	 skriver	 K‐G	 Karlsson.	 Vilket	 i	 sin	 tur	 påverkade	 den	 gräns	 som	 fanns	 mellan	

funktionalism	och	intentionalism	och	visar	hur	människor	agerar	i	speciella	situationer.40		

Ett	offer	utsätts	för	psykisk/fysiskt	övergrepp	mot	sin	vilja.	När	det	gäller	övergrepp,	som	folk‐

mord,	är	tendensen	att	utpeka	förövare	oftast	på	vetenskaplig	nivå,	skriver	K‐G	Karlsson,	medan	

offeridentifikationen	oftast	 sker	 i	 samhället	och	att	denna	 tendens	 finns	över	hela	Europa	och	

beror	sannolikt	på	att	undvika	att	dras	in	i	skuldfrågan.	Offerrollen	är	emellertid	inte	helt	enkelt	

och	kan	analytiskt	användas	 i	dubbel	bemärkelse	både	positivt	och	negativt.	Negativt	 i	bemär‐

kelsen	fysisk	och	psykisk	smärta	för	han/henne	och	deras	omgivning.	Positivt	i	bemärkelsen	att	

få	känna	rättvisa,	få	erkännande	och	kompensation	för	oförrätter	som	han/hon	blivit	utsatt	för,	

även	för	han/hennes	omgivning.	Detta	kan	ha	gynnsamma	konsekvenser	för	den	egna	identite‐

ten,	maktposition	och	ekonomi,	fortsätter	Karlsson.	När	det	gäller	förövare	har	forskning	kom‐

mit	 fram	till	 två	olika	bystanderbegrepp	och	dessa	uppdelas	 i	 två	kategorier	 ‐	 internal	bystan‐

der‐	tillhör	förövargruppen	i	detta	fall	till	exempel	tyskarna	eller	samhället	Tyskland,	men	de	är	

inte	själv	förövare.	External	bystander‐	betraktar	våldet	utifrån	och	att	de	indirekt	ger	sitt	stöd	

åt	förövaren	genom	exempelvis	ekonomiska	förbindelser	exempelvis	Sverige.	De	människor	som	

vid	folkmord	har	kunskap	om	vad	som	händer	men	avstår	 från	handling	för	och	stoppa	våldet	

definieras	som	bystander.41		

																																																													

40 Karlsson 2010, s. 225, 246-248. 
41 Karlsson 2010, s. 245-265. 
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2.	FÖRINTELSEN	I	LÄROBÖCKER	–	EN	ANALYS	

2.1	Allmän	historia	för	gymnasiet	1954	

2.1.1KUNGLIGA	SKOLÖVERSTYRELSENS	KURSPLAN	I	HISTORIA	1954	

Vid	den	här	tiden	finns	det	anvisningar	om	vad	som	skall	undervisas	och	när	beroende	på	hur	

många	år	eleverna	går	och	vilken	linje.	Den	kursplan	jag	har	studerat	är	för	Allmänlinje	tre‐	till	

fyraårig	utbildning,	Latinlinjen	 tre‐	 till	 fyraårig	 linje	och	Reallinjen	 tre‐	 till	 fyraårig	utbildning.	

Lärjungarna	som	eleverna	kallas	skall	fördjupa	och	vidga	sina	insikter	i	svensk	och	allmän	histo‐

ria	för	och	förstå	deras	tids	kultur	och	samhälle	och	på	så	vis	klargöra	1950‐talets	ekonomiska	

och	sociala	problem.	Lärarna	skall	ge	en	översiktlig	repetition	av	huvudlinjer	i	allmän	och	nor‐

disk	historia	där	undervisningen	koncentreras	 till	 1700	och	1900‐talet	 för	de	 som	går	 treårig	

utbildning.	De	som	går	fyra	årig	utbildning	skall	även	fokusera	på	1900‐talet	och	framåt.42		

2.1.2	ALLMÄN	HISTORIA	FÖR	GYMNASIET		

Författarna	till	Allmän	historia	för	gymnasiet	har	tagit	hänsyn	till	de	metodiska	anvisningar	som	

föreligger	och	de	har	försökt	anpassa	efter	elevernas	mogenhetsgrad.	Författarna	har	ägnat	sig	

åt	den	sociala	och	ekonomiska	utvecklingen	och	innehållet	är	mer	resonerande	och	utredande.	

Författarna	har	också	noga	påpekat	vad	som	är	viktigt	och	 inläras	 respektive	genomgås,	dock	

inga	årtal	för	det	är	”hans”,	lärarens,	uppgift.	43	

Nationalsocialismen	är	huvudrubriken	för	detta	kapitel	och	inleds	med	hur	oroligt	Tyskland	var	

efter	första	världskriget	med	bland	annat	arbetslöshet,	skadeståndsbetalningar	och	kuppförsök	

både	från	vänster‐	och	höger.	Det	stabiliserades	sedermera	och	republik	upprättades.	När	sedan	

världskrisen	slog	till	steg	arbetslösheten	och	ytterlighetspartierna	drog	fördel	av	detta,	skriver	

författarna.	Vidare	 skriver	de,	 vilka	 samhällsklasser	 som	röstade	på	vad.	De	 skriver	vidare	att	

Adolf	Hitler	angrep	marxismen	och	detta	stöddes	av	en	del	storkapitalister.	Hitler	skulle	rädda	

Tyskland	 från	 kommunism	 och	 kaos,	 vidare	 behövde	 det	 tyska	 folket	 "livsrum".	 Versailles‐

fredens	orättvisor	och	 judarna	bar	den	största	 skulden	 till	Tysklands	olyckor	och	på	detta	vis	

lyckade	Hitler	 frambringa	 det	 tyska	 folkets	 nationella	 känslor.	Många	 av	 nationalsocialismens	

motståndare	gick	i	landsflykt	eller	inspärrades	i	koncentrationsläger,	och	inom	det	nationalsoci‐

																																																													

42 Kungliga Skolöverstyrelsen, Redogörelse för försöksverksamhet med enhetsskola årgång 36 1954:14 s. 173-
174. 
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alistiska	partiet	företogs	utrensningar,	genom	vilka	Hitler	röjde	medtävlare	ur	vägen	och	att	han	

och	partiet	samt	den	hemliga	polisen	behärskade	samhället.	Därefter	skriver	författarna	om	hur	

Hitlers	samhälle	skulle	se	ut	och	hur	det	skulle	omdanas	till	ett	självförsörjande	rike	med	ledar‐

dyrkan.	När	det	kommer	till	judeförföljelserna	skriver	de	följande:	

Enligt	nationalsocialistisk	uppfattning	rådde	icke	någon	jämlikhet	mellan	olika	
folk	och	olika	människor,	och	de	borde	 inte	ha	 lika	rättigheter.	Högst	av	alla	
folk	stod	det	tyska	”herrefolket”	som	nu	skulle	ytterligare	förädlas	genom	en	
raspolitik,	 som	 skulle	 renodla	 den	 nordiska	 rasen	 och	 utmönstra	 alla	 som	
mindervärdiga	betecknande	 inslag,	 framför	 allt	 judiska	 (antisemitism).	 Jude‐
förföljelserna	 drevs	 till	 sin	 spets	 under	 andra	 världskriget,	 då	 man	 sökte	
utrota	alla	 judar	 i	Tyskland	och	 i	de	ockuperade	 länderna.	Man	beräknar,	att	
de	nazistiska	judeförföljelserna	kostade	över	6	millioner	judar	livet.44		

Vidare	skriver	de	att	kvinnan	inte	skulle	delta	i	förvärvslivet	och	att	genom	ekonomisk	och	hygi‐

eniska	åtgärder	skulle	nativiteten	höjas.	Nationalsocialismen	mötte	allvarligt	motstånd	av	kyr‐

kan,	framförallt	den	katolska.	När	det	gäller	Sveriges	förehavande	eller	inte	finns	det	inget	om‐

nämnt.		

2.1.3	SVAR	PÅ	RAMFRÅGOR		

Författarna	besvarar	inte	vad	som	var	upprinnelsen	till	förintelsen.	De	nämner	inte	förintelsen	

överhuvudtaget,	men	det	var	inte	heller	förväntat	eftersom	begreppet	ännu	inte	myntats,	däre‐

mot	nämner	de	första	världskrigets	eftergifter	och	ostabiliteten	i	demokratin	och	judarnas	skuld	

som	orsakerna	till	Tysklands	olyckor,	men	inga	exempel	på	vad	Hitler	ansåg	vad	judarna	hade	

gjort	för	fel	och	hur	det	kunde	påverka	folkets	nationella	känslor.	Förövaren	är	enbart	Hitler	och	

det	 är	han	 som	är	 skyldig	 till	 allt,	möjligtvis	kan	man	 förstå	 att	det	nazistiska	partiet	och	den	

hemliga	 polisen	 är	 inblandade	 på	 något	 sätt,	 men	 inte	 exakt	 hur	 och	 för	 vad.	 De	 behärskade	

samhället,	men	Hitler	är	ledaren	och	det	är	han	som	utpekas	som	förövaren	med	stort	F,	och	det	

kan	uppfattas	som	om	krigsförbrytelserna	endast	inträffat	i	Tyskland.	Motståndare	till	det	nat‐

ionalsocialistiska	partiet	gick	i	 landsflykt	eller	spärrades	in	i	koncentrationsläger,	möjligen	kan	

man	göra	kopplingen	att	den	hemliga	polisen	ordnade	detta,	men	vem	är	den	hemliga	polisen	

och	vad	hände	i	dessa	läger?		

Det	kan	tolkas	som	om	att	inga	judar	sattes	i	koncentrationsläger,	utan	de	skulle	utmönstras	ge‐

nom	raspolitik/förädling	både	i	Tyskland	och	i	de	ockuperade	länderna,	men	författarna	berät‐

tar	inte	hur	detta	skedde.	Den	kopplingen	får	läraren	berätta	eller	så	får	eleverna	dra	slutsatser	

																																																																																																																																																																																														

43 Bäcklin 1954, s. 5-6. 
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själv!	 Visserligen	 skriver	 författarna	 antisemitism	 inom	 parentes,	 men	 då	 skall	 eleverna	 själv	

åkerkoppla	till	något	de	tidigare	gått	igenom	eller	så	är	det	läraren	som	skall	förklara	detta.	De	

nazistiska	judeförföljelserna	kostade	över	sex	miljoner	 judar	 livet,	genom	utrotning,	 ja	hur	då?	

Varför	flydde	de	inte?	Händelserna	banaliseras.	Över	sex	miljoner	människor	”bara”	dör.	Ingen	

har	utfört	dåden.	Kvinnan	som	nämns	 i	 förbifarten,	 i	 sista	stycket,	 framställs	som	oskyldig,	ef‐

tersom	hon	ansågs	mindervärdig	och	skulle	 inte	delta	 i	 arbetslivet	utan	vara	hemma	och	 föda	

barn,	framför	allt	den	gifta	kvinnan	får	man	anta,	eftersom	de	unga,	både	kvinnor	och	män,	hade	

obligatorisk	 arbetstjänst	 eftersom	 Tyskland	 skulle	 bli	 självförsörjande.	 Ungdomarna	 framstår	

också	som	oskyldiga	till	det	som	händer	i	landet,	eftersom	de	via	Hitlerjugend	och	skola	blir	fost‐

rade	 i	 ledardyrkan	och	hade	 inte	någon	möjlighet	 till	att	påverka.	Författarna	 tycker	också	att	

det	är	viktigt	och	påpekar	kyrkans	motstånd	och	den	katolska	kyrkan	framstår	som	hjältar.	Möj‐

ligen	vill	 författarna	på	detta	sätt	 försöka	upprätta	ordet	antisemitism	och	vad	det	 innebar	på	

medeltiden	och	vilken	roll	 ”kyrkan”	hade	då.	Vidare	hänvisar	 författarna	exempelvis	 till	doku‐

menterade	valresultat	och	muntliga	tal	vilket	tyder	på	intentionellt	perspektiv,	men	också	Hitler	

som	förövare,	eftersom	det	är	han	som	handlar	via	sin	ideologiska	övertygelse.		

Författarna	anser	att	det	som	fast	skall	inläras	i	texten	är	ord	som	Weimarrepubliken,	national‐

socialisterna,	 Adolf	 Hitler,	 koncentrationsläger	 och	 Führer	 vilket	 visar	 att	 det	 viktigaste	 att	

komma	ihåg	är	aktören	Adolf	Hitler	och	hans	ideologi	och	inte	hans	och	hans	medlöpares	illgär‐

ningar.	De	använder	sig	av	ett	dåtida	tidsperspektiv,	men	ingen	koppling	till	(deras)nutid	och	ett	

framåtperspektiv	 det	 vill	 säga	 ett	 stimulerande	 och	 utvecklande	 av	 deras	 historiemedvetande	

finns	inte.	Författarna	följer	kurs‐/läroplan.	Inget	illustreras,	vilket	kan	tyckas	märkligt	eftersom	

det	borde	finnas	massor	av	bilder	så	nära	inpå	det	inträffade,	men	å	andra	sidan	vill	”vi”	kanske	

inte	minnas	eller	bli	påminda,	men	mest	troligt	beror	det	på	att	förlag	och	författare	inte	tyckte	

att	det	var	nödvändigt.	Det	finns	dock	undersökningar	som	visar	att	bilder	blev	vanligt	från	och	

med	1960‐talet.45		

Enligt	 kursplanen	 får	 de	 som	 går	 fyraårig	 utbildning	 vetskap	 om	 händelser	 under	 1900‐talet,	

övriga,	 de	 som	 exempelvis	 går	 treårig	 utbildning,	 får	 vetskap	 om	 svensk,	 allmän	 och	 nordisk	

historia	under	1700‐1900‐talet.	Det	innebär	att	de	som	gått	längre	i	skolan	borde	ha	vetskap	om	

att	sex	miljoner	judar	dog	under	andra	världskriget,	men	hur	de	dog	och	varför	de	valdes	ut	som	

offer	står	det	inget	om.	Annat	som	kan	tas	i	beaktning	är	att	svenskar	och	Sverige	överhuvudta‐

get	inte	kan	kopplas	till	förintelseprocessen,	det	står	inget,	vilket	ligger	i	linje	med	övriga	Europa	

																																																																																																																																																																																														

44 Bäcklin 1954, s. 368. 
45 Ammert 2011, s. 25. 
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vid	denna	tid,	skriver	Karlsson	i	sin	skriftserie.	Förintelsen	är	inget	som	diskuteras	offentligt	och	

pågick	i	Tyskland.		

2.2	Historia	för	gymnasiet	1965	

2.2.1KUNGLIGA	SKOLÖVERSTYRELSENS	KURSPLAN	I	HISTORIA	FÖR	GYMNASIET	1964	

Målen	med	historieundervisningen,	som	nu	inte	är	sammanslagen	med	samhällskunskap,	är	att	

undervisningen	skall	vidga	och	fördjupa	insikter	i	allmän	och	nordisk	historia	för	förståendet	av	

deras	tids	kultur	och	samhällsliv.	Det	skall	även	bedrivas	källstudier.	Tre‐	och	fyraåriga	utbild‐

ningar	och	uppdelade	i	Allmänlinje,	Latinlinjen	och	Reallinjen.	Real‐	och	den	Allmänlinjens	fyra‐

åriga	och	Latinlinjens	treåriga	utbildning	skall	utgå	ifrån	allmän	och	nordisk	historia	från	1870	

till	innevarande	tid.	Går	du	däremot	treårig	Allmän‐	och	Realutbildning	utgår	man	från	1815	till	

innevarande	 tid.	 Latinlinjens	 fyraåriga	 utbildning	 utgår	 ifrån	 1900‐	 talet	 till	 innevarande	 tid.	

Skolöverstyrelsen	påtalar	under	Anmärkningar	till	kursplanen	att	kursinnehållet	skall	sovras	och	

delar	in	1900‐talet	i	sex	olika	områden;	Världen	efter	första	världskriget,	Demokratierna	och	dik‐

taturerna	under	mellankrigstiden,	Sverige	mellan	världskrigen,	Det	andra	världskriget,	Efterkrigs‐

tidens	värld	till	Norden	efter	andra	världskriget.	När	det	gäller	Det	andra	världskriget	ger	de	för‐

slag	om	att	fokus	skall	ligga	på	förspelet,	utbrottet,	krigsoperationerna	i	huvuddrag,	Norden	un‐

der	krigsåren,	den	svenska	neutralitetspolitiken	och	hjälpen	till	grannländerna.46	

2.2.2	HISTORIA	FÖR	GYMNASIET		

Historia	för	gymnasiet	är	skriven	för	att	eleverna	skall	få	en	lättare	överblick	över	utvecklingsför‐

loppet	och	samhällsförhållanden,	näringsliv,	politisk	historia,	kulturliv.	Vidare	påtalar	författar‐

na	i	efterskriften	att	årtal	som	bör	inläras	är	satta	med	fet	stil,	dessutom	påpekar	författarna	att	

den	 sociala,	 ekonomiska	 och	 det	 allmän	 kulturlivet	 fått	 större	 utrymme.	 Läroboken	 har	 även	

kompletterats	med	bilder	som	är	relativt	samtida	med	händelserna	och	bildtexterna	är	relativt	

utförliga.	47		

De	 nationella	 diktaturerna,	 i	 ingressen	 presenteras	 fascismen	 och	 nationalsocialismen.	 Under	

nationalsocialismen	har	det	 inte	hänt	särskilt	mycket	när	det	gäller	 innehållet	 i	 texten	 jämfört	

med	 det	 som	 skrevs	 1954.	 Vid	 ett	 fåtal	 tillfällen	 har	 ordföljden	 ändrats,	 men	 texten	 är	 den	

																																																													

46 Kungliga Skolöverstyrelsens skriftserie 36,1964 upplaga 2 s. 17, 97. 
47 Bäcklin 1965, 567-568. 
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samma.	Författaren	har	under	detta	stycke	fetat	1933	då	Hitler	blev	rikskansler.	Författaren	lagt	

till	några	rader	

Man	beräknar,	att	de	nazistiska	judeförföljelserna	kostade	sex	miljoner	judar	
livet.	 Barbariet	 gällde	 dock	 inte	 bara	 judarna	utan	 också	 alla	 dem	 som	mot‐
satte	sig	nazismen48	

Vidare	förklarar	författaren	att	med	raspolitik	och	ofattbar	grymhet	sökte	de	(med	nationalsoci‐

alistisk	uppfattning)	utrota	alla	judar	i	Tyskland	och	de	ockuperade	länderna.	Nu	förklarar	för‐

fattaren	att	judarna	föstes	samman	i	stora	läger	och	utsattes	för	en	omänsklig	behandling	och	att	

de	efterhand	fördes	till	gaskamrar	för	att	avlivas.	En	bild	har	tillfogats.	Texten	och	bilden	visar	

en	 liten	pojke	med	händerna	 i	 luften	på	väg	ut	ur	ett	hus	vilket	visar	att	även	barn	drabbas.	 I	

bakgrunden	på	bilden	ser	man	fler	människor	på	väg	ut	ur	ett	hus	och	de	har	också	händerna	i	

luften,	och	tyska	soldater	har	gevär	i	sin	händer	och	står	runt	om	och	bevakar	människoskaran.	

Bilden	 visar	 judar	 som	 tvingas	 från	Warzawagettot	 till	 något	 koncentrationsläger	 Författaren	

har	tagit	bort	meningen	som	handlar	om	den	katolska	kyrkans	motstånd	till	nationalsocialismen.	

49		

Norge	och	Danmark	invaderades	till	stor	del	på	grund	av	att	tyskarna	ville	säkerställa	malmut‐

förseln	via	Narvik.	Västmakterna	hade	ungefär	samma	tankar	men	fick	ge	med	sig	och	författar‐

na	skriver	vidare	att	Sverige	skonades	på	grund	av	att	tyskarna	ville	minimera	sina	militära	ris‐

ker.	Författarna	återger	huvuddragen	hur	Danmark	och	Norge	ockuperades.	Sverige	blev	rätt	så	

isolerat	och	under	hot	och	krav	gjorde	samlingsregeringen	flera	eftergifter	exempelvis	permitte‐

ringstrafiken.	Många	svenskar	godtog	detta	som	nödvändigt	för	att	bevara	freden,	men	det	fanns	

de	som	kritiserade	regeringen.	Vissa	kritiska	tidningsorgan	fick	transportförbud,	skriver	förfat‐

tarna.	De	skriver	också	att	myndigheterna	via	olika	slagord	exempelvis	vaksamhet	och	tystnad	

försökte	stärka	invånarnas	psykiska	motståndskraft.	Vidare	berättas	det	om	hur	det	svenska	ci‐

vilförsvaret,	hemvärnet,	utbyggdes	och	att	värnplikten	utökades.	Livsmedel	ransonerades	men	

livsmedelsförsörjningen	blev	av	olika	skäl	inte	lika	svår	som	under	första	världskriget.	Författa‐

ren	fortsätter	med	att	över	tusen	svenska	dödsoffer	skördades	ute	på	haven.	Ett	antal	svenska	

fartyg	fick	bland	annat	fri	lejd	till	Sydamerika,	men	när	Finland	blandar	sig	i	kriget	mot	Sovjetun‐

ionen	försattes	Sverige	i	en	svårare	situation.	Texten	fortsätter	med	att	under	viss	påverkan	av	

Gustav	den	V	beslöt	riksdag	och	regering	att	tyskarna	skulle	få	överföra	en	division	från	Norge	

till	 Finland	 samt	 att	 de	 skulle	 få	 utföra	 vissa	 förflyttningar	 i	 svenskt	 sjö‐	 och	 luftterritorium,	

dessutom	 fortsatte	 Sverige	 också	 med	 leveranserna	 av	 järnmalm,	 trots	 västmakternas	 starka	
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invändningar.	När	krigslyckan	vände	för	tyskarna	kunde	Sverige	frigöra	sig	ur	det	tyska	greppet,	

skriver	författaren.		

Sedan	berättas	det	hur	det	 ljusnar	 för	Norge	och	Danmark	men	att	 läget	mörknar	 för	Finland.	

Under	slutskedet	av	kriget	utförde	Sverige	en	betydande	humanitär	insats	där	19000	människor	

räddades	ur	det	sammanstörtande	Tyskland.	Det	var	särskilt	danskar,	norrmän,	judar	och	fran‐

syskor,	 skriver	 författaren.	 Därefter	 berättas	 det	 att	 västmakterna	 avvisade	 alla	 förslag	 om	

svensk	intervention.	I	maj	1945	befriades	Norge	och	Danmark	och	hela	Skandinavien	jublade.	50	

2.2.3	SVAR	PÅ	RAMFRÅGOR	

Författaren	vidhåller	samma	inledning	som	1954,	det	vill	säga	det	blir	 ingen	utökad	förklaring	

till	syndabockstänkandet	kring	judarna.	De	nämner	inte	heller	var	vi	hittar	rötterna	till	förintel‐

sen.	Eftersom	begreppet	 förintelsen	 inte	 fanns	vid	denna	tidpunkt	nämns	det	 inte,	men	 judeu‐

trotning	nämns	inte	heller.	Det	är	fortfarande	Hitler	som	är	aktören	bakom	elimineringen	av	ju‐

darna	 och	 jag	 tolkar	 texten	 som	 att	 elimineringen	 fortfarande	 utförts	 av	 tyska51	 soldater	 och	

detta	bekräftas	utifrån	bilden	med	pojken.	Det	blir	uppenbart	hur	grymma	de	tyska	soldaterna	

var	när	de	inte	skonar	barn.	Författarna	berättar	om	gettona	i	Warszawa	men	inte	mer	än	att	de	

var	judekvarter.	Inget	nämns	om	förhållandena	där	och	varför	de	bodde	så,	vilket	är	en	skillnad	

jämfört	med	tidigare	lärobok.		

Författarna	berättar	lite	mer	kring	judeförföljelserna	än	1954	men	förbrytelserna	ingår	i	kriget	

det	vill	säga	de	är	offer	som	alla	andra.	Nu	nämner	författarna	också	att	barbariet	utövades	mot	

fler	än	judarna	och	läsaren	får	en	vag	inblick	i	att	förbrytelserna	även	pågår	i	de	ockuperade	län‐

derna,	dock	inte	vilka	länder.	Viktigt	enligt	författarna	är	att	minnas	årtalet	1933	och	inget	an‐

nat,	vilket	är	en	skillnad	med	 förgående	 lärobok.	Lägren	beskrivs	 inte,	 inte	heller	var	de	 finns	

eller	har	funnits	och	vem	som	arbetade	där.	Det	står	inget	om	ghetto‐förhållandena.	Intentionellt	

speglat,	 inga	 förändringar	sedan	1954.	Skillnaden	mellan	1954	och	1965	märks	genom	förkla‐

ringarna	 hur	 judarna	 först	 föstes	 samman	 och	 sedan	 fördes	 till	 gaskamrarna	 för	 att	 avrättas.	

Skälen	till	att	de	ändrat	i	texten	kan	vara	att	de	fått	kritik	för	att	eleverna	inte	förstod	hur	judar‐

na	eliminerades	eftersom	de	inte	skrev	det	1954.	En	annan	anledning	kan	också	vara	den	upp‐

märksammade	rättegången	i	Israel	1961/62	mot	Adolf	Eichmann	där	förintelseprocessen	belys‐

tes	ur	en	ny	synvinkel	som	Karlsson	omnämner	i	sin	skriftserie.	1954	belyses	den	katolska	kyr‐
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kans	 roll	 som	motståndsrörelse,	men	kyrkan	nämns	 inte	 alls	 1965.	Kvinnornas	medverkan	 är	

diffus	precis	som	i	tidigare	lärobok.		

Enligt	kursplanen	har	historieämnet	ändrats	till	att	årskurs	tre	och	fyra	läser	från	1870	till	inne‐

varande	tid	det	vill	säga	1960‐talet.	Skolöverstyrelsen	rekommenderar	krigets	förlopp	i	huvud‐

drag	och	den	svenska	neutralitetspolitiken	när	det	gäller	att	belysa	andra	världskriget	och	dess	

händelser,	 författarna	 följer	rekommendationerna	vilket	är	en	direkt	 följd	av	den	nya	kurspla‐

nen.	 Sverige	 och	 dess	 invånare	 framställs	 som	 offrets	 och	 hjältens	 aktör.	 Lyfts	 något	 negativt	

fram	finns	det	genast	något	ursäktande	för	agerandet	exempelvis	när	det	gäller	vår	malmleve‐

rans	till	Tyskland.	Författarna	utgår	från	dåtid	och	så	förblir	det	genom	hela	texten.	En	intent‐

ionalistisk	tolkning	av	händelserna	där	judeförföljelserna	ingår	i	kriget	.	

2.3.Två	sekler	1973	

2.3.1LÄROPLAN	FÖR	GYMNASIESKOLAN	1970	SUPPLEMENT	II	

Målen	för	historieundervisningen	är	att	vidga	och	fördjupa	kunskaperna	om	väsentliga	epoker	

och	förlopp	i	allmän	och	nordisk	historia,	vidare	skriver	Skolöverstyrelsen	att	eleven	skall	skaffa	

sig	insikt	om	hur	vår	egen	tids	samhällsformer	samt	dess	kultur‐	och	levnadsförhållanden	vuxit	

fram.	Eleverna	skall	 stifta	bekantskap	med	källmaterial	och	utveckla	 förmågan	att	kritiskt	och	

nyanserat	bedöma	uppgifter,	sammanhang	och	problem	i	det	förgångna	och	nutiden,	meddelar	

Skolöverstyrelsen.	 Huvudmoment	 för	 Humanistisk,	 Samhälls‐	 och	 Naturlinjen	 är	 åren	 1000‐

1789,1789‐1945	och	perioden	efter	1945.	När	det	gäller	perioden	1789‐1945	är	det	samhälle‐

nas	uppkomst	och	utveckling	utifrån	den	industriella	och	idéhistoriska	utvecklingen	som	är	vik‐

tig.	Vidare	har	Skolöverstyrelsen	allmänna	synpunkter	på	ämnesstoffet	där	de	påpekar	att	den	

mångsidiga	belysningen	av	skilda	epoker	inte	är	avgörande	utan	politiska,	ekonomiska	och	soci‐

ala	utvecklingslinjer	är	det	bästa.	Det	globala	perspektivet	skall	betonas	mer,	ju	längre	fram	man	

kommer.52	

2.3.2	TVÅ	SEKLER	1973		

Textmaterialet	 skall	 svara	 mot	 läroplanens	 krav	 inom	 de	 humanistiska,	 samhällsveteskapliga	

och	naturvetenskapliga	 grenar,	 skriver	 författaren.	 I	Två	 sekler	 framhålls	 att	 den	 allmänkultu‐

rella	utvecklingen	har	fått	stå	tillbaka	för	en	utförligare	behandling	av	den	politiska,	ekonomiska,	

sociala	och	tekniska	utvecklingen,	vidare	vill	författaren	även	att	läsarna	skall	kritiskt	och	nyan‐
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serat	 ta	del	 av	bilder	och	 text	 i	boken	eftersom	arbete	med	historiskt	källmaterial	bör	utökas.	

Det	kan	nämnas	att	läroboken	har	granskats	av	bland	annat	professorer	och	docenter.	53	

Texten	inleds	med	rubriken	Det	totala	kriget	och	underrubrikerna	fokuseras	på	I	Ryssland:	Stal‐

ingrad,	 I	Nordafrika:	El	Almein	och	Stilla	havet:	amerikansk	 flottöverlägsenhet,	 därefter	Europa	

under	tyskt	herravälde.	I	marginalen	redogör	författarna	för	den	vetenskapliga	debatten	och	om	

de	krigsförandes	strategi.	Under	rubriken	Europa	under	tyskt	herravälde	redogörs	för	hur	Tysk‐

land	talar,	sedan	1940	års	segrar,	om	”Die	Neuordnung	Europas”,	där	det	egentligen	inte	fanns	

någon	plan,	men	de	åtgärder	man	tog	visade	på	Tysklands	överlägsenhet	över	andra	länder	och	

folk.	 Nästkommande	 sida,	 sidan	 efter	 de	 två	 fotografierna,	 har	 överskriften	Tvångsförflyttning	

och	tvångsarbete,	och	där	skriver	 författarna	att	Tyskland	skulle	göras	till	ett	 industriellt	cent‐

rum	 där	 de	 tyska	 lydstaterna	 tvangs	 till	 oförmånliga	 avtal	 och	 att	 man	 använde	 krigsfångar,	

fångarna	i	koncentrationslägren	och	tvångsförflyttade	människor	från	Polen	och	Sovjetunionen.	

Därefter	har	vi	nästa	 rubrik	som	 lyder;	Lidande	och	 förnedring.	På	 följande	 fem	meningar	står	

det	att	kriget	möjliggjorde	också	en	utrotning	av	motståndare	till	nazismen	eller	av	såsom	min‐

dervärdiga	 betraktade	 folkgrupper,	 särskilt	 judarna,	 skriver	 författarna.	 I	 Tyskland	 fanns	 om‐

kring	1000	koncentrationsläger,	dit	man	förde	politiska	fångar,	motståndsmän,	krigsfångar	etc.	

De	levde	på	svältkost	och	fick	arbeta	12‐14	timmar	under	vidriga	förhållanden,	ofta	med	livsfar‐

liga	uppgifter,	berättar	författarna.	Vissa	läger	tjänstgjorde	som	”dödsfabriker”:	judar,	polacker,	

zigenare	gasades	ihjäl,	och	deras	kroppar	brändes.	Totalt	passerade	10‐12	miljoner	deporterade	

från	alla	ockuperade	länder	i	Europa	sådana	läger.		

På	dessa	tre	sidor	finns	det	fyra	fotografier.	Ett	stort	fotografi	från	1940	på	en	svältande	mor	och	

hennes	 två	barn	 i	Warszawas	ghetto.	Under	det	står	det	 följande	att	 i	Warszawa	organiserade	

tyskarna	1940	ett	ghetto	för	judar.	Man	har	beräknat	att	600	000	judar	fördes	dit.	Av	dem	skall	

500	ha	överlevt.54	Det	finns	även	en	liten	bild	av	en	kvinna	från	1930	med	ett	plakat	runt	halsen	

med	tysk	text.”	Ich	bin	am	Ort	das	grösste	Schwein	und	lass	mich	nur	mit	Juden	ein!”	(detta	är	

inte	översatt	till	svenska)	Runt	henne	finns	män	i	naziuniform.	Under	bilden	skriver	författarna	

att	det	förekom	judeförföljelser	i	flera	länder	i	Europa	efter	första	världskriget,	men	det	var	i	Hit‐

lertyskland	de	sattes	i	system.	Det	finns	ytterligare	två	fotografier.	Ett	som	visar	ett	av	förintelse‐

lägren,	där	allierade	beordrat	civilbefolkningen	att	möta	upp	inne	i	lägret.	Bilden	visar	döda	ut‐

märglade	koncentrationslägerfångar	 upplagda	på	 rad,	 i	 flera	 rader,	med	 civilbefolkningen	 stå‐

ende	runt	omkring	fångarna	och	två	allierade,	stående	i	mitten	av	de	uppradade	döda	fångarna.	
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Vem	bär	ansvaret	för	detta?	skriver	man	under	bilden.	Vad	jag	kan	se,	bland	civilbefolkningen,	är	

det	en	kvinna	och	resten	män	på	bilden.	Den	andra	bilden	visar	en	judisk	kvinna	slagen	till	mar‐

ken	i	en	judepogrom	i	den	polska	staden	Lwov	1941.	Nazister	från	orten	utför	detta,	skriver	för‐

fattarna.	Kvinnan	som	ligger	på	marken	ligger	i	försvarsställning,	men	ser	samtidigt	ut	att	vilja	

resa	 sig	 från	marken.	Runt	kvinnan	 står	 ett	 antal	män	och	kvinnor,	där	det	 ser	ut	 som	om	en	

kvinna	är	redo	att	angripa	den	judiska	kvinnan	med	en	linjal/pinne.	55		

	Längre	 fram	 i	 boken	 berättar	 författarna	 hur	 nazisterna	 vann	 anhängare	 genom	 hänsynslös	

propaganda	genom	att	beskylla	 inhemska	och	utländska	partiers	 ledare	som	 förrädare	och	att	

nazisterna	 lastade	dem	för	 landets	olyckor.	Under	Ras‐nation‐ledare	berättar	 författarna	bland	

annat	att	nazismen	inte	bara	var	en	politisk	åskådning,	utan	också	en	ideologi,	där	ovanstående	

begrepp	var	viktiga	grundbegrepp,	där	nationens	intressen	gick	före	allt	annat.	Den	ariska	rasen,	

med	sina	högre	egenskaper	 sades	ha	 rätt	 att	härska	över	 andra.	Vidare	 skriver	 författarna	att	

antisemitismen	spelade	en	stor	roll	 inom	den	nationalsocialistiska	åskådningen	och	propagan‐

dan.	 Judarna	sades	på	ett	orättmätigt	sätt	ha	tillskansat	sig	 ledande	ställningar	inom	alla	vikti‐

gare	områden	av	samhällslivet	och	ha	utnyttjat	demokratins	grundidéer	för	att	hålla	nere	”den	

ariska	rasen”	i	allmänhet	och	tyskarna	i	synnerhet.	Hitlers	medhjälpare	fick	stora	befogenheter	

inom	sina	respektive	fält,	men	alla	erkände	sitt	beroende	av	ledaren,	"der	Führer".56		

Efter	detta	tas	näringslivets	upprustning	upp	och	efter	det	kommer	en	ny	rubrik;	Likriktning	och	

terror	där	 författarna	berättar	att	varje	antydan	 till	 opposition	var	 förbjuden	och	 slogs	ner	av	

Gestapo,	den	hemliga	statspolisen.	Författarna	berättar	att	judeförföljelserna	ingick	i	terrorn	och	

till	en	början	avledde	de	uppmärksamheten	från	andra	våldsinslag,	folk	i	och	utanför	Tyskland	

visste	inte	vart	dessa	dåd	skulle	leda	till.	Det	var	först	i	efterhand	som	nazisterna	visade	sitt	rätta	

ansikte	och	då	hade	det	gått	så	långt	att	folket	inte	uppfattade	att	de	levde	under	en	tvångsregim.	

Vi	konstaterar	att	Sverige	under	de	tyska	segeråren	kunde	bevara	sin	självständiga	ställning	ge‐

nom	en	hård	styrning	av	ekonomi	och	handelspolitik,	och	för	att	inte	komma	i	beroendeställning	

av	Tyskland.	Folket,	 regeringen	och	 riksdagen	 tog	 starkt	 intryck	av	de	 tyska	 segrarna,	 skriver	

författarna.	 Genom	en	 allmän	 enighet	 om	nödvändigheten	 att	 värna	 de	 grundläggande	 princi‐

perna	för	vårt	statsskick,	och	även	om	exempelvis	pressfriheten	var	inskränkt,	var	det	inte	fråga	

om	censur,	 skriver	 författarna.	 Vidare	 fortsätter	 de	 att	 Sverige	 inte	 kunde	 göra	mycket	 för	de	

nordiska	 grannländerna,	men	 spelade	 en	 viktig	 roll	 för	 flyende	motståndsmän	och	 1943	Dan‐

marks	judar.	Motståndsmännen	behandlades	visserligen	kärvt,	men	fortsätter	med	att	från	och	
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med	1943	började	regeringen	acceptera	tanken	att	de	skulle	få	möjlighet	att	organisera	halvmili‐

tära	förband	och	polistrupper	för	att	förbereda	sitt	återvändande.	57	

2.3.3	SVAR	PÅ	RAMFRÅGOR		

Det	är	stort	fokus	på	kriget	och	hur	detta	genomfördes.	Det	finns	ingen	förklaring	till	varför	ju‐

darna	 gjordes	 till	 syndabockar	 och	 rötterna	 till	 förintelsen	 finns	 inte	 förklarat.	 Antisemitism	

finns	med	som	begrepp	men	det	förklaras	inte	vad	det	innebär	och	när	det	började.	Dock	nämns	

en	viss	bakgrund	till	varför	nazisterna	ansåg	judarna	vara	ett	hot	och	använde	detta	i	deras	pro‐

paganda	men	författarna	dementerar	inte	uppgifterna	eller	förklarar	inte	närmare	var	detta	har	

sitt	ursprung.	Utrotningen	av	judar	har	inte	någon	framträdande	plats	och	det	kallas	fortfarande	

judeförföljelser,	 däremot	 lyfts	motståndsrörelser	 fram,	 vilket	 är	 en	 skillnad	 från	 tidigare	 läro‐

böcker	och	 förföljelserna	är	en	del	av	kriget.	Det	är	 fortfarande	Hitler	och	de	tyska	soldaterna	

som	pekas	ut	som	de	skyldiga,	de	lydde	under	order	från	Hitler,	vilket	är	en	skillnad	från	tidigare	

läroböcker	det	vill	säga	att	förövarna	gjorde	som	Hitler	ville.	Det	finns	bilder	på	okända,	lokala	

nazister	i	Polen,	dock	är	det	inte	säkert	att	man	som	elev	gör	den	tolkningen	eftersom	nazister	är	

lika	med	tyskar.		

Det	påpekas	däremot	under	en	bild	att	judeförföljelser	förkom	i	flera	länder	efter	första	världs‐

kriget,	men	att	det	var	i	Hitlertyskland	judeförföljelser	sattes	i	system.	När	då	och	hur	då?	För‐

modligen	skall	eleverna	eller	läraren	koppla	samman	bilden	på	kvinnan	med	texten	och	få	svaret	

på	det	viset.	Framförandet	av	kriget	och	vilka	händelser	som	lyfts	 fram	blir	att	det	är	de	tyska	

nazistiska	soldaterna	som	utför	judeförföljelserna	och	organiserade	ghettona	i	Warszawa.	Bilden	

från	förintelselägret,	kan	också	indirekt	tolkas	som	tyskars	ansvar,	däremot	har	det	i	en	mening	

konstaterats	att	det	fanns	nazister	i	de	ockuperade	länderna	som	var	beredda	och	gå	nazisternas	

ärende,	men	i	meningen	efter	är	det	regeringen	i	det	landet	som	på	något	sätt	sanktionerat	det	

för	 att	 få	bättre	villkor,	men	 trots	det	 lönade	det	 sig	 inte,	 för	 tyskarna	 tvingade	dem	snart	 till	

samverkan.	Detta	 innehåll	är	nytt	vilket	är	en	skillnad	 jämfört	med	tidigare	 läroböcker.	Bilden	

kring	krigets	fasor	förblir	tysk	och	medlöparna	i	de	olika	länderna	ursäktas	och	banaliseras.	Bil‐

den	från	förintelselägret	tolkas	som	varför	gjorde	civilbefolkningen	inget	åt	detta,	men	i	den	lö‐

pande	 texten	är	civilbefolkningen	oskyldig	eftersom	de	var	passiva	och	hade	nog	med	 försörj‐

ningsproblem,	de	är	oskyldiga.	Detta	ger	dubbla	budskap.	Frågan	kring	vem	som	bär	ansvaret	

förblir	 i	 betraktarens	 öga	 och	 då	 troligtvis	 tyska	 nazister	 eller	 Hitler	 eller	 både	 och.	 Frågan	

kunde	hjälpa	till	och	ge	det	förflutna	en	förklaring	men	besvaras	inte	i	texten.	
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Det	finns	gott	om	illustrationer	i	form	av	fotografier	där	offren	framför	allt	är	kvinnor	i	olika	tra‐

giska	situationer,	men	vi	kan	också	se	kvinnor	i	förövarrollen.	Vilket	är	en	skillnad	mot	tidigare	

läroböcker.	Vi	kan	dessutom	se	bilder	från	ett	förintelseläger	för	första	gången,	men	det	står	inte	

från	vilket	läger	det	är.	Kvinnornas	framträdande	roll	i	bild	kan	beror	förmodligen	på	att	kvin‐

nors	 historia	 uppmärksammats	 på	 1960‐talet.	 Dock	 nämns	 de	 inte	 i	 texten	 vilket	 också	 är	 en	

skillnad	mot	tidigare	läroböcker,	det	gäller	även	ungdomar.	

Sverige	 framställs	 som	räddaren	 i	nöden	 till	 framförallt	 våra	grannländers	motståndsmän	och	

Danmarks	judar.	Författarna	medger	att	Sverige	behandlade	motståndsmän	”kärvt”	och	att	det	

inskränktes	i	pressfriheten,	men	det	är	inte	så	farligt	för	vi	lät	flyktingarna/motståndsmän	bilda	

halvmilitära	förband	och	polistrupper	så	de	kunde	återvända,	vilket	är	en	skillnad	mot	tidigare	

läroböcker	då	läsarna	inte	fick	kännedom	om	detta	innehåll.	Sverige	får	bilden	av	att	vara	hjälte	

och	en	stor	motståndare	till	Hitler	och	tyskarna	och	vad	skulle	våra	grannar	göra	utan	oss?	In‐

tentionalistisk	 förklaringsmodell	vilket	är	en	 likhet	med	 förgående	 läroböcker.	Författarna	rör	

sig	inte	över	olika	tidsdimensioner,	som	de	kan	och	får	göra	av	kursplanen,	men	i	övrigt	följer	de	

kursplanen	eftersom	Skolöverstyrelsen	inte	skriver	ut	vad	som	speciellt	skall	 lyftas	fram	angå‐

ende	Sveriges	förehavande	under	kriget	som	de	gjort	i	tidigare	kursplaner,	men	författarna	av‐

viker	textmässigt	inte	särskilt	mycket	från	tidigare	lärobok.		

2.4	Alla	tiders	historia	1986	

2.4.1LÄROPLAN	FÖR	GYMNASIET	1970	SUPPLEMENT	71	1981	

Grundmålen	med	historieundervisningen	är	att	förvärva	kunskaper	om	människor	och	miljöer,	

idéer,	 företeelser	 och	 förlopp	 under	 olika	 tider,	 skriver	 Skolöverstyrelsen.	 Läraren	 bör	 skilda	

kulturkretsar	och	vidga	och	fördjupa	kunskaperna	om	väsentliga	drag	i	det	historiska	skeendet.	

Eleverna	 skall	 erhålla	 ett	 vidgat	 perspektiv	 på	 världen	 idag	 liksom	 en	 ökad	medvetenhet	 om	

problem	som	kan	få	konsekvenser	för	framtiden.	Under	huvudmoment	talas	det	bland	annat	om	

att	tyngdpunkten	skall	behandla	de	tre	senaste	århundradena	för	och	få	en	förståelse	av	världen	

idag,	 skriver	Skolöverstyrelsen.	Därefter	 finns	det	kommentarer	 till	hur	huvudmomenten	skall	

läggas	upp	och	förslag	på	vad	de	kan	innehålla.	Historia	skall	bestå	av	en	kärnkurs	som	skall	ge	

en	översikt	över	äldre	europeisk	och	utomeuropeiskt	historia.	 I	kursen	skall	det	också	ingå	te‐

man	i	form	av	fördjupningar	som	sker	i	anslutning	till	kärnkursen.	När	det	gäller	kommentarer	

över	1900‐talets	historia	skriver	Skolöverstyrelsen	följande	att	det	är	det	teknologiska	språnget	

som	skall	ställas	i	centrum	och	få	betydande	utrymme.	Vidare	fortsätter	de	vägleda	läraren	när	
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det	gäller	den	politiska	historien,	en	uppdelningen	bör	ske	i	avsnitt	omfattande	första	världskri‐

get	inklusive	förspel,	mellankrigstiden,	andra	världskriget	och	efterkrigstiden.58		

2.4.2	ALLA	TIDERS	HISTORIA		

De	 totalitära	 regimerna	är	ett	av	problemområdena	som	 lyfts	 fram	 i	Alla	 tiders	historia	 för	att	

knyta	ihop	utvecklingslinjerna,	men	också	den	politiska	utvecklingen	efter	de	två	världskrigen,	

tekniska	framsteg	och	exempelvis	strävande	mot	fred.	Författarna	skriver	att	böckerna	har	an‐

passats	 till	 de	 olika	 linjer	 som	 finns	 och	 ansluter	 till	 den	 kursplan	 som	 regeringen	 fastställde	

1980‐04‐24.	Den	boken	jag	studerar	är	för	de	humanistiska	och	samhällsvetenskapliga	linjerna	

och	torde	enligt	författarna	även	användas	som	repetitionsbok	i	historiska	studier	vid	universi‐

tet	och	högskolor.	De	inleder	med	att	de	använder	specialkartor	för	och	beskriva	historiska	hän‐

delseförlopp,	kapitlen	inleds	också	med	en	helhetsbild,	en	tidslinje	och	en	kort	översikt.	Denna	

bok	är	tredje	upplagan,	andra	tryckningen,	där	vissa	smärre	justeringar	gjorts	och	tyngdpunkten	

ligger	på	de	tre	senaste	århundradena,	skriver	författarna.	59	

De	nationella	diktaturerna	inleds	med	att	det	i	Tyskland	och	Italien	utvecklades	det	en	hänsyns‐

lös	 nationalism	och	den	 tyska	 nazismens	 raslära	 beredde	 vägen	 för	 en	metodisk	 utrotning	 av	

över	tio	miljoner	människor	‐	främst	judar,	skriver	författarna.	Vidare	beskrivs	den	politiska	si‐

tuationen	 som	 kaotisk	 i	 den	 nya	Weimarrepubliken.	 Därefter;	 hur	Hitler	 kom	 till	makten	 och	

vilka	uppväxtvillkor	han	levde	under.	Folket	i	Weimarrepubliken	valde	nazismen	utan	att	direkt	

vara	 anhängare	 till	Hitlers	program.	 Författarna	beskriver	 att	 riksvärnet	 som	var	 en	 elitarmé,	

slog	ner	kommunistuppror	och	nazisternas	kuppförsök,	men	det	var	inom	riksvärnet	som	dolk‐

stötslegenden	utformades.	Hitler	använde	sig	av	dolkstötslegenden	för	att	få	revansch	och	åter	

bli	mäktigt,	dessutom	passade	judehatet	väl	in	i	propagandan	och	han	kunde	knyta	an	till	gamla	

antisemitiska	 stämningar,	 skriver	 författarna.	 Sedan	berättar	 författarna	 hur	Hitler	 blev	Tysk‐

lands	 diktator.	 Under	 rubriken	Likriktning	och	 rasutrotning	 beskrivs	 att	 terror	mot	 judar	 och	

motståndare	till	nazismen	blev	allt	mer	systematisk	för	att	under	andra	världskriget	övergå	till	

planmässig	utrotning.	I	läger	exempelvis	Auschwitz,	Buchenwald	byggdes	det	gaskamrar	för	att	

det	på	kortas	möjliga	tid	skulle	kunna	döda	så	många	som	möjligt.	Detta	blev	känt	först	i	slutet	

av	kriget,	skriver	författarna.	Ca	6	miljoner	hade	dödats.	60	

Längre	fram	under	rubriken	Det	totala	kriget	beskriver	författarna	hur	många	offer	kriget	krävt.	

Här	nämns	ryssar	och	polacker.	Vidare	beskrivs	hur	bomber	släpps	över	både	den	engelska	och	
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tyska	 civilbefolkningen.	 Vi	 finner	 en	 underrubrik,	 som	 återfinns	 i	 slutet	 av	 detta	 kapitel,	Mot‐

stånd,	tvångsarbete	och	utrotning.	Motstånd	i	de	tyskockuperade	länderna	blev	mer	och	mer	på‐

tagligt	och	hämndaktioner	för	dessa	attentat	gick	ut	över	oskyldiga	bland	annat	de	500	innevå‐

narna	i	Lidice	i	Tjeckoslovakien,	där	männen	sköts	och	kvinnor	och	barn	sändes	till	koncentrat‐

ionsläger.	Det	återges	också	några	rader	om	utrotningen	på	motståndare	och	judar	i	utrotnings‐

läger,	några	av	dessa	fanns	i	anslutning	till	fabriker	där	de	fick	arbeta	sig	till	döds	eller	avrättas.	I	

det	sista	stycket	under	Motstånd,	tvångsarbete	och	utrotning	förklarar	författarna	hur	moraliska	

normer	och	respekten	för	människovärdet	inte	existerade,	vilket	fortfarande	är	märkbara,	skri‐

ver	de.	Det	finns	en	bild	på	ett	spatserade	judiskt	par	med	sexuddig	judestjärna	väl	synlig	på	de‐

ras	klädesplagg	under	rubriken	Likriktning	och	rasutrotning.	Författarna	berättar	att	Hitler	ville	

att	alla	judar	skulle	bära	en	stjärna	så	att	alla	kunde	se	vem	som	var	jude.61	

Sverige	förklarade	sig	neutrala	när	krigsutbrottet	skedde	och	Sverige	gick	ifrån	neutralitetslin‐

jen	exempelvis	genom	och	leverera	krigsmaterial	till	Finland	och	låta	tyska	soldater	åka	obeväp‐

nade	genom	Sverige	när	de	skulle	på	permission.	De	lät	även	en	tysk	division	passera	Sverige	till	

Finland	1941.	Detta	kritiserades	av	vissa	 tidningar	exempelvis	Göteborgs	Handels‐	Sjöfartstid‐

ning	som	tidvis	blev	utsatt	 för	censuringripanden.	Vidare	berättar	 författarna	om	Sveriges	 för‐

sörjningsläge	som	var	kritiskt,	men	inte	som	under	första	världskriget.	Även	det	svenska	försva‐

ret	var	illa	organiserat	och	dåligt	utrustat	från	början	men	allteftersom	stärktes	beredskapsstyr‐

korna	och	Sverige	kunde	slå	vakt	om	sin	neutralitet	som	författarna	skriver.	Sverige	kunde	då	

bryta	sig	ur	det	tyska	greppet.	Det	berättas	också	om	hur	många	sjömän	som	miste	sina	liv	an‐

tingen	genom	och	gå	på	någon	mina	eller	bli	sänkta	av	de	tyska	ubåtarna.	Hotet	utifrån	förenade	

nationen	vilket	bäddade	för	en	samlingsregering	1939	och	en	gemensam	förstamajdemonstrat‐

ion	ett	medborgartåg	1940.	Dock	fanns	det	baksidor	med	denna	typ	av	politik,	skriver	författar‐

na.	De	skriver	vidare	att	många	åsikter	fick	inte	föras	fram,	framför	allt	från	kommunister	som	

övervakades	eller	placerades	i	särskilda	arbetsläger,	eftersom	de	ansågs	som	en	fara	för	rikets	

säkerhet.62	

2.4.3	SVAR	PÅ	RAMFRÅGOR	

Utrotning	 försiggår	 i	det	 totala	kriget	 i	Hitlers	Tyskland.	Utrotningen	blir	mer	systematisk	och	

planmässigt	efter	hand	och	tyskar	utför	dåden	i	arbets‐	och	koncentrationsläger	vilket	tyder	på	

ett	 intentionalistiskt	 förklaringssätt.	 Förintelsen	nämns	 inte,	 däremot	använder	 författarna	 ju‐
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deutrotning,	vilket	är	en	förändring	mot	tidigare	decennier	då	författarna	använde	förföljelse,	i	

rubrikerna	har	författarna	delat	upp	det	i	rasutrotning	och	utrotning	beroende	på	vem	de	skri‐

ver	om,	vidare	berättar	 författarna	var	dolkstötslegenden	utvecklades	och	hur	Hitler	använder	

den	i	sitt	propagandahat	mot	judarna,	men	de	förklarar	inte	vad	den	innebär.	Författarna	anty‐

der	också	att	antisemitism	har	skett	tidigare	men	inte	när	och	varför.	Bilderna	är	färre,	de	visar	

inte	något	från	koncentrationslägren,	pogromerna	eller	ghettona,	som	i	förgående	lärobok,	men	

en	bild	från	det	tidiga	Tyskland	med	ett	judiskt	par	tvungna	att	bära	Davidstjärnan	synligt,	finns	

med.	Folket	i	Tyskland	valde	Hitler	men	de	var	inga	anhängare	till	hans	politik.	Varför	röstade	de	

då	på	Hitler?	Det	tyska	folkets	inblandning	i	förintelseprocessen	avskrivs	och	det	blir	Hitler	och	

hans	elitarmé,	 som	är	de	 skyldiga.	Kvinnorna	nämns	 inte	och	 inte	kyrkans	 förehavande	heller	

om	vi	jämför	med	tidigare	läroböcker.		

Författarna	har	 lättat	på	den	återhållsamma	attityden	 till	neutralitetspolitiken	det	vill	 säga	de	

berättar	 mer	 av	 Sveriges	 agerande	 i	 vårt	 förhållande	 till	 Tyskland	 än	 tidigare,	 men	 de	 lyfter	

också	fram	svenskarnas	”styrka”	i	dessa	tider	samt	våra	förluster	ute	på	haven,	vilket	är	en	nyhet	

jämfört	med	 tidigare	 läroböcker.	Vi	behövde	 inte	 skämmas	 för	vi	 var	 i	 tyskarnas	grepp	och	vi	

kunde	inte	agera,	men	ju	mer	vi	agerade	tillsammans	desto	friare	och	starkare	blev	vi	och	kunde	

visa	 ett	motstånd.	Det	 anger	 ett	dubbelt	budskap	och	de	 talar	heller	 inte	om	varför	 tyskarnas	

grepp	minskade.	De	finns	små	textrader	där	författarna	hänvisar	till	tyskarnas	bristande	respekt	

och	moral	för	människovärdet	då,	men	även	i	deras	samtid,	1986,	de	talar	inte	om	hur	det	yttrar	

sig	genom	exempel	utan	det	tas	för	givet.	Förmodligen	syftar	de	på	Östtyskland.	I	just	dessa	me‐

ningar	 verkar	 författarna	 över	 olika	 tidsdimensioner	 då	 och	 deras	 nu,	men	 ingen	 annanstans,	

trots	att	Skolöverstyrelsen	tillåter	det.		

Skolöverstyrelsen	påpekar	vad	som	skall	framhävas	när	det	gäller	denna	tid	vilket	är	en	skillnad	

mot	förgående	kursplan,	men	i	linje	med	tidigare	kursplaner	från	år	1954	och	1964.	Tidvis	utö‐

vades	censur	mot	tidningar	som	är	en	förändring	om	vi	jämför	med	tidigare	läroböcker.	Den	in‐

tentionalistiska	förklaringsmodellen	dominerar.	Författarna	skriver	inget	om	att	antisemitismen	

var	utbredd	i	andra	länder	förutom	Tyskland	som	i	föregående	litteratur,	men	det	kan	naturligt‐

vis	hänga	ihop	med	att	det	är	ett	annat	förlag	och	författargäng.		

2.5	Epos	‐	För	gymnasieskolans	kurs	A	och	B	1996	

2.5.1	STATENS	SKOLVERKS	FÖRFATTNINGSSAMLING	1994:10,	KURSPLAN	I	HISTORIA	

Övergripande	syfte	är	att	utveckla	ett	historiemedvetande	för	bland	annat	skapa	förståelse	och	

ansvar	 för	 sin	 egna	och	andras	 identitet	och	kulturarv.	Vidare	menar	Skolverket	 att	undervis‐
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ningen	 skall	 öppna	 elevernas	 blick	 för	 förändringar	 som	 är	 ett	 av	 livets	 villkor	 samt	 utveckla	

elevernas	 förmåga	 att	 analysera	 kritiskt	 via	 den	 källkritiska	metoden.	 Likheter	 och	 skillnader	

mellan	olika	kulturer	skall	belysas	samt	tydliggöra	vad	dessa	möten	ger	 för	dynamiska	möjlig‐

heter.	Skolverket	har	som	mål	att	eleverna	skall	få	en	förståelse	av	nutiden	och	skapa	en	hand‐

lingsberedskap	inför	framtiden.	Vårt	civilisationsmönster	skall	granskas	och	ge	en	insikt	om	att	

det	är	och	har	varit	möjligt	att	ändra	på	rådande	förhållande.	Överordnad	betydelse	har	krono‐

logi,	epokbegrepp	och	rumsbegrepp	samt	historiemedvetande,	skriver	Skolverket	och	fortsätter	

med	att	empati	och	historiskt	sinne	också	skall	tas	med.	Lite	längre	ner	i	texten	står	det	också	att	

män	och	kvinnor,	olika	generationer,	 samhällsklasser,	nationer	och	hela	kulturer	ser	 skeendet	

utifrån	sina	perspektiv	och	värderingar,	vidare	skriver	Skolverket	att	det	hela	tiden	sker	föränd‐

ringar	 i	hur	vi	 ser	på	olika	 skeenden	och	händelser	och	det	bidrar	även	 till	nya	perspektiv	på	

samhällsproblem.	63	

2.5.2	EPOS	‐	FÖR	GYMNASIESKOLANS	KURS	A	OCH	B	

Epos	inleds	med	vad	den	nya	kursplanen	betonar	det	vill	säga	den	skall	vara	problemorienterad	

och	hjälpa	 till	 att	 ge	 en	 kritisk	och	 analytisk	 förmåga,	 skriver	 författarna.	Vidare	 skall	 det	 ges	

kunskaper	 om	 kronologi,	 epoker,	 historiska	 begrepp	 och	 sammanhang.	 Författarna	 berättar	

fortsättningsvis	att	de	valt	och	skriva	lättläst	för	elever	och	inte	historiker	i	en	bred	och	berät‐

tande	framställning	om	gångna	tider	och	försökt	sätta	in	fakta	i	ett	tydligt	sammanhang.	Det	får	

inte	bli	 för	abstrakt,	 skriver	de.	Europa	och	Norden	betonas	och	Sverige	 sätts	 in	 i	 ett	nordiskt	

sammanhang.	Författarna	har	valt	ut	vad	de	tycker	är	viktigt,	speciellt	hur	människor	levde	och	

tänkte	och	de	grundläggande	strukturerna	 i	samhället.	Det	 finns	också	en	betoning	på	kvinnor	

och	barn/ungdomar.	Vidare	undviker	de	 ta	upp	händelser	som	de	 inte	kan	 förklara	ordentligt	

och	göra	begripligt.64	

Under	rubriken	Tyskland	och	flykten	från	friheten	berättas	en	bakgrund	till	varför	det	national‐

socialistiska	 partiet	 vann	 i	 det	 tyska	 riksdagsvalet	 1930.	 Anledningarna	 var	 besvikelsen	 över	

Versaillesfreden,	den	bräckliga	demokratin	men	framför	allt	den	ekonomiska	krisen	som	ledde	

till	en	massiv	arbetslöshet.	Vidare	berättas	det	hur	Hitler	och	nazisterna	successivt	går	tillväga	

för	och	säkra	sin	makt.	I	ett	litet	stycke	berättas	det	om	den	katolska	och	protestantiska	kyrkans	

motstånd	och	vilka	svårigheter	de	mötte.	I	nästa	stycke	diskuteras	nazismens	våldsdiktatur	och	

bakgrunden	till	hur	den	kunde	etableras	under	några	få	år.	Gamla	värderingar	från	kejsartiden	

stärkte	underordning,	auktoritetstro	och	lydnad.	Författarna	beskriver	också	hur	dolkstötlegen‐

																																																													

63 Skolverket, Statens skolverks författningssamling 1994:10 s. 84-85. 
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den	 frammanas	och	den	vänder	sig	 inåt	mot	den	egna	befolkningen	och	 leder	 till	 systematiskt	

våld	och	mord.	Utifrån	detta,	och	kommande	rubrik	Mord	på	de	egna	övergår	berättandet	i	hur	

nationalsocialisterna	gör	vad	som	helst	för	och	slippa	se	den	egna	svagheten	i	ögonen	där	judar‐

na	sedan	gammalt	var	syndabockar	i	Europas	historia,	men	de	hade	inte	förföljts	i	samma	om‐

fattning	som	i	Frankrike	och	Ryssland.	Judarna	i	Tyskland	var	väl	integrerade,	med	medborger‐

liga	rättigheter	och	författarna	skriver	vidare	att	judarna	gjorde	stora	insatser	i	Tysklands	poli‐

tiska,	ekonomiska	och	kulturella	liv.65		

Nästkommande	stycken	berättar	hur	nazisterna	etappvis	utesluter	judarna	genom	bland	annat	

Nürnberglagarna	från	det	samhälle	de	så	väl	var	inlemmade	i	och	att	det	så	småningom	slutade	

med	massmord.	Nazisterna	förföljde	även	andra	grupper	och	de	var	starkt	kvinnofientliga.	Kvin‐

norna	hade	 lägre	värde	än	män	och	de	skulle	helst	 stanna	hemma	och	 föda	barn.	Detta	gällde	

naturligtvis	 inte	kvinnor	som	hade	 judiskt	påbrå	eller	var	zigenare	eller	exempelvis	handikap‐

pade.	Under	rubriken	Hur	var	det	möjligt?	anger	författarna	orsakerna	till	de	eventuella	destruk‐

tiva	faktorer	som	kan	förklara	hur	nazismen	blev	möjlig.	De	skriver	att	de	demokratiska	partier‐

na	 fick	 skulden	 för	 nederlaget	 i	 första	 världskriget,	 villkoren	 i	 Versaillesfreden	 och	 den	 tyska	

barnuppfostran	som	var	ovanligt	våldsam.	Barn	som	utsätts	för	övergrepp,	psykiskt	och	fysiskt,	

förlorar	sina	normala	känslor	och	kan	också	begå	våld	mot	andra.	Om	barn	utsätts	för	våld	i	sin	

barndom	kan	de	bli	antingen	offer	eller	förövare.	Hade	det	kunnat	hända	i	Sverige?	Inleds	nästa	

stycke	som	är	blåmarkerad.	Där	utvecklar	författarna	begreppet	rasism	och	hur	nazisterna	de‐

lade	 in	det	 i	 två	 linjer.	Den	ena	 linjen	var	den	antropologiska‐	och	den	andra	var	kallad	rashy‐

gien.	Den	senare	hade	företrädare	även	i	Sverige	och	infördes	i	Sveriges	lagar	under	1930‐	och	

1940‐talen,	vilket	medförde	tvångssteriliseringar.	De	människor	som	utsatts	för	detta	har	numer	

fått	upprättelse.	Vidare	skriver	författarna	att	Tyskland	var	inte	någon	isolerad	del	men	det	var	

där	förföljelse	och	skräck	drogs	till	sin	spets.	Författarna	tillägger	att	Sverige	var	inget	undantag.	

Rubriken	 Judeutrotningen	 förklarar	 författarna	att	Hitlers	kamp	var	 riktad	mot	 två	huvudfien‐

der,	kommunism	och	judendomen	och	kriget	mot	judarna	startade	i	Tyskland	och	fortsatte	i	de	

ockuperade	länderna	särskilt	mot	de	polska	judarna.	Det	berättas	att	judarna	drevs	in	i	ghetton	

där	svält,	umbäranden	och	arkebuseringar	skördade	många	offer.	Författarna	skriver	också	att	

angreppet	mot	Ryssland	1941	medförde	nya	tag	i	utrotningen	av	judarna,	ett	folkmord	inleddes	

med	massavrättningar	utförda	av	insatskommandon.	1942	presenterades	det	ytterligare	ett	be‐

slut	 av	 SS‐chefen	Rudolf	Heydrich,	 vilket	 innebar	 ”den	 slutgiltiga	 lösningen	på	det	 europeiska	

judeproblemet”.	Med	detta	inleddes	en	systematisk	utrotning	av	judar	runt	om	i	det	ockuperade	
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Europa.	Judarna	drevs	samman	i	uppsamlingsläger	för	vidare	transport,	i	godsvagnar,	till	något	

arbets‐	och	utrotningsläger.	När	de	anlände	sorterades	judarna.	De	som	inte	ansågs	som	arbets‐

föra	 avrättades	 i	 stora	 gaskammare	 som	 var	maskerade	 till	 dusch‐	 och	 desinfektionsrum.	 De	

som	tagits	ut	till	arbete	utsattes	för	en	kombination	av	svält	och	hårt	arbete	som	ofta	ledde	till	

döden.	 I	 texten	beskriver	man	också	vad	 judarna	avrättades	med	 för	medel.	Det	 finns	även	en	

dialogruta	som	har	rubriken	Vad	visste	judarna?	Under	denna	rubrik	skriver	författarna	om	att	

det	 egentliga	 syftet	med	 utrotningslägren	 doldes	 på	 olika	 sätt.	 Vidare	 berättar	 författarna	 ett	

nazistiskt	tillvägagångssätt	för	och	”lura”	familjerna	att	tro	att	de	var	på	väg	till	vanligt	arbetslä‐

ger.	 De	 berättar	 vidare	 att	många	 hade	 svårt	 och	 tro	 att	 de	 saknade	 hade	 förts	 till	 en	 avrätt‐

ningsplats	och	författarna	hänvisar	till	en	man	som	befann	sig	 i	Budapest	1944	som	berättade	

för	alla	som	ville	höra	att	deras	försvunna	släktingar	och	vänner	mördats	i	gaskammare.	De	som	

lyssnade	till	mannen	trodde	att	mannen	blivit	tokig.	Det	finns	två	bilder	kring	ovanstående	text	

och	den	 ena	bilden	 visar	 judiska	män	 i	 koncentrationslägret	 Buchenwald	1945	 tätt	 ihop	 i	 det	

som	kan	kallas	gemensamma	britsar	och	våningssängar.	En	av	männen	på	bilden	är	Elie	Wiesel,	

nobelpristagare.	Författarna	skriver	här	om	att	opinionen	i	väst	vägrade	länge	tro	på	rapporter‐

na	om	nazisternas	utrotningsläger.	Den	andra	bilden	visar	olika	nazistiska	koncentrationsläger	

utsatta	på	en	karta.	66	

Under	 kapitlet	 världskrigens	 tid	 presenteras	 Sveriges	 mobiliseringsprocess	 instiftad	 av	 sam‐

lingsregeringen.	 Samlingsregeringens	huvuduppgift	 var	 att	bevara	Sveriges	 fred	och	 självstän‐

dighet,	skriver	författarna.	Under	1940‐41	fördes	det	ingen	strikt	neutralitetspolitik,	författarna	

berättar	 om	permitteringstrafiken	 och	 vilka	 eftergifter	 Sverige	 kände	 sig	 tvungna	 att	 göra	 för	

och	 bevara	 Sveriges	 fred	 och	 självständighet,	 trots	 att	 vi	 erkände	 oss	 neutrala.	 Vidare	 nämns	

också	den	tyska	Engelbrechtdivisionens	passerande	genom	Sverige	när	Tyskland	angriper	Sov‐

jetunionen	1941.	Extra	uppmärksammat	blir	tryckfrihetspolitiken,	genom	en	liten	extra	marke‐

rad	ruta,	där	författarna	berättar	att	regeringen	vid	flera	tillfällen	drog	in	antinazistiska	artiklar	

för	att	inte	reta	upp	Hitler.	67	

2.5.3	SVAR	PÅ	RAMFRÅGOR	

Författarna	talar	om	att	judarna	blivit	förföljda	tidigare	i	historien,	men	framförallt	i	Frankrike	

och	Ryssland,	vilket	pekar	på	ett	intentionalistisk	förklaring.	De	berättar	inte	när	förföljelserna	

började	och	varför	de	blev	förföljda,	men	författarna	redovisar	fler	detaljer	kring	orsakerna	jäm‐
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fört	med	 tidigare	 läroböcker.	Det	 finns	 inte	någon	bra	 förklaring	 till	 varför	 judarna	utsågs	 till	

syndabockar,	men	 författarna	 nämner	 att	 dolkstötslegenden	 frammanades	 och	 vände	 sig	mot	

den	egna	befolkningen.	De	 talar	 inte	om	vad	dolkstötslegenden	 innebär	 i	 klartext,	 vilket	är	en	

återgång	till	åren	1954,1965	och	1973.		

Författarna	nämner	inte	antisemitism	och	rasism	under	dessa	stycken,	vilket	underlättat	för	för‐

ståelse	hur	det	blev	möjligt	och	få	folket	på	sin	sida	mot	exempelvis	judarna.	Begreppet	förintel‐

sen	nämns	inte,	 författarna	nämner	hur	de	lurades	till	arbets‐	och	koncentrationslägren,	vilket	

är	 nytt	 jämfört	 med	 tidigare	 läroböcker.	 Någon	 samlar	 ihop	 judarna	 i	 uppsamlingsläger	 och	

transporterar	iväg	dem	till	arbets‐	och	utrotningsläger	efter	SS‐chefen	Rudolf	Heydrich	beslut.	Vi	

får	anta	att	dessa	uppsamlare	är	nazister	vilket	är	en	skillnad	mot	föregående	lärobok	där	speci‐

fikt	tyska	nazister	utpekas.	Insatskommandon	nämns	och	de	utför	massavrättningar,	vilket	är	ny	

information	jämfört	med	tidigare	läroböcker.	Författarna	tar	upp	nazismen	som	starkt	kvinnofi‐

entlig	vilket	antyder	att	kvinnorna	inte	var	med	i	denna	förintelse	och	inte	heller	den	katolska	

kyrkan	som	försökte	bjuda	på	motstånd.	Kvinnornas	och	kyrkans	medverkan	eller	förehavanden	

återkommer	i	läroboken,	troligtvis	beror	detta	på	författarnas	intresse,	eftersom	de	fyra	tidigare	

böckerna	inte	nämnde	kyrkans	förehavande	och	däribland	är	förlaget	Almqvist&Wiksell/Geber	

Förlag	från	1965.		

Judarna	hade	svårt	och	tro	på	att	de	försvunna	fördes	till	speciella	avrättningsplatser	när	frågan	

ställs	om	hur	mycket	de	visste,	men	frågan	ställs	inte	till	de	andra	invånarna	i	det	tyska	riket,	de	

andra	som	varken	var	judar,	romer,	politiskt	oliktänkande	eller	handikappade.	Frågeställningen	

ovan	 är	 helt	 ny	 om	 vi	 jämför	 med	 tidigare	 läroböcker,	 vilket	 kan	 stimulera	 ett	 historiemed‐

vetande	hos	eleverna.	Fler	detaljer	kring	 lägren	avslöjas,	vilket	är	en	skillnad	 jämförande	med	

tidigare	 läroböcker,	det	blir	mer	uppenbart	vad	 som	hände	 i	dödslägren	och	arbetslägren	och	

hur	många	läger	det	fanns	runt	om	i	det	ockuperade	Europa,	men	det	är	 först	 i	efterhand	som	

alla	blir	medvetna	om	vad	som	försiggått	 i	de	tyska	koncentrationslägren,	skriver	 författarna	 i	

texten.	Emellertid	skriver	man	under	en	av	koncentrationslägerbilderna,	med	bland	annat	Elie	

Wiesel,	att	opinionen	i	väst	vägrade	tro	på	dessa	rapporter	kring	lägren.	När	i	tid	kom	dessa	rap‐

porter	efter	eller	före	krigsslutet?	Det	ger	ett	dubbelt	budskap	om	västvärlden	visste	eller	 inte	

visste	vad	som	hände.	En	bild	visar	Elie	Wiesel	och	en	översikt	kring	hur	många	koncentrations‐

läger	det	 fanns	 runt	om	 i	Europa,	den	 typ	av	 information	hur	många	 läger	det	 fanns	är	ny	 in‐

formation	i	jämförelse	med	tidigare	läroböcker.	Gerner	och	Karlsson	skriver	i	Folkmordens	histo‐

ria	 att	den	här	 typen	av	 framställan	när	det	gäller	Elie	Wiesel	avleder	 fokus	 från	offren	 i	 folk‐

mordet	och	frågan	kring	om	västvärlden	kunde	gjort	mer	för	och	förhindra	förintelsen.	Notera	

att	det	 finns	 ingen	 som	arbetar	med	elimineringen	av	 judar,	 föser	 ihop	 judar	 i	 boskapsvagnar	
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med	mera.	Vi	får	anta	att	det	är	nazister	som	är	lika	med	tyska	nazister.	Gerner/Karlsson	fram‐

håller	 att	 judiska	 överlevande	 som	 exempelvis	 Elie	Wiesel	 gärna	 lyfts	 fram	 istället	 för	 alla	 de	

som	mördades	i	lägren	och	detta	var	vanligt	decennier	efter	kriget.68		

Författarna	använder	 sig	av	ett	 funktionalistisk	 förklaringsätt,	 vilket	baseras	på	Tysklands	an‐

grepp	på	Sovjetunionen	1941,	och	även	i	meningen	att	de	saknade	individuell	identitet	och	drevs	

till	förövare	av	strukturella	villkor.	Samtidigt	använder	de	sig	övervägande	av	ett	intentionalist‐

iskt	 förklaringssätt	när	det	gäller	hur	 tyskarna	kunde	bli	nazister,	antisemitismen	var	utbredd	

mer	än	i	Tyskland,	samtida	vittnesmål	och	vissa	aktörers	uttalande.	I	texten	skriver	också	förfat‐

tarna	om	speciella	 insatskommandon	som	hjälper	 till	 i	 intensifierandet	av	dödandet,	men	vem	

var	de	som	ingick	i	dem?	Om	vi	jämför	med	tidigare	läroböcker	fördelas	skuldbördan	på	Hitler	

och	hans	nationalsocialister	men	de	agerar	inte	i	texten.	I	texten	under	Judeutrotningen	får	man	

uppfattningen	att	det	rådde	ett	krig	mellan	judarna	och	Hitler	och	att	det	var	Hitler	som	fortsatte	

kriget	mot	 judarna	 i	de	ockuperade	 länderna.	Denna	 information	är	ny	om	vi	 jämför	med	tidi‐

gare	läroböcker.	Utifrån	detta	är	det	inte	ett	funktionalistiskt	perspektiv	eftersom	det	funktion‐

alistiska	perspektivet	bygger	på	ett	ojämlikt	förhållande	mellan	förövare/offer.	Ordet	krig	visar	

inte	på	ett	ojämlikt	förhållande.		

Författarna	väljer	ut	olika	bitar	i	de	förklaringsmodeller	som	finns	till	 förintelsen	vilket	inte	är	

fel	enligt	Klas‐Göran	Karlsson	för	att	förklara	hur	förintelsen	gick	till,	men	författarna	använder	

förlegad	historia	och	håller	sig	mest	till	den	intentionalistiska	förklaringsmodellen	som	var	van‐

lig	decennier	efter	kriget.	Texten	skrivs	i	dåtid	det	vill	säga	inget	stimulerande	av	historiemed‐

vetande	som	Skolverket	åberopar	via	kursplanen	i	texten,	men	det	finns	frågor	i	rubrikerna	som	

eventuellt	 stimulerar	 läsaren	 att	 tänka	 tempusöverskridande	Hade	det	kunna	hända	 i	Sverige?	

och	Hur	var	det	möjligt?	Dock	blir	dessa	frågor	problematiska	eftersom	nazister	är	lika	med	tys‐

kar	enligt	texten	och	tyska	nazister	finns	Tyskland	och	eventuellt	 i	Östeuropa	vid	denna	tid	ef‐

tersom	det	 inte	 finns	 förklarat	 någonstans	 att	 det	 även	 fanns	 exempelvis	 svenska	 och	 danska	

nazister.	 Författarna	 skriver	 förvisso	 att	 det	 förekom	 förföljelser	 av	 judar	 även	 i	 Sverige	 ef‐

tersom	denna	företeelse	inte	var	isolerad	till	Tyskland,	men	det	är	inte	uppenbart	i	texten.	För‐

följelsen	av	judar	i	Sverige	är	ny	om	vi	jämför	med	tidigare	läroböcker	och	även	rasbiologi.	Den	

kollektiva	identiteten	för	svenska	elever	som	läst	ovanstående	bok	torde	ändå	bli	att	vi	har	ingen	

och	 identifiera	oss	med,	 speciellt	 inte	kvinnliga	ungdomar.	Framför	allt	när	det	gäller	 förövar‐

skapet,	utan	den	identitet	böckerna	speglar	när	det	gäller	Sveriges	förehavanden	är	mer	av	hjäl‐

ten	än	den	external	bystander	vi	var,	vilket	torde	leda	till	att	vi	i	Sverige	som	kollektiv	upplevs	
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som	något	bättre	än	andra.	Skolverket	har	 inte	preciserat	vad	som	skall	 framhävas	kring	peri‐

oden	vilket	är	en	skillnad	från	tidigare	år.	Det	är	mer	fritt	fram	för	författare	och	förlag	och	skiva	

vad	de	vill.	Judeutrotningen	används	som	övergripande	begrepp	och	nu	har	författarna	särskilt	

lyft	fram	händelsen	under	egen	rubrik	vilket	är	en	skillnad	mot	tidigare	läroböcker.		

2.6	Epos	‐	För	gymnasieskolans	kurs	A	och	B	2006	

2.6.1	KURSPLAN	FÖR	HI	1201	SKOLFS:2000:60	

Målen	för	denna	kursplan	är	att	eleverna	skall	känna	till	de	grundläggande	drag	i	den	historiska	

utvecklingen,	 skriver	 Skolverket	 och	 eleverna	 skall	 förstå	 innebörden	 av	 vanliga	 epokbegrepp	

och	andra	 centrala	historiska	begrepp.	Eleverna	 skall	kunna	analysera	historiska	problem	och	

tolka	orsakssammanhang	bakom	historiska	 förändringsprocesser.	Vidare	 skall	 de	kunna	besk‐

riva	det	historiska	skeendet	utifrån	olika	perspektiv	med	insikt	i	den	historiska	kunskapens	tid‐

bundenhet.	Skolverket	menar	också	att	eleverna	skall	kunna	diskutera	några	av	dagens	händel‐

ser	utifrån	ett	historiskt	perspektiv	och	vidare	kunna	formulera	sina	tankar	i	historiska	frågor.69		

2.6.2	Epos	‐	för	gymnasieskolans	kurs	A	och	B	

Epos‐författarna	skriver	att	de	valt	och	berätta	om	gångna	tider,	konkret	och	 i	ett	 tydligt	sam‐

manhang	för	och	öka	förståelsen	och	de	har	valt	ut	det	de	tycker	är	viktigt.	De	hänvisar	till	läro‐

planen	och	skriver	att	historieundervisningen	skall	vara	problemorienterad	och	hjälpa	till	och	ge	

en	kritisk	och	analytisk	förmåga.	Vidare	skriver	författarna	att	kunskaper	om	kronologi,	epoker,	

historiska	begrepp	och	sammanhang	också	skall	tas	i	beaktning.70	De	fortsätter	med	att	de	und‐

viker	sådant	de	inte	kan	förklara	ordentligt.	Det	är	Europa	och	Norden	som	är	i	fokus	och	Sve‐

rige	sätts	in	i	ett	nordiskt	sammanhang.	Vissa	kapitel	är	också	uppdaterade.	Även	nu	är	det	bland	

annat	fokus	på	kvinnor,	barn	och	ungdomar	och	hur	de	levde	och	tänkte.		

Sedan	1996	har	 författarna	eller	bokförlaget	 inte	 lagt	 till	 eller	dragit	 ifrån	någon	 text	 från	ur‐

sprungstexten	1996,	men	de	har	däremot	ändrat	på	en	rubrik.	Istället	för	Judeutrotningen	har	de	

rubriken	Förintelsen.	De	har	även	samma	bilder	och	bildtext	som	1996.	Ingen	förändring	i	texten	

sedan	1996.	Det	samma	gäller	bilderna.	

2.6.3	SVAR	PÅ	RAMFRÅGOR	

																																																													

69 www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/kursplan/id/31027titleId/HI1201%2... 
70 Sandberg 1996, förord. 
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Förintelsen	stavas	med	stort	F,	men	det	beror	sannolikt	på	att	det	är	en	rubrik.	De	skriver	inte	

om	förintelsen	någon	annanstans	i	texten	så	det	går	inte	och	dra	några	slutsatser	kring	den	frå‐

gan.	Det	är	en	förändring	jämfört	med	tidigare	läroböcker	då	judeförföljelser	och	judeutrotning	

används.		
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3.	SAMMANFATTNING	OCH	SLUTSATSER	
I	denna	uppsats	har	följande	frågor	ställts	och	undersökts		

 Vad	säger	läroböckerna	om	rötterna	och	orsakerna	till	förintelsen?	Och	ses	förintelsen	som	

ett	uttryck	 för	en	 tysk	särvägshistoria	eller	som	en	del	av	en	allmän	kulturutveckling	 i	det	

europeiska	samhället?	

 Framställs	folkmordet	intentionellt	eller	funktionellt?	Och	vem	har	ansvaret?	

 Hur	framställs	Sveriges	delaktighet	i	 förintelsen?	Och	i	vad	mån	följs	den	gällande	kurspla‐

nen?		

 Vilken	typ	av	bildmaterial	används?		

Det	är	synnerligen	trögrörligt	när	det	gäller	ny	forskning	i	historieläroböckerna	gällande	förin‐

telsen.	När	något	nytt	publiceras	i	läroböckerna	har	det	överlag	förflutit	mellan	10	till	30	år	mel‐

lan	 forskningsrön,	samhällsdebatt	och	publicerat	material.	Historiemedvetandet	som	är	viktigt	

för	 förståelse	 för	hur	saker	och	ting	hänger	 ihop,	existerar	 inte	 i	 texten	 i	dessa	 läroböcker	och	

det	beror	särskilt	på	att	historiemedvetande	 inte	är	 förankrat	 i	 forskningsvärlden	innan	1980‐

talet,	men	efter	1980	väljer	författarna/förlagen	bort	det.	Visserligen	finns	det	frågor	som	akti‐

verar	ett	historiemedvetande	1996	och	2006	men	 innehållet	 i	 texten	svarar	 inte	mot	 frågorna	

och	är	 förlegad	sett	ur	samtidens	forskningsrön.	Konstaterandet	kring	föregående	beror	på	att	

en	 kursplan	 öppnar	 för	 en	 rörelse	 mellan	 tre	 tidsdimensioner	 redan	 1981,	 men	 författar‐

na/förlagen	följer	inte	detta.	De	utgår	från	dåtid.	Historiemedvetandet	skall	definitivt	inte	väljas	

bort	efter	1994,	men	det	sker	ingen	förflyttning	mellan	då,	nu	och	sedan	i	texten.	Det	beror	san‐

nolikt	på	ett	ointresse	för	förintelsen	från	författarnas	sida	och	ekonomiska	faktorer	från	förla‐

gets	sida,	dock	har	författarna	tagit	reda	på	vad	som	aktiverar	ett	historiemedvetande	och	ställer	

sådana	 frågor	 i	 rubrikerna,	men	 besvarar	 inte	 frågorna	 i	 texten	 och	 anammar	 inte	 nya	 forsk‐

ningsrön	gällande	förintelsen.	Förgående	faktorer	spelar	en	alldeles	för	stor	roll	kring	historie‐

förmedlandet.	Det	blir	en	maktfaktor	som	påverkar	svenska	elevers	världsbild	och	identitet.	Om	

läroboken	är	en	verkan	av	makten	de	 tre	 första	decennierna	är	det	 snarare	 så	att	historieför‐

medlandet	är	en	orsak	till	makt	de	näst	kommande	decennierna	genom	att	cementera	bilden	av	

att	Sverige	är	hjälten,	om	än	nersolkad	 i	 slutet	av	århundradet,	 snarare	än	samtidens	external	

bystander	som	förintelseforskningen	benämner	det.	Den	bild,	av	att	svenskar	och	Sverige	som	

nation	inte	har	något	med	förintelsen	och	dess	hemskheter	och	göra,	försvinner	inte	och	det	be‐

ror	sannolikt	på	att	ingen	vill	framställa	svenskar	som	förövare.		
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De	 tidiga	kursplanerna	 från	1954,1964	och	1970	påbjuder	 inte	något	historiemedvetande	 för‐

hållningssätt	och	därför	har	inte	läroböckerna	det	heller	utan	de	utgår	från	dåtid	och	berättar	i	

enighet	med	 läroplanen	 om	 kriget	 och	 krigsförloppet.	 Det	 finns	 väldigt	 lite	 information	 kring	

judeförföljelsen	och	de	 få	elever	som	 läser	boken	och	reflekterar	över	 texten	måste	ha	väldigt	

många	frågor	kring	texten	och	händelsen	i	sig.	Eleverna	1954	och	tio	år	framåt	får	inte	veta	nå‐

got	Sveriges	förehavanden	överhuvudtaget	och	därmed	är	judeförföljelsen	något	som	förekom‐

mit	någon	annanstans,	 i	Tyskland	 framför	allt.	Sverige	är	oskyldigt	och	det	är	 inget	som	angår	

oss.		

1965	 och	 åtta	 år	 framåt	 blir	 eleverna	mer	 upplysta	 kring	 Sveriges	 förehavanden	 och	 då	 är	 vi	

både	offer	och	hjälte,	vilket	torde	stärka	vår	självkänsla,	vårt	oss	gentemot	de	andra.	Vi	är	speci‐

ella	och	allt	 i	enighet	med	kursplanen.	1973‐års	lärobok	utgår	från	dåtid	genom	hela	avsnittet,	

men	under	en	bild	inbjuder	författarna	till	en	tempusöverskidande	fråga,	dock	får	eleverna	inget	

svar	via	 lärobokstexten.	Här	ger	bilder	och	text	dubbla	budskap	kring	 förövaren.	Texten	säger	

(tyska)	nazister	vilket	jag	tolkar	som	män,	men	bilderna	visar	att	det	även	finns	kvinnor	som	är	

nazister.	Sverige	är	fortfarande	hjälten	och	räddaren	i	nöden	vilket	torde	stärka	vår	självkänsla,	

vårt	oss	gentemot	de	andra	som	är	tyska	nazister.		

Kursplanen	1981	påbjuder	rörelser	över	tid	men	författarna	utnyttjar	inte	detta.	Tretton	år	se‐

nare	kan	författarna	definitivt	använda	sig	av	ett	historiemedvetande	utifrån	kursplan,	men	det	

gör	de	inte,	de	utgår	fortfarande	från	dåtid	och	rör	sig	endast	en	gång	framåt	till	deras	samtid.	

1996	skall	läroboken	utifrån	1994	års	kursplan	underlätta	för	ett	historiemedvetande,	men	det	

väljer	författarna	delvis	bort.	De	utgår	från	dåtid	och	rör	sig	endast	en	gång	framåt	till	elevernas	

samtid	i	 texten.	De	använder	rubriker	som	torde	aktivera	ett	historiemedvetandet	men	använ‐

der	inte	de	nya	forskarrön	som	kunde	hjälpt	till	och	förklara	den	vanliga	människans	agerande.	

2006,	det	vill	säga	tio	år	senare,	finns	inte	historiemedvetandet	som	ord	bland	målen	i	kurspla‐

nen	men	en	förflyttning	i	tid	återfinns,	men	det	är	likväl	ingen	förändring	i	texten.	Sammanfatt‐

ningsvis	 följer	 författarna	 de	 fyra	 första	 decennierna	 kursplanerna	 vilket	 påverkar	 innehållet	

och	det	som	skall	lyftas	fram.	Skolinspektionen	öppnar	för	en	resa	mellan	olika	tidsdimensioner,	

1981,	men	författarna	håller	 fast	vid	sitt	berättande	 i	dåtid.	När	kursplanen	kräver	en	förflytt‐

ning	mellan	olika	tidsdimensioner	följer	författarna	inte	det,	utan	fortsätter	och	berätta	i	dåtid,	

vilket	betyder	en	sämre	 förståelse	 för	exempelvis	 förintelsen.	Det	 finns	däremot	rubriker	som	

aktiverar	ett	historiemedvetande	men	de	får	sällan	några	bra	svar	utifrån	texten.		

Begreppen	som	används	i	dessa	böcker	är	judeförföljelse	som	övergår	till	rasutrotning	1986	och	

1996	är	begreppet	 judeutrotning	 vanligt.	 I	 böckerna	nämns	 inte	 förintelsen	 förrän	2006,	med	

undantag	för	ordet	förintelseläger	under	ett	fotografi	1973.	När	förintelsen	nämns	är	det	svårt	
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och	avgöra	om	det	stavas	med	liten	eller	stor	bokstav	eftersom	förintelsen	endast	förekommer	

en	gång	och	då	i	en	rubrik,	vilket	kan	tyda	på	att	händelsen	i	sig	inte	är	viktig	eller	intressant	en‐

ligt	författarna,	eftersom	innehållet	inte	är	uppdaterat,	men	för	och	antyda	en	uppdatering	kring	

innehållet	i	texten,	förändrar	författarna	rubriken	i	fall	lärare	som	vidareutbildat	sig	och	kontrol‐

lerar	exempelvis	kända	begrepp.	1954	får	 läsarna	 i	 fem	meningar	veta	något	om	de	nazistiska	

judeförföljelserna	som	inte	verkar	vara	så	farliga.	Det	är	en	händelse	som	är	del	av	kriget.	På	ca	

60	år	har	texten	när	det	gäller	just	förintelsen	utökats	med	23	meningar	och	blivit	lite	mer	detal‐

jerad	kring	vad	som	händer	med	judarna	men	texterna	öppnar	för	väldigt	många	frågor	och	ger	

tidvis	dubbla	budskap.	Det	kan	betecknas	som	synnerligen	trögrörligt	när	det	gäller	användan‐

det	 av	 begreppet	 förintelsen	 eftersom	det	 var	 på	 1970‐talet	 som	det	 blev	 allmänt	 vedertaget.	

Bilden	av	förintelsen	som	är	en	händelse	som	ingår	i	kriget	där	ingen	mer	än	Hitler	är	ansvarig	

cementeras.	Nazisterna	agerar	inte	i	texterna	utan	saker	och	ting	bara	händer.	

Judeutrotningen	och	Förintelsen	lyfts	fram	med	egna	rubriker	1996	och	2006,	vilket	är	en	skill‐

nad	med	tidigare	litteratur,	men	läsaren	får	ändå	inte	via	texten	en	mer	förklarad	och	förstådd	

historia	kring	förintelsen.	Visserligen	får	eleverna	veta	mer	om	förintelsen	1996	och	framåt	om	

vi	jämför	med	tidigare	läroböcker,	men	det	räcker	ändå	inte	för	och	förklara	och	förstå	det	som	

inträffade.	1996	och	2006	används	meningen	kriget	mot	 judarna.	Krig	 i	detta	 fall	är	 fel	ordval	

eftersom	judarna	inte	”slåss”	på	lika	villkor	som	Hitler	och	hans	anhängare.	Det	torde	ge	en	fel‐

aktig	bild	av	förintelsen.		

I	böckerna	som	ingår	i	undersökningen	kan	man	få	se	en	bild	som	kan	förknippas	med	förintel‐

sen	först	1965,	det	vill	säga	20	år	efter	krigets	slut	och	överlag	avbildas	uniformerade	män	i	för‐

övarrollen.	Bilderna	kring	 förintelsen	når	sin	 ”peak”	1973	när	det	gäller	bilder	 i	direkt	anslut‐

ning	 kring	 förintelsen.	 I	 direkta	 brutaliteter	 mot	 en	 judinna	 av	 civilklädda	 kvinnor/män	 ses	

1973,	vid	det	tillfället	får	läsarna	även	en	inblick	i	ett	av	förintelselägren,	via	en	bild,	som	uppda‐

gades	av	de	allierade	efter	Tysklands	sammanbrott,	vilket	kan	tolkas	som	att	ingen	hade	någon	

aning	om	vad	som	hände	bland	annat	judarna	i	Europa	och	att	det	var	tur	att	de	allierade	upp‐

täckte	detta.	Denna	bild,	av	att	ingen	visste	vad	som	hände	judarna,	består	fram	till	1996.	Några	

kvinnor	som	 förövare	syns	bara	1973.	Emellertid	är	det	övervägande	kvinnor	som	är	offer	på	

bilderna	 1973	 för	 att	 övergå	 till	män	 fram	 till	 2006.	 Trots	 att	 författarna	 satsat	 extra	mycket	

1996	och	2006	på	att	framhäva	kvinnor	och	ungdomars	historia.	En	av	bilderna	1996	och	2006	

avleder	eleverna	från	de	offer	som	mördats	i	lägren,	vilket	torde	tona	ner	eller	budskapet	bilden	

kring	förintelsen.	

Sammanfattningsvis	visar	läroböckerna,	de	sex	decennierna,	övervägande	män	i	uniformer	som	

är	förövare,	med	undantag	av	de	allierade	som	likväl	är	män.	Som	offer	är	det	mest	män	på	bil‐



	

	

39

derna	med	undantag	1973	då	vi	kan	urskilja	kvinnor	i	offer‐	och	förövarollen,	vilket	kan	bero	på	

nya	forskningsrön	där	kvinnorna	är	 i	 fokus.	Förintelsen	handlar	mest	om	män,	vilket	kan	upp‐

fattas	som	att	kvinnorna	är	oskyldiga	och	inte	är	med	i	kriget	överhuvudtaget.	Detta	synsätt	för‐

stärks	 också	 via	 texterna,	 som	 påpekar	 redan	 1954,	 att	 enligt	 nationalsocialistisk	 anda	 skulle	

kvinnorna	vara	hemma	och	inte	delta	i	förvärvslivet,	det	vill	säga	inte	delta	i	det	offentliga	rum‐

met.	Att	kvinnor	syns	väldigt	lite	i	både	text	och	bild	ligger	i	 linje	med	tidigare	forskning	kring	

kvinnors	"synlighet"	i	 läroböcker,	skriver	Ammert.	Det	skall	ändå	påminnas	om	att	50%	av	be‐

folkningen	är	kvinnor	och	vad	bilden	visar	1973	befinner	 sig	kvinnorna	 inte	bara	hemma	och	

sköter	hushållet	och	uppfostrar	barnen	utan	också	ute	på	gator	och	 torg	och	kan	delta	 i	miss‐

handel	av	andra	människor	och	det	är	nog	inget	specifikt	undantag	det	som	sker	på	denna	bild,	

det	är	dock	en	ovanlig	bild.	Först	1996	får	läsarna	läsa	lite	mer	ingående	om	hur	kvinnofientlig	

nationalsocialistiska	partiet	var	och	att	det	 inte	var	förvånande	eftersom	kvinnorna	hade	lägre	

värde	än	män,	eftersom	nazisternas	dyrkan	av	hårdhet	och	våld	hyllades	och	de	kvinnliga	egen‐

skaperna	som	till	exempel	omsorg	om	barn	inte	var	lika	uppskattade	i	det	nationalsocialistiska	

samhället.	Kvinnorna	är	de	svaga	och	med	detta	blir	de	exkluderade	våldet	som	fanns	i	samhället	

vid	denna	tid.	Problemet	blir	ganska	uppenbart	när	man	i	nästa	underrubrik	frågar	sig	Hur	var	

det	möjligt?	med	så	mycket	grymhet	och	brutalitet.	Där	en	av	förklaringarna	till	de	destruktiva	

faktorer	som	ledde	till	nazism	blir	den	tyska	barnuppfostran.	Om	kvinnan	är	svag	och	oskyldig	

hur	är	det	då	möjligt	med	en	uppfostran	som	innehöll	ovanligt	mycket	våld	och	underkastelse?	

Om	det	inte	var	kvinnorna	som	uppfostrade	barnen	vem	var	det	då?	Här	finns	ett	glapp	mellan	

förklaringarna	och	det	ger	ett	dubbelt	budskap	vilket	torde	försvåra	för	eleverna	och	förstå	hur	

det	hela	var	möjligt.	Resonemanget	att	bland	annat	uppfostran	var	ovanligt	våldsam	som	lede	till	

våldsamt	handlande	skulle	bli	avfärdat	1992,	då	Browning	skrev	om	helt	vanliga	män	i	nybildad	

”polisstyrka”	som	efter	hand	blev	 förövare,	 trots	att	de	 inte	behövde	och	många	av	dessa	män	

blev	våldsammare	allteftersom.		

När	det	gäller	 frågan	om	hur	det	blev	möjligt	med	 förintelsen	har	 läroböckerna	ett	uppenbart	

problem	och	förklara	detta	även	om	författarna	försöker,	de	använder	sig	inte	av	samtidens	nya	

forskarrön	fullt	ut,	framförallt	1996	och	2006,	bara	den	de	tycker	passar	in	i	deras	förklarings‐

sätt.	Det	finns	ingen	linjär	förklaring	till	hur	folkmordet	blev	möjligt,	genom	det	moderna	sam‐

hällets	framväxt	och	judarnas	plats	i	det.		

Böckerna	har	övervägande	ett	 intentionalistisk	 förklaringssätt	 genom	sex	decennium	med	un‐

dantag	1996	och	2006	där	 författarna	även	 anammat	ett	 funktionalistisk	 förklaringsätt	 till	 in‐

tensifieringen	av	 förintelsen	genom	angreppet	på	Sovjetunionen	och	massmorden	som	följde	 i	

utvidgandet	av	det	tyska	riket.	Dock	väljer	författarna	fortfarande	det	intentionalistiska	förkla‐
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ringssättet	till	 folkmordet	det	vill	säga	de,	tyskarna,	bland	annat	är	känslomässigt	störda	bero‐

ende	på	deras	uppfostran.	Dock	visar	Bauman	1989	att	det	inte	är	enbart	är	tyskar	som	är	skyl‐

diga	till	förintelsen	och	författarna	väljer	också	och	ta	bort	en	del	av	Brownings	forskning	som	

utgavs	1992	om	det	var	helt	vanliga	män	som	var	Hitlers	hantlangare.	Det	blir	för	svårt	och	för‐

klara.	Det	 är	 snarare	 så	 att	 förövarna	 framställs	 som	offer	 för	en	våldsam	uppfostran	och	kan	

inte	hjälpa	att	deras	handlingar	resulterar	 i	ond	bråd	död	för	 flera	miljoner	människor.	Denna	

offerinställning	 eller	 bakom	 varje	 förövare	 finns	 ett	 offer	 var	 vanlig	 förklarning	 redan	 under	

1950	 förklarar	Karlsson,	men	1992	 visar	 forskningen	 att	 så	 är	 inte	 fallet,	 vilket	 borde	 framgå	

tydligare	 i	 en	 lärobokstext	 kring	 förintelsen	 som	 är	 framställd	 efter	 1992.	 Varför	 detta	 val	 av	

förklaringssätt	till	förintelsen	kan	bero	på	att	författarna	inte	har	detta	intresseområde	och	inte	

har	 kännedom	 om	 detta	 1996,	men	 det	 borde	 definitivt	 varit	 ändrat	 2006	 då	 det	 under	 hela	

1990‐talet	forskats	som	aldrig	förr	kring	förintelsen	och	flera	konferenser	för	att	upplysa	sam‐

hället	om	vad	som	försiggick.		

Genom	sex	decennium	får	läsarna	bilden	av	att	nazismen	och	dess	illgärningar	är	en	tysk	histo‐

risk	parantes.	Dock	finns	det	en	liten	öppning	1996	och	2006,	för	att	förintelsen	är	en	del	av	det	

moderna	samhället	som	växer	fram,	eftersom	läsare	får	ta	del	av	Sveriges	mörkare	sidor	nämli‐

gen	 steriliseringspolitik	 som	 lagstiftades	 under	 1930‐40	 talet	 och	 som	 låg	 i	 linje	 med	 andra	

europeiska	länder	vid	samma	tidpunkt.	Denna	händelse	debatterades	i	tidningar	på	1970‐talet,	

men	skrivs	in	i	våra	historieböcker	cirka	30	år	senare.	Det	samma	gäller	vår	rasforskning.	Annat	

som	borde	förändrats	i	läroboken	2006	förutom	ovanstående	är	den	katolska	kyrkans	agerande	

under	förintelsen	då	påven	Johannes	Paulus	II	bad,1998,	om	ursäkt	för	kyrkans	icke	agerande.		

	Fokus	ligger	på	olika	slag/krigsförfaranden	och	hur	folket	röstat	och	det	ekonomiska	läget	i	de	

tidigare	läroböckerna	samt	ideologierna	nazism	och	fascism.	Böckerna	från	de	första	decennier‐

na	 är	 väldigt	 styrda	 av	 Skolöverstyrelsens	 rekommendationer	 och	 författarna	 vill	 inte	 gärna	

lämna	 det	 förgångna	 som	utgångspunkt	 för	 berättandet	 trots	 att	 Skolinspektionen	 öppnar	 för	

annat	synsätt	redan	1981.	Tidigare	forskning	har,	enligt	Karlsson,	visat	att	författare	till	historie‐

läroböcker	inte	gärna	lämnar	det	förgångna	när	de	skriver	och	det	ligger	även	i	linje	med	mina	

resultat.	När	Skolinspektionen	lämnat	sitt	uppdrag	har	Skolverket	via	kursplanerna	ett	visst	in‐

flytande	över	historieförmedlandet,	men	mindre	än	förväntat.		

Tesen	att	 läro‐/kursplanen	är	en	viktig	 faktor	 för	saluförande	av	 läromedel	är	delvis	sann,	 för	

om	inte	 författarna	skriver	att	de	 följer	 läro‐/kursplanen	är	det	knappast	 troligt	att	de	 får	sålt	

några	böcker,	däremot	verkar	som	författarna	själv	väljer	ut	vad	som	är	viktigt	och	förmedla	och	

kan	med	avsikt	välja	bort	en	del	av	kursplanen,	jag	syftar	på	Epos	1996	och	2006,	där	historie‐

medvetande	inte	passar	 in	textmässigt	 i	den	utformade	läroboken.	De	utgår	visserligen	utifrån	
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ett	tidsperspektiv	och	sätter	in	historien	i	ett	större	sammanhang,	men	författarna	har	inte	lin‐

jära	förklaringar	i	den	aktuella	texten	och	skriver	själv	att	den	är	i	berättandeform	och	handlar	

om	gångna	tider	och	inte	om	nutid	och	ett	framåtriktat	perspektiv	alltså	inget	utvecklande	och	

stimulerande	av	ett	historiemedvetande.	Däremot	använder	de	några	rubriker	som	kan	aktivera	

ett	historiemedvetande,	men	de	ger	inga	tillfredställande	svar	i	texten.		

Det	finns	små	undantag,	när	det	gäller	och	röra	sig	mellan	olika	tidsdimensioner,	men	inte	fullt	

ut.	1986,då	författarna	anspelar	på	det	samtida	förhållande	till	Östtyskland,	när	det	gäller	bris‐

tande	moral	och	respekt	för	människovärdet.	Även	1996	och	2006	finns	det	en	rörelse	över	olika	

tidsdimensioner	när	författarna	i	en	blå	ruta	klargör	hur	rashygien	medverkat	till	instiftandet	av	

steriliseringspolitik	och	hur	den	påverkat	människor	i	Sverige	och	att	de	numer	fått	upprättelse.	

Däremot	förklarar	inte	författarna	vilken	typ	av	upprättelse	de	steriliserade	fått	och	vad	det	lett	

till.	Slutsatsen	blir	att	läroböckerna,	till	viss	del,	inte	följer	kursplanen	efter	1981.	Om	inget	an‐

nat	bör	författarna	klargöra	det	ännu	tydligare	i	sitt	förord	hur	de	tänkt	kring	förmedlandet	av	

historia.	Eleverna	aktiverar	inte	något	historiemedvetande	utifrån	texten	utan	det	måste	en	lä‐

rare	se	till,	men	Wibaeus	har	konstaterat	att	det	inte	sker.	Om	lärare	som	köper	in	denna	lärobok	

inte	själv	har	läst	något	av	de	senaste	rönen	eller	vet	vad	historiemedvetande	innebär	för	förstå‐

elsen	av	historia,	fördröjs	ytterligare	reflektioner	och	nya	rön	kring	förmedlingen	av	förintelsen,	

i	detta	fall	exempelvis	rötterna	till	förintelsen.	Ur	detta	perspektiv	har	uppdraget	i	egenskap	av	

Levande	historia	som	Göran	Persson	iscensatte,	misslyckats	för	var	 inte	ursprungsidén	till	 för‐

medlandet	 av	 förintelsen	 att	 förebygga	 fler	 folkmord	 i	 framtiden	 eller	 förhindra	 intolerans,	

odemokratiska	förhållanden	i	samhället?	Istället	cementeras	gamla	värden	där	förintelsen	ingår	

i	kriget.	Hitler	och	nazisterna	är	 skyldiga	 till	krigets	alla	 fasor	och	Sverige	är	mer	av	hjälte	än	

samtidens	external	bystander.		

Epos	 författare	 visade	 inte	 några	 större	 ambitioner	 på	 och	 ändra	 textinnehållet	 från	 1996	 till	

2006.	Inte	någon	av	dessa	författare	verkar	ha	tagit	del	av	de	senaste	forskningsrönen,	visserli‐

gen	bidrar	denna	typ	av	genre	till	att	författa	sig	kort,	böckerna	skall	innehålla	mycket	informat‐

ion,	men	det	innebär	inte	att	man	skall	strunta	i	nya	rön	som	publicerats.	2006	har	man	endast	

ändrat	 en	 rubrik	 från	 Judeutrotning	 till	 Förintelsen,	 trots	 att	 Kristian	 Gerner	 och	 Klas‐Göran	

Karlsson	året	innan	publicerat	Folkmordens	historia	där	de	har	förklarat	varför	första	världskri‐

get	följdes	av	folkmord	och	etnisk	rensning	och	varför	det	är	viktigt	med	en	bättre	förklarad	och	

förstådd	historia.	

Förklaringar	till	varför	bland	annat	judar	blev	icke	önskvärda	efter	första	världskriget	finns	det	

väldigt	otillfredsställande	förklaringar	till.	Inte	ens	efter	den	iscensatta	i	formationskampanj	från	

regering	och	riksdag,	1997,	får	det	något	genomslag.	Till	exempel	skrivs	det	inte	om	det	breda	
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folklagrets	delaktighet	i	förintelseprocessen	och	vår	position	som	external	bystander	som	Epos	

1996	och	2006	borde	berättat	mer	om.	Endast	nazisterna	vilka	det	nu	är,	är	de	skyldiga.	Notera	

att	ingen	mördar	judarna	i	lägren,	ingen	hjälper	till	och	lasta	ombord	judarna	på	tågen	men	na‐

zisterna	 jagar	 kvinnor	 och	 barn	 från	 ghettona.	 Det	 finns	 inga	 enskilda	 aktörer	 utan	 grupper.	

Ammert	skriver	att	det	är	viktigt	med	subjekt	som	handlar	i	en	text	för	och	aktivera	ett	histori‐

emedvetande.	 I	 Ammerts	 undersökning	 kring	 grundskoleböcker	 i	 historia	 har	 de	 subjekt	 som	

agerar	och	torde	aktivera	ungdomars	historiemedvetande,	men	i	dessa	läroböcker	finns	det	på	

sin	höjd	grupper	som	agerar.	Nazisterna	blir	de	onda,	ändå	är	de	inte	någon	vi	kan	identifiera,	en	

grå	ondskefull	massa	men	ändå	ingen.	Det	är	förståeligt	att	man	inte	kan	nämna	alla	de	som	del‐

tog	med	namn,	författarna	kunde	skrivit	något	om	de	förövare	som	fanns,	mer	än	de	vid	fronten	

respektive	ghettona	och	om	de	var	män	eller	kvinnor	om	de	var	unga	eller	gamla.	En	förintelse	

av	miljontals	människor	kräver	många	medhjälpare.	Identiteten	som	eleverna	får	genom	sex	de‐

cennium	är	följande;	vi	är	absolut	inte	som	dem	och	de	är	absolut	inte	som	vi,	men	vem	har	då	

agerat	och	utfört	illdåden?	Det	är	en	grå	ondskefull	och	känslomässigt	störd	massa	som	är	svår	

och	 identifiera.	 Finns	 det	 någon	 skyldig	 är	 det	 Hitler	 och	 manliga	 tyska	 nazister.	 Denna	 syn	

borde	förändrats	redan	efter	1989	och	1992	då	nya	rön	kring	förövaren	publicerats.	

Genom	 sex	 decennium	 är	 Sverige	 inte	 delaktig	 i	 förintelsen	 utan	 underlättar	 för	 konflikter	 i	

andra	 länder	och	vi	kan	 inte	hjälpa	detta	 för	vi	är	 i	 tyskarnas	 järngrepp.	Vi	hjälteförklaras	och	

det	framhävs	mer	trots	att	vi	frångått	neutralitetsprincipen	ett	antal	gånger	för	att	indirekt	och	

sannolikt	bidra	till	död	och	elände	i	våra	grannstater,	men	det	skriver	författarna	inte.	Efterhand	

erkänns	 tillkortakommanden	 som	 tillämpandet	 av	 censur	 i	 vår	 dåvarande	media	 för	 och	 vara	

Hitler	 tillags	 och	 exempelvis	 vår	 steriliseringspolitik,	men	 då	 har	 det	 gått	 fyra	 decennier	 från	

diskussioner	i	media	till	publicering	i	läroboken.		

Om	 läroboksförfattare	 följer	 läroplan	eller	kursplanens	mål	måste	det	 tydligt	 framgå	eftersom	

en	lärare	inte	har	möjlighet	och	analysera	en	hel	lärobok	innan	han/hon	köper	den.	Vidare	om	

fler	lärare	följer	eller	väljer	och	utgå	från	en	lärobok	i	historia	kan	det	bero	på	att	de	har	färre	

timmar	 för	 planering	och	upplägg	 av	 lektioner	på	 grund	 av	 ekonomiska	 skäl.	 En	 lärare	måste	

prioritera	 bland	 alla	 sina	 uppdrag.	 I	 sin	 tur	 genererar	 detta	 konsekvensen	 att	 kunskapsnivån	

bland	landets	elever	sjunker.	Skulle	andra	historieläroböcker	vara	framställda	på	detta	sätt	som	

ovan	har	vi	delvis	ett	svar	på	varför	kunskapsnivån	har	försämras	bland	Sveriges	elever	gällande	

förintelsen.	Knapp	planeringstid	genererar	fler	läroboksstyrda	lektioner	vilket	i	sin	tur	påverkar	

elevernas	förhållningssätt	till	förintelsen	i	detta	fall	eftersom	det	finns	en	enorm	tröghet	i	histo‐

rieförmedlandet.	Dessutom	aktiveras	 inte	 ett	 historiemedvetande,	 vilket	 kompletterar	 och	be‐

kräftar	Wibaeus	analys.		
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Utgår	vi	 från	Ammerts	modell	betyder	det	att	den	aktuella	 samhällsdebatten	kring	 förintelsen	

inte	påverkar	utformningen	av	läroböcker	i	någon	större	utsträckning	utan	det	dröjer	ca	30	år	

för	den	nedsippringen.	Den	 inre	sfären	påverkar	 läroböcker	med	en	 fördröjning	med	ca	20	år	

när	det	gäller	begrepp	och	mer	direkt	när	det	gäller	läroplan/kursplan,	men	inte	fullt	ut.	

Det	dröjer	27	år	innan	läroboken	nämner	förintelsen	som	blev	allmänt	vedertaget	på	1970‐talet	

och	det	är	synnerligen	trögrörligt	när	det	gäller	ny	forskning	kring	förintelsen	som	helhet.	1997	

kommer	undersökningen	som	får	Göran	Persson	att	iscensätta	Levande	historia	och	producera	

om	detta	må	ni	berätta...	2005	har	boken	Folkmordens	historia	publicerats	men	författarna	och	

förlaget	 ignorerar	 dessa.	 Om	 författarna	 läst	 innehållet	 i	 Gerners	 och	 Karlssons	 bok	 hade	 de	

kanske	kunnat	ändra	bild	samt	textinnehåll	till	2006.	Varför	ligger	det	inte	i	författarnas	och	för‐

lagets	intresse	och	uppdatera	innehållet?		

Det	hjälpte	inte	att	Göran	Persson	iscensatte	Levande	historia	när	det	gäller	historieförmedlan‐

det	kring	förintelsen	i	läroböcker,	är	författarna	inte	intresserade	av	detta	område	eller	inte	kan	

förklara	något	struntar	författarna	i	det.	Identiteten	som	eleverna	får	genom	sex	decennium	är	

följande;	vi	är	absolut	inte	som	dem	och	de	är	absolut	inte	som	vi,	men	vem	är	denna	grå	tyska	

ondskefulla	massa.	Finns	det	någon	skyldig	är	det	Hitler	och	manliga	tyska	nazister.	Förklaring‐

en	 till	 nazisternas	 beteende,1996	och	2006,	 beror	 på	 en	 ovanligt	 hård	barnuppfostran	där	 de	

som	utförde	de	onda	handlingarna	själv	är	offer,	de	blir	därmed	indirekt	oskyldigförklarade	för	

deras	 handlande.	 Förklaringen	 hjälper	 inte	 till	 och	 lyfta	 fram	 de	 som	 föll	 offer	 för	 ovanligt	

grymma	övergrepp	eller	varför	folkmord	sker.		

Förintelsen	och	vår	passiva	delaktighet	 får	 inte	det	utrymme	det	borde	ha	 för	och	 tala	om	att	

svenskar	och	Sverige	också	var	med	i	förintelseprocessen	precis	som	många	andra	under	denna	

tid.	”Vi”	kan	bli	som	”de	andra”	under	speciella	omständigheter,	du	behöver	inte	vara	ett	mons‐

ter	för	och	bli	förövare.	För	och	knyta	an	till	mitt	inledande	citat	är	det	viktigt	och	diskutera	vad	

det	är	som	skrivs	och	hur	det	skrivs	och	framförs,	men	också	varför	historiska	nya	forskningsrön	

tar	upp	 till	 trettio	år	 innan	det	publiceras	 i	 läroböcker.	Varför	är	nya	historiska	 forskningsrön	

inte	viktiga	att	förmedla?	

Det	hade	varit	 intressant	och	undersöka	om	Göran	Perssons	iscensättande	av	Levande	historia	

har	påverkat	läroböcker	i	historia	efter	2006	och	framåt	när	det	gäller	förintelsen.		
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