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Inledning 

Under 1990-talet började historieforskning om Förintelsen att resultera i böcker och avhandlingar 

som skapade debatter bortom den akademiska världen. Debatten handlade lika mycket om de 

psykologiska aspekterna bakom mördandet som den handlade om skuldfrågor i både länder och 

institutioner som dessförinnan hållit sig utanför debatten. Även filmindustrins och medias 

nyvunna intresse för Förintelsen blev påtagligt under hela 90-talet genom filmer som Schindler’s 

list och uppmärksammade rättegångar mot gamla krigsförbrytare och lägervakter. Debatten om 

Förintelsen fick även stor uppmärksamhet i Sverige, när dåvarande statsministern Göran Persson 

arrangerade en internationell konferens om Förintelsen i Stockholm år 2000. Konferensen 

resulterade bland annat i att undervisning om Förintelsen kom att bli mer eller mindre 

obligatorisk i svenska skolor.
1
 Efter konferensen inrättades också den statliga myndigheten 

Forum för levande historia, vars uppgift är att sprida kunskap om just 1900-talets folkmord och 

diktaturer, främst genom undervisningsmaterial.
2
  

 I gymnasieskolans övergripande mål och riktlinjer står det att eleven ska få med sig 

kunskaper om minoriteternas, däribland judarnas, historia.
3
 Sen 2011 är historieämnet 

obligatoriskt i gymnasieskolan och i ämnets centrala innehåll fastslås det att ämnet ska behandla 

1900-talets ”diktaturer, folkmord och konflikter”
4
. I läroböckerna är det till viss del staten som 

bestämmer innehållet eftersom böckerna måste tillgodogöra det centrala innehållet i läroplanen.
5
  

Läroböcker i historia måste därför innehålla fakta om 1800- och 1900-talens turbulenta 

historia och fakta om Förintelsen ingår i varenda historielärobok för både grundskolan och 

gymnasiet. Det jag ska undersöka är hur Förintelsen framställs och förklaras i tre 

historieläroböcker som riktar sig till gymnasiekursen Historia 1b.  

 Härnäst presenterar jag en del av forskningsläget som berör historieundervisning om 

Förintelsen och lärobokens roll i historieundervisningen.  

 

 

 

                                                           
1
 Short, G. & Reed, C.A. (2004). Issues in Holocaust education. Preface 

2
 Se www.levandehistoria.se (hämtad 2017-01-12) 

3
 Skolverket (2011). s. 10 

4
 Ibid. s. 68 

5
 Ammert, N. (2008). Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra 

år. s. 24 

http://www.levandehistoria.se/
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Forskningsläge 

Forskning och statistik visar att en majoritet av Sveriges historielärare anser att undervisning om 

Förintelsen och andra folkmord är väldigt viktig men att den också kan vara problematisk 

eftersom det är ett laddat ämne.
6
 

 I avhandlingen Att undervisa om det ofattbara undersöker Ylva Wibaeus, lektor i 

ämnesdidaktik, hur högstadielärare och gymnasielärare undervisar om Förintelsen och hur deras 

elever förhåller sig till undervisningen samt hur denna undervisning kan utveckla elevers 

historiemedvetande och demokratiska värderingar. Wibaeus empiri består av intervjuer med både 

lärare och elever samt klassrumsobservationer.
7
        

 Wibaeus delar upp lärarnas intentioner i fem kategorier där den första går ut på att 

understryka det fasansfulla i Förintelsen, att fånga elevernas intresse på ett emotionellt plan 

genom bilder och hemska berättelser. Lärarna som hamnar i den andra kategorin är dem som 

väljer att jämföra Förintelsen med Stalins terror och andra folkmord. Syftet verkar bero på en 

rädsla i att ensidigt fokus på Förintelsen kan förringa andra folkmord. Den tredje kategorins 

lärare fokuserar på analys av propaganda och övningar i källkritiskt tänkande. Man drar 

paralleller till nutiden nynazism och ger exempel på historierevisionism. Fjärde kategorin lägger 

tonvikten på psykologiska aspekter och betonar att det var ”vanliga” människor som utförde 

Förintelsen. Syftet verkar vara att eleverna ska förstå att det som hänt förr kan hända igen om vi 

inte aktivt värnar om demokrati och mänskliga rättigheter. Femte kategorins lärare vill 

understryka betydelsen av demokrati och mänskliga rättigheter genom tematiska studier av 

slaveri, revolutioner och liknande historiska händelser som alla har format dagens demokratiska 

ideal.
8
 Wibaeus viktigaste slutsats är att den första kategorins lärare, som anlägger ett emotionellt 

offer-förövare perspektiv, går miste om ett av historieämnets grundläggande syften som slår fast 

att ”varje tids människor ska förstås utifrån sin tids villkor och värderingar”
9
. Wibaeus drar 

slutsatsen att ett åskådar-perspektiv har en större chans att begripliggöra något så ofattbart som 

Förintelsen eftersom det perspektivet låter eleverna distansera sig till historien. Ett av Wibaeus 

                                                           
6
 Ammert, N. (2011). Om vad och hur må ni berätta?: undervisning om Förintelsen och andra folkmord. s. 23f 

7
 Wibaeus, Y. (2010). Att undervisa om det ofattbara. s. 24f 

8
 Ibid. s. 164f 

9
 Skolverket (2011). s. 66 
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förslag är att börja tala om händelsen ur ett svenskt perspektiv, som ett komplement till offer-

förövare perspektivet.
10

        

Historikern Niklas Ammert har gjort en liknande studie där undervisning om Förintelsen 

står i fokus. Precis som Wibaeus studie riktar denna in sig på lärares tankar kring undervisning 

rörande Förintelsen. 28 lärare deltog i studien och det empiriska materialet består av enkätsvar. 

Ammert poängterar att antalet deltagare inte är representativt men att materialet i sig är 

omfattande. Även Ammert kategoriserar lärarna i grupper baserat på deras enkätsvar och 

kategoriseringarna är liknande de Wibaeus använder. Ammert poängterar också att undervisning 

om Förintelsen blev en statlig angelägenhet efter att en undersökning från 1997 visade att många 

ungdomar hade bristfälliga kunskaper om Förintelsen. Även om den undersökningen gjordes för 

nästan 20 år sen, och dagens historieundervisning ska ge eleverna kunskaper om Förintelsen, 

menar Ammert att frågan om hur lärare undervisar om Förintelsen knappt har blivit undersökt.
11

 

Wibaeus avhandling är kanske starten på de undersökningar Ammert efterlyser. Wibaeus 

avhandling analyserar inte historieläroböcker, det är själva undervisningen som är i fokus. 

Däremot tror jag att hennes kategorisering av lärares intentioner kan ha betydelse för lärares syn 

på just historieläroböcker. Precis som lärare förklarar Förintelsen på olika sätt så framställer 

läroböcker Förintelsen på olika sätt.    

I avhandlingen Fatta historia (2011) undersöker historikern Hans Olofsson hur elever lär 

sig historia genom att observera en högstadieklass historielektioner när de arbetar med första 

världskriget och mellankrigstiden. Undersökningen kompletteras med enkätsvar och intervjuer 

med eleverna och deras lärare. Under en intervju med historieläraren förklarar denne att 

läroboken har stor betydelse i klassrumsdiskussionerna. Även om klassens lärare anser att 

läroböckerna är bristfälliga i sin framställning observerar Olofsson att de flesta 

klassrumsdiskussionerna ändå utgår ur de fakta som presenteras i just läroböckerna.
12

 Olofssons 

studie fokuserar mer på svårfångade begrepp som elever och lärares historiemedvetande och 

historiebruk, och lärobokens betydelse utgör bara en liten del i studien, men det faktum att 

läroboken ändå har en stark position i undervisningen, trots lärarens negativa inställning till 

historieläroböcker, säger en hel del om dess betydelse för elevers kunskapsinhämtning.    

                                                           
10

 Wibaeus, Y. (2010). Att undervisa om det ofattbara. s. 226-229  
11 Ammert, N. (2015). On genocide and the Holocaust in Swedish History teaching. Historical Encounters: 

A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education, 2(1), 58-69. 
12

 Olofsson, Hans (2011). Fatta historia. En explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en 
högstadieklass. s. 104f 
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Detta påstående är generaliserbart eftersom forskning ständigt visar att speciellt 

historieundervisningen är väldigt centrerad kring läroböckerna.
13

 I boken Att spegla världen – 

Läromedelsstudier i teori och praktik presenterar Niklas Ammert en bred forskningsöversikt 

kring läroböcker och de faktorer som påverkar deras innehåll.
14

  

Ända sedan andra världskrigets slut har forskare inom olika fält försökt förklara hur 

Förintelsen kunde äga rum. Ammert fortsätter sin läroboksanalys med exempel ur finska 

historieläroböcker. En av böckerna förklarar att Förintelsen kunde äga rum eftersom de flesta 

som deltog i den var distanserade från själva mördandet (byråkrater och beslutsfattare) medan 

många av de som faktiskt mördade judar succesivt bröts ned till känslolösa mördare under hårt 

grupptryck. Denna förklaringsmodell är i sin tur påverkad av historikern Christopher Brownings 

forskning som i sin tur bygger vidare på sociologen Zygmunt Baumans forskning om hur 

Förintelsen kunde äga rum.
15

          

 Detta exempel visar att författarna till just denna lärobok har använt denna 

förklaringsmodell för att förklara hur Förintelsen kunde äga rum. I min undersökning ska jag 

undersöka hur Förintelsen förklaras i tre svenska historieläroböcker. Eftersom Wibaeus föreslog 

att lärare anlägger ett åskådar-perspektiv för att begripliggöra Förintelsen vill jag vidga min 

undersökning om hur Förintelsen framställs och förklaras till en vidare undersökning om hur 

Sveriges agerande under andra världskriget framställs och förklaras, i relation till antisemitism 

och Förintelsen. Historikern Klas Åmarks Att bo granne med ondskan (2016) undersöker 

Sveriges förhållande till Nazityskland och dåtida Sveriges förståelse av Förintelsen. Åmark 

understryker att kunskaper om den systematiska utrotningen av judar inte existerade i Sverige vid 

krigets slutskede, trots att det hade pågått under mer än tre år och blivit allt mer intensivt. En stor 

del av denna okunskap belastar Åmark regeringen för. Regeringen lade ner stor möda på att 

censurera och konfiskera tidningar och böcker som försökte berätta vad som skedde med judarna 

i de ockuperade länderna, allt för att inte störa den neutrala relationen med Nazityskland.
16

  

 Dessa fakta är det ingen som bestrider men sen 1990-talet råder det delade meningar 

bland svenska historiker gällande Sveriges skuldfråga kring Förintelsen. I antologin Sverige och 

Nazityskland (2007) hävdar historikern Mattias Tydén att Sveriges passiva agerande under andra 

                                                           
13

 Wibaeus, Y. (2010). s. 29 
14

 Ammert, N (2011). Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik. s. 26f 
15

 Ibid. s. 269 
16

 Åmark, K (2016). Att bo granne med ondskan. s. 675-679 
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världskriget bidrog till att ett okänt antal judar blev mördade i Förintelsen, men Åmark avvisar 

Tydéns påståenden. Åmark menar att Sverige aldrig aktivt assisterade Nazityskland, och även om 

passiviteten i sig bör kritiseras så hävdar Åmark att Sverige definitivt inte har ett medansvar för 

Förintelsen.
17

 Just detta är också en aspekt jag vill undersöka i läroböckerna. Vad säger de om 

Sveriges agerande under andra världskriget? Författarna till de senaste läroböckerna bör ju 

rimligtvis inspireras av den senaste forskningen men om det återspeglas i deras böcker är värt att 

undersöka, men enligt Niklas Ammert påverkas läroböckernas innehåll i mindre utsträckning av 

ny forskning. Utöver ny forskning behöver de senaste läroböckerna anpassa sig efter den senaste 

läroplanen för gymnasiet, LGY 11, men detta har mest resulterat i att betydelsen av källkritik är 

mer framträdande i böckerna.
18

 

När det kommer till hur Förintelsen har framställts och förklarats i läroböcker över en 

längre tid blir det svårare att hitta forskning på temat. Däremot har en hel del uppsatser skrivits 

om det och eftersom jag själv fokuserar på skillnader i tre samtida läroböcker är det av intresse att 

se hur äldre läroböcker har gått tillväga. I uppsatsen Förintelsen i svenska historiska läromedel 

från 1954 till 2006 undersöker Marie Nilsson hur Förintelsen behandlats i svenska läroböcker. 

Nilsson undersöker sex läroböcker över ett långt tidsspann och konstaterar att dem till största 

delen anlägger en intentionalistisk förklaring till Förintelsen. Något förenklat innebär det att 

utrotningen av Europas judar var planerad långt innan den faktiskt ägde rum. Nilssons 

undersökning visar att Förintelsen under lång tid framställs som en parentes i läroböckerna, och 

förövarna framställs antingen som monster eller så tonar man ned dem. Dock ser Nilsson en 

förändring i de sista läroböckerna hon undersöker, från 1996 och 2006, där Sveriges förhållande 

till Tyskland och Förintelsen tar mer plats i framställningen, bland annat genom att svensk 

raspolitik och steriliseringslagar nämns. Överlag anser Nilsson att läroböckerna genomgående har 

varit otillfredsställande i både framställning och förklaring av Förintelsen.
19

 

 

 

                                                           
17

 Åmark, K (2016). Att bo granne med ondskan. s. 680 
18

 Ammert, N. (2008). Det osamtidigas samtidighet. s. 24, 31f 
19

 Nilsson, M (2011). Förintelsen i svenska historiska läromedel från 1954 till 2006. s. 38ff 
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Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur Förintelsen framställs och förklaras i olika läroböcker för gymnasiet, 

och hur dessa svarar på målen som ställs i läroplan och kursplan för Historia 1b. Eftersom 

Förintelsen har en central roll i historieundervisningen är det av intresse att undersöka hur 

läroböckerna förklarar denna händelse. Historiedidaktisk forskning har undersökt detta främst ur 

ett lärar-elev perspektiv men jag ska fokusera på läroböckernas framställning och förklaring av 

Förintelsen. Om läroböckerna är centrala i undervisningen samtidigt som undervisning om 

Förintelsen är mer eller mindre obligatorisk bör innehållet i läroböckerna vara viktigt att 

analysera. Det bör också vara av intresse att diskutera Sveriges agerande under andra 

världskriget, speciellt i relation till Förintelsen. Sveriges förhållande till Tyskland och Förintelsen 

är en känslig men aktuell fråga och flera svenska historiker har bidragit till debatten.
20

 Det 

övergripande syftet är att undersöka hur stora skillnader i framställning och förklaring kan vara 

när det handlar om samma historia. 

Därför har jag utgått från följande frågor i mitt arbete: 

 

 Hur framställs och förklaras Förintelsen i historieläroböcker för gymnasiet?  

 Hur framställs och förklaras Sveriges agerande under andra världskriget i relation till 

Förintelsen? 

Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska elementen som utgör grunden för min undersökning presenteras nedan. Dessa 

kommer jag använda när jag undersöker läroböckerna och söker svar på min frågeställning. Dock 

är den här delens sista rubrik, historiemedvetande och Förintelsen, mer en teoretisk diskussion än 

ett analytiskt redskap. De teorier jag kommer använda för att besvara frågeställningen är:  

 Framställningskategorier 

 Intentionalism och funktionalism 

 Genetiska och genealogiska perspektiv 

 

                                                           
20

 Se Åmark, K (2016). Att bo granne med ondskan; Andersson, L.M. & Tydén, M. (red.) (2007). Sverige och 
Nazityskland: skuldfrågor och moraldebatt; Vetenskapsrådet (2003). Sweden's relations with nazism, Nazi Germany 
and the holocaust: a survey of research. 
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Framställningskategorier 

Utöver genomgången av forskning kring läroböcker diskuterar Ammert hur en analys av 

historieläroböcker kan te sig genom att kategorisera olika typer av framställningar. I analysen 

delar Ammert in historieläroböckers framställningar i fyra kategorier: Konstaterande, 

förklarande, reflekterande/analyserande och normativa.
21

       

 Dessa kategorier är inte särskilt annorlunda från de kategoriseringar både Ammert och 

Wibaeus gjorde i sina undersökningar om historielärares syften när de undervisar om Förintelsen. 

En konstaterande framställning förklarar att något har ägt rum utan att förklara hur, eller varför, 

det ägde rum. Detta gör istället den förklarande framställningen, men den har en tendens att vara 

endimensionell och förklarar sällan att det kan finnas flera tolkningar kring hur eller varför en 

historisk händelse ägde rum. Reflekterande och analyserande framställningar går ett steg längre 

och fördjupar innehållet genom att redogöra för olika perspektiv och tolkningar. Normativa 

framställningar innehåller explicita eller implicita värderingar om vad som är rätt eller fel och bra 

eller dåligt. De förstnämnda kategorierna skiljer sig åt men alla kan innehålla spår av den 

sistnämnda.
22

    

I min undersökning vill jag analysera hur läroböckerna framställer Förintelsen med hjälp 

av Ammerts framställningskategorier. Dock är denna kategorisering bara en av flera delar i min 

undersökning eftersom den besvarar hur läroböckerna framställer Förintelsen, men inte hur dem 

förklarar den. Innan jag analyserar hur utvalda historieläroböcker framställer och förklarar 

Förintelsen är det på plats att redogöra för rådande förklaringsmodeller gällande Förintelsen. 

Dessa förklaringsmodeller kan jag sen använda för att besvara min andra frågan om hur 

läroböckerna förklarar Förintelsen. 

 

Intentionalism och funktionalism 

Katalysatorn till de olika förklaringsmodellerna är sökandet efter svar på den laddade frågan om 

hur något så ofattbart som Förintelsen ens kunde ske. Historikern Klas-Göran Karlsson redogör 

för två av de större förklaringarna, den intentionalistiska och den funktionalistiska. I korta drag 

innebär den intentionalistiska förklaringen att antisemitismen var utbredd i det tyska samhället 

redan under första världskriget och efter Tysklands nederlag accelererade hatet genom Mein 

                                                           
21

 Ammert, N. (2011). Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. s. 260-263 
22

 Ibid. s. 261f 
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Kampf och Hitlers väg till makten. Nazismen, med Hitler i spetsen, beskyllde judarna för alla 

problem tyskarna genomlidit under modern tid. För intentionalisterna var Förintelsen en logisk 

följd av Hitlers och nazismens ideologi och retorik.
23

     

 Funktionalisterna tolkar inte Förintelsen som något sedan länge förutbestämt i nazi-

Tyskland. De är eniga med intentionalisterna rörande betydelsen av Hitlers djupt rotade 

antisemitism, men de framhåller att antisemitismen frodades i stora delar av Europa, oberoende 

av Hitler och nazismen, samtidigt som många i nazistpartiet och militären blev övertygade 

antisemiter först under själva kriget. För funktionalisterna ligger skulden hos många fler än Hitler 

och hans närmst förtrogna, och själva händelseutvecklingen var mer spontan och oberäknelig än 

den intentionalistiska förklaringsmodellen. Avslutningsvis påpekar Karlsson att de båda 

förklaringsmodellerna skiljer sig åt samtidigt som de kompletterar varandra. Förintelsen hade 

troligtvis inte ägt rum utan Hitler, men det maskineri som administrerade transporter och 

koncentrationsläger, och SS dödspatruller, tog många avgörande beslut på egen hand.
24

  

 Likaså kan Sveriges agerande under andra världskriget kategoriseras som 

intentionalistiskt eller funktionalistiskt. Här är det dock svårare att dra en tydlig gräns mellan 

begreppen eftersom Sveriges agerande under andra världskriget är problematisk att kategorisera. 

Det handlar främst om moralfrågan, om Sverige neutralitet var motsatsen till ett moraliskt ansvar. 

Åmark (2016) poängterar att Sverige hållning på den internationella arenan präglades av 

neutralitet och passivitet långt innan andra världskriget bröt ut. Svensk utrikespolitik handlade 

främst om goda förbindelser och handelsavtal med grannländer och flera länder i Europa. Hitlers 

maktövertagande mötte inga större protester i Europa så varför skulle Sverige protestera? När 

kriget så bröt ut handlade svensk politik mest om att trygga neutraliteten genom att inte förarga 

nazi-Tyskland. Detta innebar bland annat censur mot tidningar som kritiserade nazismen.
25

  

 Var då Sveriges agerande under andra världskriget intentionalistisk eller funktionalistiskt? 

Åmark ger många exempel på förklaringar som hör hemma i båda kategorierna och det ska bli 

intressant att se hur läroböckerna framställer och förklarar Sveriges agerande under kriget. 

 

                                                           
23

 Karlsson, K. (2003). Europa och världen under 1900-talet. (2., [kompletterade] uppl.) s. 134f 
24

 Ibid. s. 135f 
25

 Åmark, K (2016). s. 61-75 
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Genetiska och genealogiska perspektiv 

Det genetiska perspektivet används för att förklara historiska händelser över tid. Oavsett historisk 

händelse så förklaras den alltid genom en början och ett slut. I tidsspannet som ryms däremellan 

visar historikern att det skett en förändring och man förklarar både vad som hänt och varför det 

har hänt. Historikers historiesyn kan bidra till flera förklaringar gällande varför något har hänt 

men det genetiska perspektivet är ändå densamma. Oavsett om man anser att andra världskriget 

började 1920, 1933 eller 1939 så innehåller perspektivet en början och ett slut. Det genetiska 

perspektivet är kopplat till historiemedvetandets grundpelare då, nu och sedan. Det genetiska 

perspektivet låter oss studera historien för att se hur den har påverkat vår nutid och denna 

förståelse kan bidra med perspektiv på framtiden.
26

  

 Om det genetiska perspektivet förklarar historiska händelser som en förändring, från 

punkt A till punkt B, utgår det genealogiska perspektivet från motsatt håll. Med detta perspektiv 

är utgångspunkten alltid nutiden och historien förklaras och förstås utifrån vår tids behov och 

intressen. Om det finns en motsättning mellan perspektiven kan man säga att det genetiska 

perspektivet kan förklara både hur en händelse utvecklades och även varför det skedde, men om 

det inte finns något nutida intresse för händelsen i sig kan företrädarna för det genealogiska 

perspektivet avfärda dess betydelse för dagens samhälle. Kort sagt förespråkar det genetiska 

perspektivet en distanserad hållning till historien medan det genealogiska förespråkar en närhet 

till historien. Ett genetiskt perspektiv är i en objektiv mening sanningssökande medan ett 

genealogiskt perspektiv är mer meningssökande.
27

 I avhandlingen Det osamtidigas samtidighet 

använder Niklas Ammert genetiska och genealogiska perspektiv som teoretiska verktyg i sin 

analys av läroböcker.
28

 Ammert undersöker också om läroböcker ger uttryck för ett 

historiemedvetande. Det kan handla om historisk identitet i beskrivningar om “vi” och “dem”, 

men det kan också handla om hur läroboken kan förmedla principer och värden i sin 

framställning och förklaring av både aktörer och strukturer.
29

 Om historiemedvetande handlar om 

relationen dåtid-nutid-framtid kan en lärobok förklara hur ett visst samhället, exempelvis 

Tyskland under Hitler, hade värden och principer som skiljer sig från dagens samhälle.  

 
                                                           
26

 Karlsson, K. & Zander, U. (red.) (2014). Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning. s. 48-
53 
27

 Ibid. s. 48-53 
2828

 Ammert, N. (2008). s. 188, 196 
29

 Ammert, N. (2008). Det osamtidigas samtidighet. s. 148f 
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Material och metod 

Elm, S. & Thulin, B. (2011). Epok: historia. 1b.  

368 sidor.  

Saknar författarpresentation. 

Enligt förlagets hemsida är den här läroboken helt anpassad till LGY11. Upplägget är 

kronologiskt och tyngdpunkten är lagd på 1800- och 1900-talens historia. Man betonar att stor 

vikt har lagts vid kritisk granskning och tolkning.
30

 Såvitt jag kan se gav förlaget inte ut 

historieböcker före 2011. Jämfört med Gleerup och Studentlitteratur är Interskol ett litet förlag. 

 

Långström, S. (2012). Historia. 1b, Den lilla människan och de stora sammanhangen (inklusive 

Historia 1a2).  

435 sidor.  

Bokens författare är gymnasielärare och forskare. 

Boken är indelad i en kronologisk del och en tematisk del där kapitlet om andra världskriget 

presenteras kronologiskt.  

 

Nyström, H., Nyström, L. & Nyström, Ö. (2011). Perspektiv på historien. 1b.  

416 sidor. 

Författarna är gymnasielärare och forskare. 

I förordet förklarar författarna att boken till större delen bygger på dess föregångare, Perspektiv 

på historien A (2008, och den väsentliga skillnaden i den nya upplagan är att källkritik och 

källkritiska övningar är mer framträdande. 

Den enda av de tre böckerna som har ett eget kapitel om Förintelsen. 6 sidor text och 6 bilder. 

Sveriges agerande under andra världskriget behandlas på 2 sidor. 

 

Jag har valt dessa böcker eftersom de är anpassade för gymnasiekursen historia 1b, en kurs som 

blev uppdaterad och obligatorisk för de högskoleförberedande programmen i och med den 

senaste läroplanen, LGY 11. Eftersom alla böcker innehåller fakta om förintelsen och Sveriges 

agerande under andra världskriget så passar dem in i min undersökning. Böckerna ges ut av olika 

förlag och det är olika författare till respektive bok. Därför kan jag få en variation i hur dessa 

                                                           
30

 Se http://www.interskol.se/pdf/Epok.pdf för en utförligare beskrivning av bokens innehåll och utformning. 
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Magnus Olsson 

13 
 

historiska händelser framställs och förmedlas. Ammert (2008) påpekar att de mest sålda 

läroböckerna är av störst intresse att undersöka eftersom de har lästs av flest elever. Men förlagen 

ger inte ut uppgifter om försäljning med mera och därför blir urvalet av läroböcker svårt att 

motivera när det gäller popularitet.
31

 Jag har själv kontaktat förlagen med förhoppningen att få 

reda på respektive läroboks popularitet, men utan framgång. Därför kan jag inte motivera valet av 

böcker på fler grunder än att de är utgivna efter 2011, då den nya läroplanen tog vid, och varje 

bok poängterar att den är specifikt utformad för att uppfylla det centrala innehållet för ämnet 

historia 1b. Som jag redan nämnt kan det bli intressant att se vilka skillnader som eventuellt 

präglar böckerna då de är utgivna av olika förlag och skrivna av olika författare.  

           För analysen av historieläroböckerna har jag valt att göra en kvalitativ textanalys av det 

innehåll som handlar om Förintelsen. En kvalitativ textanalys har sina rötter i hermeneutiken, där 

man tolkar det man studerar, och man kan anlägga olika perspektiv på analysen beroende på 

vilket syfte man har med undersökningen. I Handbok i kvalitativ analys beskriver fil dr. Pär 

Widén tre analytiska dimensioner som har olika funktioner baserade på ens syfte med analysen. 

Jag väljer här att förklara den andra dimensionen eftersom den är relevant för min undersökning. 

Med den fokuserar man mer på det språkliga innehållet, ordval och utrymme. Det kan också bli 

aktuellt att tolka det som inte är med i texten.
32

  

Det första steget blir att analysera varje boks framställning av Förintelsen samt Sveriges agerande 

i relation till Förintelsen och detta gör jag genom att använda Ammerts framställningskategorier 

som jag presenterade tidigare: Konstaterande, förklarande, reflekterande, analyserande, och 

normativ. En normativ framställning, explicit eller implicit, kan framgå tillsammans med någon 

av de övriga kategorierna. Det andra steget blir att undersöka hur läroböckerna förklarar först 

Förintelsen och sedan Sveriges agerande under andra världskriget i relation till Förintelsen. De 

förklaringsmodeller jag kommer använda mig av är det genetiska-genealogiska perspektivet och 

intentionalism eller funktionalism. Framställningar och förklaringsmodeller har jag redan 

presenterat i teori-delen och jag kommer återkoppla till dem i undersökningen. 
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Avgränsningar  

Historieläroböcker bara utgör en typ av undervisningsmaterial medan film, dokumentärer, 

biografier och skönlitteratur kan komplettera och fördjupa läroböckerna. Däremot är just 

läroböckerna en grundpelare i historieundervisningen och undersökningar har visat att lärare 

använder dem frekvent i klassrummen, men allt fler använder sig också av internet. Om 

läroböckerna används som den primära källan till kunskap eller mer som ett referensverk
33

 är mer 

oklart men forskningsläget visar tydligt att dem är centrala. 

Eftersom jag inte genomför någon empirisk undersökning i form av 

klassrumsobservationer, enkäter eller intervjuer avgränsas undersökning till en kvalitativ 

textanalys av källmaterialet. Gällande läroböckerna finns det flera historieböcker för gymnasiet 

att välja på, men jag valde att hålla mig till tre stycken som jag tror är representativa för 

majoriteten av de böcker som gymnasieelever tar del av i kursen Historia 1b. Att jag fokuserar på 

kursen Historia 1b motiverar jag med att den är obligatorisk för de högskoleförberedande 

gymnasieprogrammen medan fortsättningskursernas Historia 2-3 är valfria. För de 

yrkesförberedande programmen är kursen Historia 1a1 obligatorisk medan Historia 1a2 är valfri. 

Därför har jag valt att begränsa mig till läroböcker utformade för kursen Historia 1b.  

   

Bakgrund 

För att få en djupare förståelse av olika förklaringsmodeller rörande Förintelsen ska jag vidga 

perspektiven och presentera ett par inernationellt erkända författare och deras förklaringar kring 

Förintelsens mekanismer. Denna fördjupning i olika förklaringsmodeller är nödvändig eftersom 

dessa kunskaper fördjupar den nästföljande analysen av läroböckernas förklaringar av 

Förintelsen. Hur har forskare och akademiker förklarat Förintelsen? 

Få akademiker har haft lika stort inflytande på debatten om Nazityskland och Förintelsen 

som historikern och filosofen Hannah Arendt. I boken Totalitarismengs ursprung (1951) redogör 

Arendt för antisemitismens historia och det hon kallar för totalitarismens uppkomst. De enda 

totalitära regimerna i modern tid var Hitlers Tyskland och Stalins Sovjet. Skillnaden mellan 

totalitära regimer och diktaturer är de förstnämdas totala kontroll över samhället och dess 

individer. Man strävar efter ett klasslöst samhälle där individernas absoluta lojalitet och lydnad  

                                                           
33

 Hermansson Adler, M (2014). Historieundervisningens byggstenar. s. 61f 



Magnus Olsson 

15 
 

legitimerar staten. Arendt konstaterar att när den stora massan, pöbeln, värdesätter staten mer än 

exempelvis familj och vänner har staten total kontroll över samhället. Både Hitler och Stalin 

lyckades med detta genom ett massivt brukande av propaganda. Givetvis finns det otaliga 

exempel på individer och grupper som motsatt sig statens ideologi och auktoritet, men dessa 

“sabotörer” lyckades aldrig rubba den stora massans orubbliga lojalitet och lydnad gentemot 

staten. Det klasslösa samhället ersattes snabbt av två nya klasser, de styrande och de icke 

styrande, men deras gemensamma underkastelse till staten och ideologin överskuggade alltid 

skillnader i inflytande och materiellt välstånd.
34

 Frågan är ju då om det går att ställa “den stora 

massan” till svars för deras roll i Förintelsen om individuella tankar och handlingar inte kan 

existera i ett totalitärt samhälle. 

 För många är Förintelsen det värsta folkmordet i historien och därför kan man inte tala om 

något annat folkmord utan att jämföra det med Förintelsen, men det finns även dem som vill tona 

ned det unika med Förintelsen. Sociologen Zygmunt Bauman hävdar att det moderna samhällets 

utveckling lade grunden för både Förintelsen och framtida folkmord. Enligt Bauman 

karaktäriseras det moderna samhället av blind lydnad och bristande moral. När sådana 

egenskaper kombineras med det moderna samhällets teknologiska utveckling är grunden lagd för 

potentiella folkmord.
35

 Bauman författade dessa tankar i boken Auschwitz och det morderna 

samhället (1989) och hans slutsats är att folkmord och etnisk rensning är en produkt av det 

moderna samhället. Några år senare mördades omkring 900 000 hutuer på kort tid i det som 

kallas Folkmordet i Rwanda, det folkmord som ofta ställs I jämförelse med Förintelsen. Bauman 

generaliserar väldigt mycket och, som Karlsson & Gerner påpekar, diskuterar han aldrig det 

faktum att i princip alla moderna samhällen utvecklas utan tendenser till att genomföra ett 

folkmord.
36

            

 Som jag ser det är problemet med Baumans teorier att de helt och hållet grundar sig på 

socialpsykologen Stanley Milgrams ökända experiment där försökspersoner övertalades att skada 

en fastbunden person genom att trycka på knappar som gav honom elstötar. Givetvis var 

elstötarna och den fastbundna personens smärta på låtsas. Milgrams slutsats var att alla 

människor kan förmås att skada andra människor så länge de lyder en auktoritet. Bauman redogör 

för Milgrams resultat och slutsatser, och dessa får sedan fungera som bevis för Baumans egna tes, 

                                                           
34

 Arendt, H (2016). Totalitarismens ursprung. s. 405-448 
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 Gerner, K. & Karlsson, K-G. (2005). Folkmordens historia. s. 35-38 
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att det moderna samhället berövar människor från moral och egna viljor och därför är folkmord 

inga unika händelser. Människor som är auktoritetsbundna är kapabla till grymheter.
37

  

 Både Baumans och Milgrams studier var banbrytande och de blev referensverk för alla 

som ville förklara Förintelsens mekanismer. Dessa teorier stämde i sin tur överens med Hannah 

Arendts teorier om totalitarismen. Men historikern David Cesarani riktar svidande kritik mot 

ovannämnda teorier i biografin Adolf Eichmann (2004) som handlar om en av nyckelpersonerna 

bakom Förintelsen. Efter att Arendt författade boken Den banala ondskan – Eichmann i 

Jerusalem (1963) och Milgram kopplade samman sina slutsatser om lydnad med Arendts 

slutsatser om Eichmann har Eichmann fått personifiera den känslokalla och auktoritetsbundna 

nazisten. Såväl Arendt som Milgram och Bauman förklarade att vem som helst kan vara kapabel 

till det Eichmann gjorde. Men Cesarani förkastar hela Milgrams experiment eftersom det inte går 

att jämföra Förintelsens bödlar med en handfull försökspersoners beteende i en riggad miljö. 

Cesarani påpekar att Milgrams försökspersoner fick betalt och att omkring hälften av dem 

misstänkte att experimentet var riggat. Vidare undrar Cesarani hur försökspersonerna reagerat om 

de fick höra att “offret” var jude eller om den som gav dem instruktioner var klädd i SS-

uniform.
38

 Den här bakgrunden visar att frågan om hur Förintelsen kunde genomföras är 

omtvisad och problematisk, men ständigt aktuell. Härnäst går jag igenom Sveriges flyktingpolitik 

under andra världskriget. Hur har forskare förklarat Sveriges agerande under andra världskriget? 

 När Polen ockuperades på hösten 1939 var det många polacker som förgäves sökte asyl 

på den svenska ambassaden, trots att de svenska delegaterna visste vad ockupationen innebar för 

främst den judiska delen av befolkningen. De flyktingar som lyckades ta sig till Sverige i 

fiskebåtar fick hjälp av polska motståndsmän, inte svenska.
39

    

 När Sverige till slut vände i flyktingpolitiken och öppnade gränserna för judiska 

flyktingar hade rykten om Förintelsen nått den svenska regeringen. På hösten 1942 flydde 1100 

judar från Norge till Sverige men 770 judar greps av tyska soldater och skickades till 

koncentrationsläger där nästan alla avrättades. De som klarade sig över gränsen gjorde det med 

hjälp av norrmän. I Danmarks fall var det flera faktorer som spelade roll när nästan 8000 judar 

flydde till Sverige på hösten 1943. Sveriges regering var öppen med att alla judar i Danmark var 

välkomna till Sverige och många svenska båtar stod redo att hjälpa dem över Öresund, men de 
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gjorde det inte gratis. Alla familjer fick betala dyrt för sin räddning. Räddningsaktionen 

underlättades också av att tyskarna var väldigt passiva i fråga om att stoppa flykten.
40

 

 Dessa förklaringar är mycket djupare än de som ryms i en historielärobok för gymnasiet 

men det är viktigt att förstå dem för att förstå läroböckernas framställningar och förklaringar.  

 

Undersökning 

Här kommer jag analysera hur Förintelsen framställs och förklaras i de tre läroböcker jag 

presenterade tidigare. Jag kommer kategorisera innehållet med hjälp av Ammerts framställningar 

samt förklaringsmodeller och perspektiv jag presenterat tidigare: Intentionalism och 

funktionalism, genetiska och genealogiska perspektiv. Först analyserar jag böckerna var för sig 

och sedan för jag en jämförande diskussion kring likheter och skillnader. Vad texterna säger om 

Sveriges agerande under andra världskriget, i relation till Förintelsen är också av intresse för min 

undersökning.  Analysen kommer utgå från min frågeställning: 

Hur framställs och förklaras Förintelsen? 

Hur framställs och förklaras Sveriges agerande i relation till Förintelsen? 

 

Epok: historia. 1b. 

Sten Elm & Birgitta Thulin (2011). Epok: historia. 1b. (2. uppl.)  

 

2 sidor text och 5 bilder om antisemitism och Förintelsen vävs in i kapitlet om andra världskriget. 

2 sidor text och 2 bilder behandlar Sveriges agerande under andra världskriget i relation till 

flyktingkrisen och Förintelsen.  

 

I kapitlet Diktaturernas framväxt (9 sidor) beskriver författarna hur Italien och Tyskland 

utvecklades till diktaturer under mellankrigstiden. Första sidan handlar om Italien och Mussolini 

medan följande 8 sidor fokuserar på Tyskland och Hitler. Första beskrivningen av den nazistiska 

antisemitismen kommer under rubriken Nazistpartiet där det står att “Antisemitismen 

genomsyrade den nazistiska ideologin. Judarna stod enligt den bakom både det internationella 

kapitalet och världskommunismen”
41

. Sedan följer ett par sidor som beskriver Hitlers väg till 
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makten och fakta om antisemitismen nämns igen under rubriken  Hitler som diktator där 

författarna kortfattat skriver “Speciellt rättslös blev den judiska delen av den tyska befolkningen. 

Den utsattes för förföljelser och fråntogs alla medborgerliga rättigheter enligt de så kallade  

Nürnberglagarna som kom 1935.”
42

 varpå några mer specifika exempel av lagarna beskrivs, som 

att blandäktenskap förbjöds. Allt som allt täcker tre kortare stycken upp judarnas situation i 

Tyskland från Hitlers maktövertagande och fram till andra världskrigets utbrott. Texten förklarar 

att SS bildades och att Heinrich Himmler var chef för både SS, Gestapo och de kommande 

koncentrationslägren.
43

          

 Texten är än så länge konstaterande och relativt förklarande, men inte särskilt normativ. 

Det som är säkert är avsaknaden av reflekterande och analyserande textstycken. Efter sidorna om 

Hitler som diktator följer en sida med rubriken Koncentrationsläger. Den här sidan skiljer sig 

från de föregående eftersom den är mer normativ och genealogisk i sin framställning. Man har 

inkluderat den klassiska bilden på tågrälsen som leder in till Auschwitz-Birkenau. Eftersom Epok 

inte har någon bildförteckning har jag inte lyckats hitta exakt samma bild så därför inkluderar jag 

den inte. Bildtexten är intressant: “Nazismens organiserade ondska, genomförd som en industriell 

process, är historiskt unik och svår att förstå. Även andra länder och folk hade ansvar och var 

delaktiga eftersom de accepterade Tysklands raspolitik”
44

. Den första meningen skulle kunna bli 

reflekterande och analyserande om författarna hade valt att utveckla resonemanget det gör man 

inte. Likaså är den andra meningen problematisk då den är väldigt konstaterande utan att förklara 

eller reflektera över varför andra länder och folk också var ansvariga. Författarna har helt rätt i att 

Förintelsen är historiskt unik och svår att förstå men till skillnad från de andra två läroböckerna 

gör de inga försök att försöka förklara för läsaren hur det kunde ske. 

Kapitlet om andra världskriget avslutas med en faktaruta med rubriken Förintelseläger 

som jag väljer att citera i sin helhet. 

 

De flesta av förintelselägren låg i det ockuperade Polen. I flera läger dödades människor med giftgas. Även 

 om tyskarna försökte hemlighålla vad som skedde spreds information. Men grymheterna var så svåra att 

 man hade svårt att tro på lägrens existens. Det var först när sovjetiska trupper erövrade de första lägren som 

 bevis kunde publiceras. Artiklar i den sovjetiska partitidningen Pravda avfärdades emellertid som 

 kommunistisk propaganda. Först när västmaktstrupper nådde vanliga koncentrationsläger i Tyskland blev 
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 den förfärande sanningen uppenbar. Som tysta bevis för förintelsens fasor står ännu giftgasanläggningar och 

 krematorieugnar kvar i några av de forna utrotningslägren. Även om grymheter och våldsdåd mot oskyldiga 

 förekommer i alla krig har nazismens planmässiga och systematiska utrotning av hela befolkningsgrupper 

 ingen historisk jämförelse.
45

 

 

Att förintelselägren existerade var känt långt innan de sovjetiska trupperna “erövrade” de 

första lägren, vilket skedde i slutet av kriget. Då hade utrotningen pågått i flera år.  

I samma ruta finns en bild som visar lik staplade på hög i ett koncentrationslägret 

Buchenwald. Återigen är det slående att texten inte försöker förklara hur det blev möjligt. 

Kapitlets sista rubrik, Krigsförbrytelser, konstaterar att “Nazismens antisemitiska rasidéer 

medförde ett besinningslöst mördande av större delen av Europas judiska befolkning.”
46

 Med 

tanke på den här meningen samt de obefintliga reflektionerna eller förklaringarna av händelserna 

som ledde fram till Förintelsen drar jag slutsatsen att författarna förklarar Förintelsen som en 

intention, sprungen ur den nazistiska antisemitismen. Framställningen är genomgående 

konstaterande, med sporadiska förklaringar och i princip inga reflektioner eller analyser går att 

finna i texterna som behandlar Förintelsen. Framställningar och förklaringar är genetiska, texten 

ugår inte från nutid. 

  

 Under rubriken Danmark – Norge ockuperas framställs Sveriges agerande ganska 

oproblematiskt. Författarna skriver att Sverige i praktiken var ”en del av det av Tyskland 

kontrollerade området”
47

 och att Sveriges försvar i början av kriget var obefintligt, och implicerar 

att Sverige inte hade något annat val än att gå tyskarna till mötes. Förklaringen är funktionalistisk 

eftersom Sveriges passiva agerande var en reaktion på Danmark och Norges öden samt ett 

obefintligt försvar. Under nästa rubrik, Krigsåren i Sverige, fortsätter förklaringen på samma 

linje, att Sveriges passivitet var det som garanterade fred. Man nämner ingenting om den 

inledningsvis restriktiva flyktingpolitiken eller det faktum att antisemitiska åsikter existerade 

även i Sverige. Istället framställer man Sverige som beundransvärd efter 1942-1943 då ”Sverige 

blev bas för den nordiska frihetskampen”
48

 och också en tillflyktsort för människor som flydde 

via Baltikum eller grannländerna. Texten konstaterar att Sverige, i slutet av kriget, organiserade 
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hjälpinsatser som räddade judar och andra folkgrupper ur koncentrationsläger utan att förklara 

hur det gick till eller reflektera över proportioner och tidpunkter (för lite för sent)
49

. 

Avslutningsvis berättar texten att den svenske diplomaten Raul Wallenberg ”lyckades rädda 

tiotusentals ungerska judar genom att ge dem skyddspass.”
50

 

 Sveriges agerande i relation till Förintelsen har en funktionalistisk förklaringsmodell, 

Sveriges hjälpinsatser ökade i takt med att Tyskland började förlora kriget och det eventuella 

hotet mot Sverige minskade. Framställningen är konstaterande och förklarande men precis som i 

framställningen av Förintelsen saknar den reflektion och analys. Framställningar och förklaringar 

är genetiska, texten ugår inte från nutid.  

 

 

Perspektiv på historien. 1b. 

 

Nyström, H., Nyström, L. & Nyström, Ö. (2011). Perspektiv på historien. 1b.  
 

I den här läroboken redogör låter författarna avsnittet om Förintelsen uppta sex sidor. 

Precis som i föregående lärobok väljer författarna även här att skriva Förintelsen med gemen 

(förintelsen). Förutom denna likhet ser jag väsentliga skillnader i hur författarna framställer och 

förklarar Förintelsen. Till skillnad från föregående boks  sparsamma faktaruta ägnar denna bok 

ett kapitel på sex sidor åt Förintelsen. Texten innehåller spår av både genetiska och genealogiska 

perspektiv. Det inledande stycket är emotionellt laddat: “Liken efter tiotusentals fångar låg 

kastade i öppna massgravar och de överlevande var så utmärglade att skeletten bara täcktes av 

hudens tunna hinna.”
51

 Efter det inledande stycket redogör författarna för antisemitismens 

historia, med utgångspunkt i medeltidens religiösa förtryck. Här breddar författarna perspektivet 

både temporalt och spatialt, från 1930-talets Tyskland till medeltiden och Europa. Man 

poängterar att antisemitismen var utbredd och hade pågått i flera hundra år för att sedan eskalera 

under 1800-talet. Här kommer den första orsaksförklaringen till Förintelsen: “ Bakgrunden var 

det växande rastänkandet och nationalismen i många länder vid den här tiden … Nazisterna tog 

fasta på sådana idéer, samtidigt som de knöt an till det gamla syndabockstänkandet.”
52

  

 Efter denna historiska överblick fokuserar författarna på nazismen och upptakten till 
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52 Nyström, H., Nyström, L. & Nyström, Ö. (2011). s. 302 



Magnus Olsson 

21 
 

Förintelsen under rubriken Isolering och utstötning. Här anlägger författarna en funktionalistisk 

förklaringsmodell: “I efterhand kan man urskilja olika steg i den nazistiska judepolitiken, men 

dessa var inte planlagda från början. Först under kriget tog man de beslut som ledde till 

förintelsen.”
53

 Sedan följer några stycken med exempel på hur 1930-talets nazism successivt 

förvärrade situationen för Tysklands judar för att under 1939 kulminera genom deras 

tvångsförflyttningar till getton. Framställningen blir oundvikligen känslosam i meningar som “I 

gettona tvingades judarna leva under vedervärdiga förhållanden”
54

, men judarna framställs inte 

enbart som hjälplösa offer: “Ändå försökte invånarna upprätthålla ett värdigt liv. Trots att det var 

förbjudet anordnades skolundervisning och gudstjänster.”
55

      

 Under nästföljande rubriker, Från massavrättningar till dödsfabriker och Hur var det 

möjligt? redogör föfattarna för Förintelsen. Här är framställningen både förklarande och 

reflekterande. Förintelsen förklaras inte som om den uppstod i ett vakuum utan mer som en 

långsam process vars omfattning och brutalitet accelererade när Tyskland invaderade 

Sovjetuniounen 1941. “I varje by eller stad som tyskarna erövrade drev man samman judarna och 

marscherade iväg dem till avrättningsplatsen … Men dessa avrättningar tog tid och utsatte 

soldaterna för svåra psykiska påfrestningar.”
56

 Därefter förklarar man hur vissa 

koncentrationsläger inrättade gaskamrar och krematorier för att  systematisera och underlätta 

massmordet. Texten förklarar också hur utförandet gick till, varifrån man hämtade offren (getton 

och uppsamlingsplatser i de ockuperade länderna) och massmordets omfattning. Framställningen 

är mycket mer förklarande än konstaterande, men den analyserande framställningen kommer 

fram som mest under rubriken Hur var det möjligt? där texten konstaterar att “de nazistiska 

ledarna bär det fulla ansvaret”
57

 men att ansvaret och skuldfrågan berör hela det tyska folket: 

Även om tyskarna inte visste exakt vad som hände måste de ha anat sanningen.
58

 Detta är ett 

starkt konstaterande som i ett större perspektiv innebär att stora delar av den icke-judiska 

befolkningen i alla länder vars judar skickades till koncentrationsläger har ett medansvar, men 

texten fokuserar bara på den tyska befolkningen.        

 En bild som föreställer en befriad jude som pekar ut en lägervakt är inkluderad i texten. 
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Mannen pekar ut en lägervakt som enligt bildtexten “var känd för att särskilt brutalt ha 

misshandlat fångarna.”
59

 En bild som denna, med förklarande text, ger en reflekterande bild över 

förintelsen eftersom den visar på fortsättning där rollerna har blivit vända. Bilden signalerar att 

juden inte längre är ett offer och att förövaren inte längre kan skada sina fångar. Det hade varit 

intressant om texten förklarade vad som skulle hända med lägervakten men vi kan anta att han 

själv hamnade i ett fångläger.  

Författarna utvecklar sin framställning till att vara förklarande, reflekterande och analyserande 

genom hela stycken. Men den är inte helt orpblematisk. Texten frågar retoriskt om Förintelsen 

berodde “på att det i Tyskland fanns ett särskilt starkt hat mot judarna inom befolkningen?”  och 

förklarar att så inte var fallet med hänvisning till att “de flesta historiker är överens om att 

tyskarna inte var mer antisemitiska än andra folk I Europa vid den här tiden.”
60

 Utvecklingen 

gick istället i flera långsamma steg, från trakasserier och antisemitisk lagstiftning till 

tvångsdeportationer och getton. Nästa steg var avrättningar och förintelseläger, men det framgår 

inte om författarna menar att detta avgörande steg var en förutbestämd intention eller en funktion 

av krigets brutalitet. Istället för att tala om det tyska folket som en enhetlig grupp skulle 

författarna kunna berätta om SS och deras roll i förintelsen, men man nämner aldrig SS.  Det gör 

inte de andra böckerna heller för den delen. Framställningen är genomgående reflekterande och 

analyserande. Förklaringen tycks vara att Förintelsen kunde ske eftersom “den stora massan” 

isolerades från judarna och all medmänsklighet raderades succesivt. Själva genomförandet av 

Förintelsen beskrivs som “en kirurgisk operation … Judeutrotningen fick på så sätt något 

opersonligt över sig.”
61

 och att många av de som var delaktiga i beslutsfattandet och byråkratin 

utförde sina uppgifter utan att behöva bevittna allt mördande.  

 

 Frågan om Sveriges agerande under andra världskriget behandlas först i en ruta på en halv 

sida som ingår i kapitlet om Förintelsen. Texten är ungefär en halv sida fördelad på fyra stycken 

och rutan innehåller en liten bild av ett pass utan någon text som förklarar bilden närmare. Texten 

är både konstaterande, förklarande och reflekterande i sin framställning, men inte lika 

reflekterande och analyserande som texten om Förintelsen. Dock förklaras konsekvensen av 

Sveriges restriktiva flyktingpolitik som rådde i början av kriget: “De svenska myndigheterna 
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bestämde att förföljelser som grundade sig på ras eller religion inte var skäl nog för att få komma 

in i Sverige. Detta kulminerade under de första krigsåren, då tusentals judar avvisades, vilket 

gjorde att de gick en säker död till mötes i koncentrationslägren.”
62

 Till skillnad från de andra 

läroböckerna går denna djupare i sin förklaring av Sveriges agerande under andra världskriget i 

relation till Förintelsen. Man gör en tydlig koppling mellan Sveriges restriktiva flyktingpolitik 

och de inledande konsekvenserna av den. Orsakerna till Sveriges restriktiva flyktingpolitik är 

enkel men förklarande då texten krasst konstaterar att det “i Sverige fanns antisemitiska 

stämningar, vilket visade sig i samband med flyktingfrågan.”
63

 Det var säkert mer än 

antisemitiska stämningar som hade betydelse för Sveriges hållning i början av kriget. I Att bo 

granne med ondskan redovisar Klas Åmark hur många flyktingar som kom in i Sverige från 

perioden 1938-1946. Under perioden 1938-1942 varierar antalet flyktingar mellan 2000-5000 per 

år för att sedan explodera I 1943 då omkring 45 000 flyktingar släpptes in. Därefter ökar antalet 

flyktingar i Sverige lavinartat fram till 1946.
64

 Att det fanns antisemitiska element i Sverige är det 

ingen som bestrider, antisemitismen var utbredd i hela Europa. Däremot är det inte särskilt troligt 

att Sveriges inledningsvis restriktiva flyktingpolitik hade något med antisemitism att göra.  

 Förklaringen är funktionell, Sveriges skifte från restriktivt till hjälpsamt ökade i takt med 

att förutsättningarna för att hjälpa till, utan risk för repressalier, minskade. Framställningen är 

förklarande och reflekterande utan att vara särskilt normativ. Texten är genetiskt uppbyggd. 

 Längre fram i kapitlet, under rubriken anpassning eller motstånd?, analyserar författarna 

möjliga orsaker till Sveriges agerande under andra världskriget. Texten motsvarar en sida och 

kompletteras med en bild. Bilden visar ett skylfönster med texten “judar och halvjudar äga icke 

tillträde” är inkluderad och bildtexten förklarar att “Antisemitiska stämningar och åsikter hade en 

inte obetydlig utbredning också i Sverige …”
65

 Framställningen är inte explicit normativ, men 

implicit framställs Sveriges agerande under kriget som passivt eftersom beslutsfattarna i Sverige 

“föreställde sig att Tyskland efter hand skulle lida nederlag och ville därför vinna tid i väntan på 

att krigslyckan skulle vända.”
66

 Denna förklaring är funktionalistisk i den mening att Sveriges 

agerande var beroende av flera oklara faktorer, med krigets utveckling som främsta funktion för 

den passiva och anpassningsbara politik som fördes under krigets första år.  
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Historia 1b. Den lilla människan och de stora sammanhangen. 

Sture Långström (red). (2012). Historia. 1b, Den lilla människan och de stora 

sammanhangen (inklusive Historia 1a2). (1. uppl.)  
 

Kapitlet om andra världskriget inleds med en bild från ett koncentrationsläger och en kortare text 

som förklarar att “På bilden här bredvid kan du se utsvultna, förnedrade och plågade människor i 

ett läger från andra världskriget.”
67

 Mot slutet av kapitlet beskrivs Förintelsen i en faktaruta 

fördelad på sex kortare stycken och följs av en bild på krigsförbrytare under rättegången i 

Nürnberg. Sveriges agerande under andra världskriget behandlas på 3 sidor och innehåller en 

bild. 

 

I likhet med Epok: Historia 1b har författarna i denna lärobok valt att sammanfatta Förintelsen i 

en faktaruta. Texten är fylld med exempel på moraliserande historiebruk och genealogiska 

perspektiv: ”Förintelsen är ett av de värsta exemplen på mänsklig grymhet som har förekommit. 

Du har säkert läst eller hört om förintelsen förut, men här kommer en liten repetition därför att 

det hemska som hände aldrig får glömmas.”
68

 I genealogisk anda ska eleverna lära sig att minnas 

Förintelsen eftersom ”Det är viktigt att din generation känner till förintelsen.”
69

 I följande stycke 

verkar det som att författarna har använt en mall för det genealogiska perspektivet: ”Det hände i 

Nazityskland och Polen under andra världskriget, endast 50 mil från Sverige. De som gjorde det 

tillhörde din farfars, farmors, morfars och mormors generation. Så nära är förintelsen i både tid 

och rum.” Längre fram skriver författarna att ”Du har troligen också sett bilder från slavläger där 

Stalins fiender suttit fängslade, eller bilder från Hiroshima och Nagasaki där atombomber 

fälldes”
70

. Författarna väljer återigen att adressera läsaren direkt, troligtvis för att skapa en 

emotionell koppling mellan läsaren och texten. Till saken hör att författarna inte har med några 

bilder från Stalins koncentrationsläger, eller bilder från Hiroshima och Nagasaki för den delen. 

Istället för att inkludera exempel i boken tar de för givet att läsaren har sett dessa bilder.   

 Det är oklart varför de ens nämner att läsaren ”troligen” har sett förskräckliga bilder från 

andra världskriget när de inte för en diskussion om det efteråt. Inga följdfrågor och ingen 

problematisering men fullt av konstateranden att ”du har säkert sett” eller ”du har säkert hört talas 
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om”. Här är det på plats att analysera både framställningen och det som författarna väljer att inte 

inkludera. Framställningen är väldigt normativ och värdeladdad, författarna vill fånga läsaren på 

ett personligt och emotionellt plan. Som jag ser det förklarar man Förintelsen som en intention:  

 

 Detta var nazisternas försök att förinta människor som de inte tyckte hade rätt att leva. Människor som inte 

 stämde överens med nazisternas förljugna ideologi och med hur en ”arisk” människa skulle vara.
71   

 

Till skillnad från föregående lärobok anlägger denna ett genealogiskt perspektiv eftersom 

framställningen utgår från läsaren och nutid och framställningen är väldigt normativ. Det saknas 

reflekterande och analyserande utläggningar. I faktarutan skriver författarna att ”Det är viktigt att 

din generation känner till förintelsen. Ingen kan nämligen garantera att det inte händer igen.”
72

 

Konstaterandet att ingen kan garantera att framtiden är fri från folkmord och systematisk 

utrotning utgör grunden för varför det är viktigt att känna till Förintelsen.  

 

Under rubriken Var Sverige neutralt? (3 sidor) fortsätter författarna att adressera läsaren 

direkt med övertydliga formuleringar som ”Vad betyder det att vara neutral? Du har säkert 

försökt vara neutral vid något tillfälle. Då har du inte tagit ställning för någondera parten i en 

konflikt”
73

 varpå en lista över Sveriges eftergiftspolitik radas upp och författarna konstaterar att 

det är omöjligt att veta om denna hållning gynnade Tyskland och att Sveriges regering kan 

anklagas ”för feghet, men den kan också hyllas för att den lyckades hålla Sverige utanför 

kriget.”
74

 Den här biten är ändå ganska reflekterande fastän några exempel om varför Sverige kan 

anses ha agerat fegt eller modigt i specifika lägen hade berikat reflektionen. Nästföljande stycke, 

Flyktingar och motståndsmän, innehåller bara tre meningar men de är värda att analysera 

närmare:  

  

 Sverige blev under kriget en tillflyktsort för många flyktingar från ockuperade länder som  

  Danmark och Norge. Och motståndsmän mot Tyskland utbildades i vårt land. Regeringen blundade 

  för detta, fastän det skulle kunna uppfattas som ett brott mot neutraliteten.
75  
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Det är tydligt att både framställer och förklarar Sveriges flyktingpolitik under kriget som 

modig och beundransvärd, men till skillnad från Perspektiv på historien nämner man inte den 

restriktiva flyktingpolitik som Sverige förde i början av kriget. Förklaringen till Sveriges 

agerande under kriget är funktionell, de humanitära insatserna ökade när risken för tyska 

hämndaktioner minskade. Framställningen är mer konstaterande än förklarande och den saknar 

reflektion och analys. Den är också ganska normativ eftersom Sveriges roll framställs som 

alltigenom god utan att belysa de negativa aspekterna av flyktingpolitiken. 

 

Diskussion och slutsatser 

Det finns ingen historielärobok för skolan som inte innehåller fakta om Förintelsen, men som min 

undersökning visar kan framställningar och förklaringar variera ordentligt. Vad kan vi dra för 

slutsatser av detta? Forskning kring lärobokens roll i historieundervisningen visar enhälligt att 

den används frekvent. Likaså visar forskning att historielärare anser att undervisning om 

Förintelsen och folkmord är väldigt viktig. Min undersökning visar att det finns en stor variation 

gällande framställningar och förklaringar kring både Förintelsen och Sveriges agerande under 

andra världskriget i relation till förintelsen. Hur framställs och förklaras Förintelsen?  

 Min analys av läroböckerna visar att Epok och Den lilla människan och de stora 

sammanhangen har en tendens att förenkla innehållet om Förintelsen. Förenklingarna är 

nödvändiga
76

, böckerna ska ge en överblick, men när det kommer till historiska händelser som 

Förintelsen blir dessa förenklingar på gränsen till trivialiserande. Perspektiv på historien sticker 

ut eftersom den ägnar flera sidor åt Förintelsen medan de andra beskriver den i en faktaruta. Epok 

är den enda av de tre böckerna som nämner aktörer som Himmler. Till skillnad från de andra 

böckerna förklarar denna att Heinrich Himmler var chef för SS, Gestapo och 

koncentrationslägren, men ingen av böckerna nämner andra nyckelaktörer som Adolf Eichmann. 

Detta är anmärkningsvärt eftersom min bakgrund visar att väldigt mycket forskning och debatt 

om Förintelsen har fokuserat på just Eichmann som en av nyckelaktörerna bakom Förintelsen. 

För läsaren finns det en risk i att nazisterna och förövarna framstår som en grå massa istället för 

en grupp individer, vars beslut resulterade i flera miljoner judars död. Arrendt och Bauman 

förklarar nazismen och totalitarismen som ett stort byråkratiskt maskineri där människors moral 

och känslor raderades tills det enda som återstod var blind lydnad. Med en sådant synsätt är det 
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berättigat att förklara förintelsen i enbart strukturella termer, men det var fortfarande en handfull 

nyckelaktörer som beslutade om de avgörande planerna för Förintelsen. Att det därefter var en 

enorm byråkratisk apparat som verkställde beslutet må vara sant, men om förklaringen ska bli 

mer begriplig för elever kan det vara bra om böckerna nämner just sådana nyckelaktörer som 

Himmler och Eichmann. Om böckerna då väljer att fokusera på strukturella förklaringar är det 

återigen Perspektiv på historiens förklaring som påbjuder reflektion och analys, medan Den lilla 

människan och de stora sammanhangen är mer konstaterande, sparsamt förklarande och 

framförallt normativ. Ammert (2011) förklarar att en normativ framställning tolkar och bedömer 

åt läsaren och förklarar vad som är gott och ont, rätt och fel.
77

 Min undersökning visar att bokens 

framställning är högst normativ med formuleringar som ”det är viktigt att du känner till 

förintelsen.” 

 

Hur framställs och förklaras Sveriges agerande under andra världskriget i relation till 

Förintelsen? 

 Epok och Perspektiv på historien nämner Raul Wallenbergs insatser för att rädda 

ungerska judar men Den lilla människan och de stora sammanhangen nämner varken Raul 

Wallenberg eller Sveriges räddningsaktioner överlag. Alla tre nämner ändå att Sverige öppnade 

gränserna för många flyktingar i krigets slutskede, men med varierande framställningar och 

förklaringar. När det kommer till Sveriges agerande är också Perspektiv på historien den enda 

som förklarar att Sveriges inledningsvis restriktiva flyktingpolitik hade allvarliga konsekvenser 

för de människor som avvisades. Marie Nilssons (2011) undersökning visar att läroböcker 

relativiserade och trivialiserade både Förintelsen och Sveriges agerande under andra världskriget 

i flera decennier. Hennes undersökning avslutas med en reflektion om att “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.”
78

 Efter att ha undersökt tre 

läroböcker utgivna år 2011 kan jag konstatera att läroböckernas framställning och förklaring ser 

väldigt olika ut. Om någon lärobok har påverkats av politiska beslut som just Levande historia 

kan jag inte svara på.  Däremot är det tydligt att Perspektiv på historien 1b är den enda av de tre 

böcker jag undersökt som erbjuder en djupare, mer reflekterande och analyserande framställning 
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och förklaring av Förintelsen. Epok 1b och Den lilla människan och den stora sammanhangen 

har mer konstaterande och normativa framställningar och förklaringar, på bekostnad av reflektion 

och analys. En likhet mellan böckerna, som kan ses som ett fortsatt problem i relation till 

Nilssons avslutning, är böckernas minimala framställning av Sveriges agerande under andra 

världskriget. Ingen av böckerna nämner Sveriges steriliseringslagar. Om man hade gjort det och 

förklarat varför de fanns hade läsaren kunnat se likheter med nazismens ideologi rörande synen 

på ”svagare raser” och förståndshandikappade med mera. Återigen är det Perspektiv på historien 

1b som ändå närmar sig en mer nyanserad bild av Sverige under andra världskriget, då de har 

med en bild av ett skyltfönster med ett stort plakat där det står ”judar och halvjudar äga icke 

tillträde”. Detta illustrerar för läsaren att antisemitiska tankar fanns i Sverige och denna 

framställning återkopplar läsaren till faktarutan på sidan 303 där Sveriges flyktingpolitik 

förklarades. Tusentals judar avvisades vid gränsen och i efterhand vet vi vad som hände med 

dem.
79

 Ammert och Wibaeus undersökningar konstaterar dels att läroboken har en central roll i 

historieundervisningen, dels att svenska historielärare är måna om att undervisa om Förintelsen. 

Därför har jag med min egna undersökning velat visa hur annorlunda framställningar och 

förklaringar till Förintelsen kan vara, beroende på vilken lärobok man använder, även om 

böckerna riktar sig till samma kurs.  
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Sammanfattning 

Inledningen poängterade att samhällets intresse för Förintelsens historia ökade markant under 90-

talet för att kulminera i en internationell konferens om Förintelsen i januari år 2000. Forum för 

levande historia bildades för att sprida kunskap om folkmord och andra grymheter, med 

Förintelsen i centrum. När så historieämnet blev obligatoriskt 2011 är det upp till främst 

historieämnet att lära ut detta. Forskningen visar att en majoritet av landets historielärare anser att 

undervisning om Förintelsen är väldigt viktig. Tidigare forskning har undersökt dynamiken 

lärare-elev-lärobok och den slår entydigt fast att läroboken har en central roll i 

historieundervisningen. Forskning visar också att lärare kan ha väldigt olika intentioner med sin 

undervisning som i sin tur påverkar deras förklaringar av historiska händelser. Detta visar både 

Wibaeus och Ammert i sina undersökningar. Mitt syfte har varit att undersöka hur just 

läroböckernas framställningar och förklaringar kan skilja såg åt genom att undersöka tre 

läroböcker för kursen Historia 1b. De teoretiska utgångspunkterna jag använt mig av har varit 

framställningskategorier, intentionella eller funktionella förklaringar samt genetiska och 

genealogiska perspektiv. Dessa teorier har jag använt för att analysera hur Förintelsen, och 

Sveriges agerande under andra världskriget i relation till Förintelsen, framställs och förklaras i tre 

läroböcker för kursen Historia 1b. Detta har utgjort min metod.  

 Undersökningen visar att de tre läroböckerna uppvisar stora skillnader i hur de framställer 

och förklarar Förintelsen, där Perspektiv på historien 1b erbjuder djupare förklaringar och mer 

reflekterande och analyserande framställningar. Däremot har alla tre en tendens att tona ned 

Sveriges agerande i relation till Förintelsen, eftersom den inledningsvis passiva neutralitetens 

effekter tonas ned medan de “modigare” hjälpinsatserna mot slutet av kriget tar mer plats. 

Återigen är det Perspektiv på historien 1b som ändå problematiserar bilden av Sveriges agerande 

under andra världskriget eftersom dem förklarar att den inledningsvis restriktiva flyktingpolitiken 

hade förödande konsekvenser för dem som nekades asyl.  
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