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Abstract 
The purpose of this paper is to investigate and analyze how swedish history teachers teach about 

genocide and to find out if the introduction of the new curricula in 2011 has caused any changes in the 

planning and implementation of their teaching methods. The essay, which consists of two sub-studies, 

have been inspired Niklas Ammerts study Om vad och hur ’må’ ni berätta? The theoretical starting 

points have been the didactic triangle and the use of history. Our research questions thus basically 

follows the didactic questions What? How? and Why? Both studies are qualitative and based on 

semistructured interviews. In each study, four teachers are interviewed from different schools around 

southern and central Sweden. 

          Based on our studies, we can show that the teachers tend to treat the subject area through a 

variety of approaches. While the middle and junior high school teachers are more tied to the central 

content, where the Holocaust and Gulag play a central role, the teachers at the high school level have a 

more liberal interpretation for which genocide they choose to approach. What becomes clear is that 

while the teachers at the lower levels focus on creating a foundation for the students before they reach 

high school, which leads to more abstract and simplified teaching, the high school teachers aim is to try 

and deepen their work so that the students can become critical thinking democratic social citizens. 

However, it is also clear that depending on which program students choose to attend at the high school 

level today, they tend to get very different teaching, which in turn increases the risk that their 

knowledge progression may become very different. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Historiebruk, Undervisningsmetoder, Folkmord, Historiemedvetande, Förintelsen, 

Ramfaktorer, Läroplan. 
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Förord 
Så har vi kommit hit. Det första stycket läsaren möter, det sista vi skriver. Vi vill inleda med att tacka 

samtliga deltagare som medverkat i uppsatsen och därmed gjort den möjlig att genomföra. Vi vill även 

rikta ett stort tack till dels Niklas Ammert för vägledningen angående ämnesval, dels vår handledare 

Izabela Dahl för konstruktiva diskussioner under arbetets gång. Vår ambition har hela tiden varit att i så 

stor utsträckning som möjligt arbeta tillsammans med de moment som ingått i uppsatsskrivandets 

gemensamma avsnitt. Det arbetsupplägg vi valde ansåg vi var det bästa i syfte att förhindra eventuella 

språkliga skillnader samt att den röda tråden inte riskeras att gå förlorad. Vi har båda varit lika mycket 

delaktiga i allt från insamling av litteratur till det slutgiltiga resultatet. En särskild fördel med det valda 

arbetssättet var att vi på kontinuerlig basis kunde utbyta tankar och idéer med varandra när vi skrev. Vi 

har på så vis inte heller behövt begränsats till våra egna tankesätt. Vi har under arbetets gång 

kompletterat varandra på ett bra sätt och är klart nöjda med hur samarbetet har fungerat 
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1. Inledning 
Hur vi människor uppfattar världen påverkas ständigt av de nya intryck och erfarenheter vi erhåller. 

Det gäller inte minst idag då vi har fler möjligheter än någonsin tidigare att kunna möta historien på 

många olika sätt. Historia är alltid ett urval och dessa urval förmedlas till oss dagligen genom allt från 

populära tv-program och dokumentärer till skönlitteratur och den ständigt pågående samhällsdebatten. 

Mitt i den här rika floran av möten med historien blir det emellertid ofrånkomligt att skolan spelar en 

särskilt viktig roll. I skolan ställs idag inte bara explicita krav på att eleverna ska lära in historia, utan 

även kunna värdera och göra bruk av den. Det ska i sin tur bidra till att det goda samhället förankras. 

Historia ses alltså som en värdefull stabiliserande dimension i samhället. Samtidigt har historien inte 

sällan använts i syfte att försöka destabilisera. Den här sidan av myntet brukar särskilt kopplas samman 

med hur människan uttryckt ilska och hat genom de mest ondskefulla aktionerna såsom krig, terror och 

folkmord, samt det lidande som hör därtill. För Sveriges del hölls emellertid den här sidan av historien 

länge utanför landets gränser, men med tiden kom den även att bli en del av den svenska kulturen.1 

          Idag anses undervisningen om folkmord vara en självklar del av skolans historieämne. Men hur 

undervisningen egentligen ska gå till verkar det emellertid finnas tämligen varierande meningar om. 

Det blev för vår del tydligt när vi vid ett tillfälle började diskutera våra enskilda erfarenheter från den 

då nyligen utförda verksamhetsförlagda utbildningsperioden, som är en del av våra studier på 

lärarprogrammet. Båda våra handledare hade under de veckor vi varit ute undervisat sina elever om just 

folkmord. När vi började jämföra våra erfarenheter visade det sig emellertid att de hade behandlat 

ämnet på mycket skilda sätt. Medan den ena helt och hållet hade koncentrerat sig på Förintelsen hade 

den andra valt att knappt nämna händelsen överhuvudtaget. Istället hade fokus legat på mer sentida 

folkmord, som de i Rwanda och Bosnien. Det fick oss således att fundera. På vilka sätt behandlar lärare 

kunskapsområdet folkmord i sin undervisning? Och vilken betydelse kan deras urval egentligen få hos 

dem som undervisningen faktiskt riktar sig till? I den här uppsatsen ämnar vi söka svaren på de här två 

frågorna. 

 

1.1 Uppsatsens disposition 
I det inledande avsnittet har vi introducerat det ämne som ligger till grund för vår uppsats. I avsnitt två, 

Forskningsläge, kommer vi att placera in undersökningen i relation till den tidigare forskning som 

finns rörande vårt intresseområde. Här presenterar vi även vilka mer precisa frågeställningar som ligger 

																																																								
1 Karlsson, Klas-Göran (2014), ”Historia, Historiedidaktik och Historiekultur”, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red), 
Historien är närvarande, s.15 ff. 
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till grund för uppsatsen. I det tredje avsnittet, Bakgrund, presenteras historien om hur kunskapsområdet 

folkmord kom att ta plats i svensk historieundervisning. Vi gör även en kort genomgång av vilken roll 

folkmord spelar i dagens kursplaner för ämnet historia. I det fjärde avsnittet, Teoretiska perspektiv och 

utgångspunkter, redogör vi sedan för de teorier som våra respektive studier kommer att baseras på. I 

avsnitt fem, Metod, diskuterar vi de metodologiska vägval som vi gjort i syfte att kunna besvara 

frågeställningarna. Avsnitt sex består av två delstudier. Joacim Ek kommer att ansvara för den första, 

Delstudie A: Högstadiet, och Albin Hellström för efterföljande Delstudie B: Gymnasieskolan. Här 

kommer vi båda att på individuell basis besvara uppsatsens första två frågeställningar. I avsnitt sju, 

Avslutande diskussion, kommer vi att sätta delstudiernas slutledningar i relation till varandra och 

diskutera deras eventuella betydelser. I det sista avsnittet besvaras frågeställning nummer tre. 

 

2. Forskningsläge 
Intresset att undersöka hur kunskapsområdet folkmord har hanterats i undervisningssammanhang är på 

inga sätt en ny företeelse. Studier har genomförts tidigare både i Sverige och internationellt. I det här 

avsnittet kommer vi att lyfta fram ett urval av dessa studier i syfte att ge läsaren en bra introduktion till 

vårt valda ämne. Något som tydligt framkom under våra sökningar var att flera studier inte arrangeras 

in under begreppet folkmord, eller den engelska översättningen genocide. Istället faller de ofta in under 

närliggande namn, exempelvis undervisning om Förintelsen eller om mänskliga rättigheter. Bland 

annat har Ylva Wibaeus i sin avhandling Att undervisa om det ofattbara studerat vilka innebörder 

historielärare ger Förintelsen i sin undervisning, samt hur den uppfattas av deras elever.2 I studien 

framkommer ett flertal intressanta resultat som kan anses relevanta för vår uppsats. För det första kan 

Wibeaus visa att historielärare ofta använder sig av Förintelsen som det primära exemplet när de ska 

undervisa om folkmord. Det här beror på att många ser händelsen som en synonym med ondska. En 

annan intressant sak som framhålls är att lärarna hela tiden sträva efter att försöka koppla 

undervisningen till skolans värdegrund och det demokratiska uppdraget.3 Flera uttryckte även att deras 

erfarenheter av att arbeta med Förintelsen bidragit till en mer utvecklad förståelsegrund gällande vilka 

olika pedagogiska och ämnesdidaktiska svårigheter som kunde vara förknippade med deras 

intentioner.4 Wibaeus menar emellertid att lärarnas tilltro till den egna erfarenheten inte alltid är 

överensstämmande med hur eleverna bedömer undervisningen. Snarare verkade det som att flera av 

																																																								
2 Wibaeus, Ylva (2010), Att undervisa om det ofattbara, s. 24. 
3 Ibid, s. 212 f. 
4 Ibid, s. 212 f.	
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lärarna tog det för givet att eleverna förstod syftet med undervisningen, trots att det i verkligheten 

egentligen inte alltid var fallet. Lärarnas otillräckliga förklaringar riskerade därför att istället ge upphov 

till situationer där eleverna kände sig förvirrade samt upplevde svårigheter att hänga med i 

undervisningen.5 Wibeaus diskuterar utifrån det här resultatet att det därför är viktigt att ge eleverna en 

fullgod förståelse för varför de ska läsa om Förintelsen. Risken finns annars att de kan börja uppvisa 

trötthetstecken när ämnet kommer på tal. Utöver att lärare måste börja arbeta mer förklarande menar 

hon även att de borde försöka arbeta med att koppla samman Förintelsen med andra mer sentida 

exempel på folkmord och förtryck, i syfte att väcka elevernas intresse.6 

          Utifrån Wibeaus studie går det sålunda att uttyda vad lärare tenderar att anse som själva kärnan i 

undervisningen om folkmord. Det handlar om att försöka skapa ett intresse bland eleverna för att vilja 

vara aktiva demokratiska samhällsmedborgare. Det är ett betraktelsesätt som även framkommer i andra 

studier. Genom att intervjua tio verksamma historielärare i England har exempelvis Lucy Russel i 

studien Teaching the Holocaust in school history: Teachers or Preachers? funnit att deras val av 

exempel ofta föll på endast ett folkmord - Förintelsen. Det här motiverades främst genom argumentet 

att de ansåg händelsen vara av högsta vikt när det handlade om att lära eleverna om etik och moral.7 

Russel lyfter emellertid även fram att trots lärarnas hängivenhet till ämnet tenderade de ofta att vara 

tämligen illa förberedda när de skulle genomföra sin undervisning i praktiken. Därmed föll den också 

ofta platt. En lösning, hävdar Russel, vore att de använde sig mer av diskussionen som ett hjälpmedel i 

syfte att förhindra eventuella trötthetssymptom bland eleverna, främst då det hela tiden ställer krav på 

dem att vara alerta och aktiva.8 

          Jefferey Blutlinger menar i sin artikel Teaching the holocaust from a victim-centred perspective 

att ett annat gynnsamt verktyg för lärare att använda sig av i undervisningen om Förintelsen är den lilla 

historien. Genom att särskilt låta offren finnas representerade i undervisningen menar Blutlinger att 

eleverna utmanas både psykologiskt och känslomässigt i högre grad än om undervisningen endast 

behandlar de ofta mest framträdande gestalterna.9 I jämförelse med Blutlingers resonemang har Kyrre 

Kverndock i sin studie Pilegrim, turist og elev undersökt elevers reaktioner under en studieresa till de 

koncentrationsläger som användes av nazisterna under andra världskriget. Sammantaget visar hans 

studie att eleverna blev tydligt berörda av vad de fick se och höra under resans gång. Eleverna kände 

																																																								
5 Wibaeus (2010), s. 214. 
6 Ibid, s. 215 ff. 
7 Russel, Lucy (2006), Teaching the Holocaust in school history: Teachers or Preachers? s. 34. 
8 Ibid, s. 130. 
9 Blutlinger, Jeffrey (2009), “Bearing Witness: Teaching the holocaust from a victim-centred perspective”, i The History 
teacher nr 3 2009, s. 269.	
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närhet till offren. Men då resan även innehöll andra delar, som möjligheten för eleverna att shoppa, 

betraktades den likväl även som en skol- eller turistresa.10 

          Även David Mellberg har behandlat elevers attityder i förhållande till undervisningen om 

Förintelsen. Han lyfter bland annat fram att lärare menar att de stött på problem i klassrummet när de 

pratat om ämnet. Då den judiska staten Israels uppkomst och händelserna efteråt tenderar att vara 

viktiga frågor för många elever med palestinsk eller arabisk bakgrund, menar lärarna att elever från de 

här områdena kan använda sig av hatiska ord och visa frustration när ämnet tas upp. En lärare berättar 

exempelvis om en elev som menade att Förintelsen bör ses som en konsekvens av den judiska 

aggressionen. Lärarna som Mellberg intervjuade menade emellertid att de vid sådana situationer 

försökte visa så stor förståelse som möjligt. Istället för att fördöma elevernas åsikter låg utmaningen i 

att försöka vända på situationen och få dem att reflektera över varför de tänker som de gör. Bland annat 

lyfter Mellberg fram att många elever saknar perspektivet att de två folken en gång levde sida vid sida 

under hundratals år.11 

          Det mångkulturella perspektivet har också diskuterats av Mikael Gray. Han menar att i det allt 

mer mångkulturella klassrummet finns det tydliga fördelar med att försöka väva in andra folkmord i 

undervisningen som hänt utanför den vita europeiska historien. Det här är något som enligt honom har 

ignorerats i väst under lång tid då de inte har ansetts vara lika viktiga.12 Samtidigt lyfter han även att 

det inte kan sägas vara den enda förklaringen. Genom sina studier av lärare i England visar Gray 

nämligen även att de ofta upplevde en ökad press gällande att undervisa mot kursplanens mål samt att 

hela tiden vara tvungna att uppnå resultat. Det här medförde inte sällan att sådant som inte stod med i 

kursplanerna kom att sorteras bort helt eller gavs minimalt med tid i undervisningen. En annan faktor 

som flera lärare lyfte fram var att de inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna utveckla sin 

undervisning, genom att bland annat ta in andra exempel utöver Förintelsen.13 Även andra forskare har 

behandlat samma aspekt. Samuel Totten menar exempelvis att eftersom undervisning om folkmord 

fortfarande är någonting relativt nytt innehar många lärare fortfarande begränsade kunskaper om 

ämnet. Att lärarna kan känna sig obekväma över att inte besitta den kunskapen som de förväntas kan 

resultera i att undervisningen inte blir lika djupgående.14 

																																																								
10 Kverndock, Kyrre (2007), Pilegrim, turist og elev, s 265-267. 
11 Mellberg, David (2009), ”Det är inte min historia!”, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu – en 
introduktion till historiedidaktiken, s. 343-361. 
12 Gray, Michael (2014), “Twenty years on: finding a place for the Rwandan genocide in education”, i Intercultural 
Education nr 5 s. 392. 
13 Ibid, s. 396 ff. 
14 Totten, Samuel (2012), ”Genocide education”, i Totten, Samuel & Pedersen, Jon. E (red.), Educating about social issues 
in the 20th and 21st centuries, s. 421.	
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För svenskt vidkommande har Anders Lange genomfört en undersökning som påminner om Grays. 

Genom att sända ut enkäter till 5120 svenska historielärare har Lange försökt ta reda på vilka 

uppfattningar de har i relation till undervisningen om Förintelsen. Undersökningen visade att många 

lärare såg möjligheten att använda jämförelser mellan Förintelsen och andra folkmord, likt de i Bosnien 

eller Rwanda, som en bra metod för att utveckla undervisningen. Endast ett fåtal menade att det gjorde 

villkoren för undervisningen svårare.15 Samma undersökning visade emellertid även att 47 procent av 

lärarna uppgav att de under deras lärarutbildning inte hade fått möjlighet att ägna någon tid alls åt andra 

folkmord och brott mot mänskligheten utöver förintelsen. 28 procent sade att de endast hade erhållit 1-

10 timmar undervisning under sin lärarutbildning om andra folkmord och brott mot mänskligheten.16 

En slutsats som därför dras av studien är att på grund av lärares begränsade kunskaper bör de 

uppmuntras till att vidareutbilda sig om olika folkmord samt andra brott mot mänskligheten. Det för att 

på ett bättre sätt kunna arbeta med värdegrundsfrågor och skolans demokratiska uppdrag i framtiden.17 

          Att lärarnas val av metod får stor betydelse för undervisningen blir även tydligt i Bo Perssons 

avhandling Mörkrets hjärta i klassrummet. Persson har som utgångspunkt att det kan vara 

problematiskt för lärare att undervisa om en så pass extrem händelse som Förintelsen. För att testa 

tesen låter han en lärare undervisa grupper av elever om denna händelse på olika sätt, för att sedan 

studera hur de olika mötena påverkade deras tidigare kunskaper och uppfattningar om ämnet.18 För att 

kunna generalisera de olika undervisningsmetoderna använder Persson tre av Sven Sødring Jensens 

undervisningskategorier, den klassiska, den objektivistiska och den formella.19 Inom den förstnämnda 

kategorin betonas det moraliska perspektivet. Ofta står den enskilda människan som aktör i centrum för 

historien. Framstegsoptimism är ett ledord. Det handlar om att vi ska lära av historiens exempel.20 Den 

objektivistiska kategorin tar avstamp i den ”stora historien”. Fokus ligger på historiska processer och 

syftet är att skapa underlag för en historisk referensram hos eleverna. Det utvalda stoffet är alltid i 

centrum för undervisningen. Det här får också effekt på hur undervisningen genomförs. Oftast ges inget 

eller ett väldigt begränsat utrymme för ifrågasättande eller personliga skildringar. Undervisningen ska 

alltid vara objektiv.21 Båda de två första kategorierna tillämpar alltså ett så kallat genetiskt perspektiv, 

som kan sägas vara det traditionella sättet att studera historia. Man börjar med orsaker och studerar 

																																																								
15 Lange, Albert (2008), A survey of teachers experiences and perceptions in relation to teaching about the Holocaust, s. 
100. 
16 Ibid, s. 99. 
17 Ibid, s. 90 ff. 
18 Persson, Bo (2011), Mörkrets hjärta i klassrummet – Historieundervisning och elevers uppfattningar om förintelsen, s. 
12. 
19 Ibid, s. 41. 
20 Ibid, s. 35.	
21 Ibid, s. 31 f. 
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sedan konsekvenser. Den formella kategorin skiljer här ut sig då den istället tydligt kan kopplas 

samman med det genaologiska perspektivet. Fokus ligger här på att undersöka historien för att försöka 

finna svar på nutida problematik. Individen står i centrum. Det primära intresset ligger inte på 

sakkunskaperna i sig utan hur eleverna kan arbeta med sakkunskaper. Eleverna tillåts därmed också ta 

en större roll i undervisningen. Historiska metoder såsom källkritik anses viktiga för elever att tillägna 

sig samt att lärare öppnar upp för diskussioner utan givna svar.22 Persson kan i studien påvisa att elever 

har benägenhet att utveckla ett tankesätt som har samma fokus som den undervisning de erhållit. Vilket 

fokus eller vilka perspektivurval lärare gör när den planerar och utvecklar sin undervisning kan på så 

vis hävdas får en stor betydelse för vilka kunskaper och uppfattningar som eleverna sedan utvecklar, 

alltså hur de kommer att tycka och tänka kring historiska händelser.23 

          I samarbete med Forum för levande historia har Niklas Ammert genomfört studien Om vad och 

hur ’må’ ni berätta som i högre grad även berör andra folkmord än enbart Förintelsen. Ammerts syfte 

är att försöka reda ut vilka folkmord historielärare behandlar, samt vilka mål de arbetar mot 

tillsammans med sina elever. Studien är intressant för oss ur flera aspekter. För det första kan Ammert 

uppvisa exempel att lärare utöver Förintelsen även väljer att undervisa om brott mot mänskligheten 

som har begåtts under kommunistiska regimer, som folkmordet på tutsier i Rwanda samt folkmordet i 

forna Jugoslavien.24 För det andra menar Ammert att det går att dela in lärare i fyra kategorier, utifrån 

hur de väljer att undervisa: Den första kategorin består av lärare som lade stor vikt att visa på 

sammanhang samt att försöka få eleverna att reflektera. Det skedde bland annat genom att lärarna på 

olika nivåer lade kraft på att försöka beskriva orsakssamband för eleverna. I syfte att hjälpa dem 

arbetade lärarna även med att på olika sätt koppla samman det som togs upp med sådana händelser som 

de visste att eleverna redan hade kunskaper om.25 Den andra kategorin består av lärare som ofta valde 

att använda samtalet som ett verktyg i undervisningen. De använde sig även av personliga brev och 

bjöd ofta in överlevare av folkmord för att prata med eleverna om sina upplevelser. Inte sällan arbetade 

de också tematiskt, alltså mellan ämnena. Lärarna menade att syftet var att få eleverna att reflektera 

kring vilka olika roller och förutsättningar som människor haft. Skolans värdegrundsfrågor menade de 

hela tiden stod i centrum för deras undervisning. Den här sortens undervisning skedde mest på 

högstadienivå.26 Inom den tredje kategorin tog lärarna utgångspunkt i de långa historiska linjerna. De 

ville kunna visa att folkmord inte var någonting nytt och exklusivt för 1900-talet genom att lyfta in 

																																																								
22 Persson (2011), s. 39 ff. 
23 Ibid, s. 123 ff. 
24 Ammert, Niklas (2011), Om vad och hur ’må’ ni berätta – undervisning om Förintelsen och andra folkmord, s. 87. 
25 Ibid, s. 86 f. 
26 Ibid, s. 87.	
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andra övergrepp som skett tidigare i historien. Lärarna menade att syftet med undervisningen var att 

eleverna skulle lära sig att tänka kritiskt samt skapa sig sin egna historiska referensram. De ville alltså 

försöka minska riskerna att undervisningen kunde bli instrumentell. Den här undervisningen skedde 

huvudsakligen på gymnasienivå. Den fjärde kategorin består av lärare som menade att de av olika 

anledningar inte hade möjlighet att genomföra undervisningen på det sätt som de egentligen 

eftersträvade. Ammert menar att det går att tolka de här lärarnas svar på olika sätt. Dels att det faktiskt 

kan handla om brist på resurser, dels att uppgivenheten lika gärna kunde handla om en bristande 

självkänsla. Studien blev på så vis också ett sätt för dem att ge utlopp för en inneboende frustration. 

Lärarna i den fjärde gruppen var enligt Ammert emellertid förhållandevis få till antalet.27 

          Steven Dahl undersöker i Folkmord som film gymnasieelevers reception av den historiska 

spelfilmen Hotel Rwanda och hur deras historiemedvetande aktiveras utifrån så kallade borderline 

events, katastrofala händelser som drabbat samhällen eller folkgrupper. Dahl lyfter fram filmen som ett 

positivt verktyg för att utveckla elevers möten med historien och förstärka banden mellan dåtid till 

nutid.28 Vad som även framträder i studien är att de deltagande eleverna visade tendens till att tolka 

filmen olika beroende på olika faktorer i det egna livet, som deras sociala bakgrund. Att de alla var 

influerade av egna erfarenheter öppnade i sin tur upp för fler olika individuella tolkningar av filmen.29 

Dahl påtalar även ett didaktiskt dilemma kring att använda film i undervisningen om folkmord. Många 

elever visade nämligen efter att ha sett filmen prov på en skepticism gentemot människans möjligheter 

att förhindra liknande händelser från att ske igen. Då det går emot historieundervisningens intentioner 

menar Dahl det är centralt att som lärare arbeta med att fånga upp de frågor elever kan ha till filmen.30  

	

3. Syfte och frågeställning 
Utifrån de studier som presenteras ovan har vi observerat tre omständigheter som vi anser gör det 

relevant att genomföra ytterligare en studie rörande ämnet. För det första finns det idag ingen studie 

gjord efter att de nya läro- och kursplanerna trädde i kraft år 2011 som undersöker vad som tas upp i 

undervisningen om folkmord, eller hur stoffet behandlas i klassrummet. För det andra finns det inte 

någon studie som på ett mer ordentligt sätt kartlägger vilka skillnader som kan finnas mellan hur 

undervisningen ser ut på högstadiet respektive gymnasiet. För det tredje finns det heller ingen studie 

som diskuterar vilka möjliga innebörder som lärarnas urval eventuellt kan medföra för elevernas 

																																																								
27 Ammert (2011), s. 87 f. 
28 Dahl (2013), Folkmord som film, s. 250. 
29 Ibid, s. 253. 
30 Ibid, s. 169; 252 f.	
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kunskapsprogression. Med den här uppsatsen ämnar vi fylla dessa kunskapsglapp. Syftet blir således 

tvåfaldigt. Först kommer vi att genom enskilda delstudier undersöka och kartlägga vilka sätt 

historielärare idag undervisar om folkmord. Sedan kommer vi gemensamt diskutera våra resultat samt 

sätta dem i relation till vilka värden och kunskaper elever idag har möjlighet att erhålla från 

undervisningen, beroende på vilka vägval de gör angående sina studier. Följande frågeställning 

kommer att vara vägledande genom uppsatsen: 

 

1. Hur beskriver de deltagande lärarna sina intentioner gällande att ta upp och behandla 

kunskapsområdet folkmord i sin undervisning? Alltså, hur motiverar och legitimerar de 

kunskapsområdet?  

2. Vilka olika innehållsurval gör de deltagande lärarna i sin undervisning om folkmord? Vad 

väljs ut och varför just det? Hur gestaltar sig sedan undervisningen i klassrummet? 

3. Vilka innebörder kan lärarnas val av strategier få för olika elevers kunskapsprogression 

gällande folkmord? 

 

4. Bakgrund 
”Fru talman! För snart 53 år sedan öppnades helvetets portar på jorden”.31 För oss som är inbitna 

samhällsvetare och politikfanatiker är det oerhört spännande att läsa igenom protokollet från när den 

dåvarande statsministern Göran Persson (S) med stor inlevelse gick upp i riksdagens talarstol torsdagen 

den 27 november 1997 i syfte att propagera för att svenska elever behövde mer kunskaper om de illdåd 

nazisterna begick under andra världskriget. Vi har alla ett ansvar för att Förintelsen inte ska förringas 

eller glömmas bort utan istället borde händelsen ihågkommas som ett av de mörkaste kapitlen i 

mänsklighetens historia, menade Persson. Tidigare samma år hade Centrum för invandrarforskning vid 

Stockholm universitet (CEIFO) offentliggjort sin rapport om svenska skolelevers förhållande till rasism 

och demokrati. Rapportens anmärkningsvärda resultat hade kommit att väcka oro bland många. Bland 

annat slogs det fast att endast 66 procent av de tillfrågade sade sig vara helt säkra på att Förintelsen 

hade ägt rum.32 Rapporten kom så att ytterligare spä på den minnespolitiska debatt som hade pågått i 

Sverige ända sedan Maria-Pia Boëthius publicerade sin bok Heder och samvete år 1991. I boken 

ifrågasätter Boëthius starkt den svenska eftergiftspolitiken samt landets roll som ”bystander”, 

																																																								
31 Anförande av statsminister Göran Persson (S). Riksdagens protokoll 1997/98:35, 1997-11-27, s. 45. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/protokoll/1997-11-27_GL0935 [Hämtad: 2017-05-13] 
32 Gerner, Kristian & Karlsson, Klas-Göran (2005), Folkmordens historia, s. 324. 
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bredvidstående, under andra världskriget.33 Det här var även en tid då Sverige hade börjat närma sig 

Europa allt mer. Att då inte anamma en historiekultur som ansågs vara så pass fundamental för den 

europeiska gemenskapen var otänkbart. Dessa faktorer bidrog till att Persson 1997 tog initiativ till 

informationssatsningen Levande historia, som sedermera institutionaliserades i form av myndigheten 

Forum för levande historia, med syftet att ta fram information om Förintelsen och andra folkmord. 

Arbetet, som pågår än idag, riktar sig framförallt till skolelever i förhoppningen att informationen ska 

bidra till att stärka toleransen, medmänskligheten och respekten för de demokratiska värderingarna.34 
          Från att tidigare ryggat tillbaka blev snart Sverige istället en ledande stat gällande att minnas och 

undervisa om Förintelsen.35 Initiativet med Levande historia kom även att ge goda resultat. År 2003 

ställdes inom ramen för den nationella utvärderingen NU03 överensstämmande frågor som de CEIFO 

berört sex år tidigare. Det visade sig bland annat att över 90 procent av eleverna i årskurs 9 nu sade sig 

vara säkra på att Förintelsen hade ägt rum.36 Snart väcktes emellertid en liknande debatt angående de 

kommunistiska regimernas vara eller icke vara i kursplanerna i ämnet historia. Bakgrunden till debatten 

var att en undersökning som hade genomförts av Föreningen för upplysning om kommunismen (UOK) 

år 2007 visat att medan 95 procent av skolungdomarna i åldrarna 15-20 år kände till Auschwitz, visste 

endast 10 procent om Gulag. Att namnet står som en synonym till massmord och terror var för de flesta 

helt okänt.37 Enligt definitionen i FN:s Folkmordskonvention, som trädde i kraft i januari 1951, 

omfattas inte de politiska massmord som begicks i det kommunistiska Sovjetunionen under diktatorn 

Josef Stalin. Flertalet kritiska röster har emellertid lyft fram att dessa brott både logiskt och teoretiskt 

inte skiljer sig åt från de som omfattas av konventionen. Istället hävdas att Stalintidens terror 

innefattade såväl folkmord genom deportationer och svält som politiska massmord. Anne Applebaum 

menar exempelvis att även om Gulag och Auschwitz skiljer sig åt till viss del tillhör de ändå samma 

intellektuella och historiska tradition. Båda regimerna strävande efter att på ett metodiskt sätt försöka 

avhumanisera sina motståndare. Idén var i grunden den samma, men de tog olika vägar. I slutändan dog 

människor bara på olika sätt.38 

          Särskilt från borgerligt håll ansågs det problematiskt att undervisningen om förhållandena i de 

																																																								
33 Karlsson, Klas-Göran (2010), Europeiska möten med historien. Historiekulturella perspektiv på andra världskriget, 
förintelsen och den kommunistiska terrorn, s. 189. 
34 Gerner & Karlsson (2005), s. 325.	
35 Ammert, Niklas (2015), ”En ögonblicksbild av ondskan – Förintelsen och andra folkmord i svensk historieundervisning”, 
i Dietsch, Johan; Karlsson, Maria; Stenfeldt, Johan & Zander, Ulf (red.), Historia vid skiljevägen – Historiekulturella 
sonderingar när och fjärran, s. 248. 
36 Berggren, Lars & Johansson, Roger (2006), Historiekunskap i årskurs 9: 2006 rapport, s. 78 f. 
37 Hjemdahl, Anders & Andersson, Camilla, ”Ungdomar har obefintliga kunskaper om kommunism”, Dagens Nyheter, 
2007-05-05, http://www.dn.se/debatt/ungdomar-har-obefintlig-kunskap-om-kommunism/ [Hämtad 2017-04-08]. 
38 Applebaum, Anne (2004), Gulag – De sovjetiska lägrens historia, s. 39-41. 
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kommunistiska staterna var så pass bristfällig. Man menade att förhållningsättet rimmade illa med den 

svenska skolans värdegrund och avsikter. På samma sätt som efterkrigsgenerationerna borde anses 

förpliktigade att hålla minnet av Förintelsen levande som en varning för samtid och framtid, menade 

man att detsamma även borde gälla kommunismens brott mot mänskligheten.39 Trots stor kritik från 

både det vänsterpolitiska blocket och en del av forskarsamhället, som menade att den historia som 

förmedlades i skolan inte borde vara ideologiskt styrd då det kan ses som ett hot mot demokratin, 

beslutade den dåvarande utbildningsministern Jan Björklund (FP/L) att införa mer undervisning om 

kommunistiska regimers förtryck.40  Vid den senaste läroplansreformen skrevs det därför in för 

högstadiet i ämnet historia att eleverna utöver Förintelsen och andra folkmord idag även ska undervisas 

om Gulag.41 I kommentarmaterialet till kursplanen går det idag att utläsa följande:  

 

I samband med innehållet förtryck, folkfördrivningar och folkmord anges Förintelsen och 

Gulag som ett centralt innehåll. Dessa företeelser under 1900-talet har i allra högsta grad 

präglat vår tid och ingår därför i den historiska referensram som alla behöver. De är också en 

viktig utgångspunkt i arbetet för tolerans och demokrati och har kommit att spela en stor roll i 

vår nutida historiekultur genom otaliga referenser och jämförelser. Där har särskilt Förintelsen 

blivit en referenspunkt som andra folkmord återkommande relateras till.42 

 

I kunskapskraven förtydligas även att eleverna i årskurs nio ska ha haft möjlighet att beröra olika 

folkmord för att kunna uppnå kraven för minst E (alltså ett godkänt betyg).43 För gymnasieskolan är 

inte skrivelserna gällande kunskapsområdet lika specifika. Idag består historieämnet på gymnasienivå 

av sex olika kurser. De inledande kurserna i ämnet har olika karaktär beroende på vilket program 

eleven går på. För yrkesprogrammen och teknikprogrammet finns en kortare inledande kurs, historia 

1a1 (50 poäng). Kursen historia 1b (100 poäng) gäller för övriga program.44 I båda de här två kurserna 

finns liknande skrivelser angående folkmord. För historia 1b följs emellertid stycket om folkmord även 

av meningen; ”Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska 

förklaringar till dem”. 45  Att eleverna i någon mån ska kunna se och redogöra för olika 

																																																								
39 Ohlsson, Birgitta & Selimovic, Jasenko, ”Vi måste prata om kommunismens brott och förtryck”, Göteborgsposten, 2015-
09-11, http://www.gp.se/nyheter/debatt/vi-måste-prata-om-kommunismens-brott-och-förtryck-1.161140 [Hämtad 2017-04-
13]. 
40 Haraldsson, Anders, ”Historia slagfält för ideologiska regeringskampanjer?”, Svenska Dagbladet, 2008-04-02, 
https://www.svd.se/historia-slagfalt-for-ideologiska-regeringskampanjer [Hämtad 2017-04-13].	
41 Skolverket (2016), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, s. 200. 
42 Skolverket (2011a), Kommentarmaterial till kursplanen i ämnet historia, s. 31. 
43 Ibid, s. 37. 
44 Skolverket (2011b), Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen, s. 67 ff. 
45 Ibid, s. 73. 
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förändringsprocesser är emellertid ett krav för betyget E i båda kurserna.46 Kursen historia 1a2 (50 

poäng) är sedan en påbyggnadskurs på kurs 1a1. Kursen historia 2a (100 poäng) bygger på antingen 

kurs 1a2 eller kurs 1b. Kursen historia 2b – kultur (100 poäng), som är för elever på de estetiska och 

humanistiska programmen, bygger också på kursen 1a2 eller 1b. Kursen historia 3 (100 poäng) bygger 

på kursen 2a eller 2b – kultur.47 Gällande påbyggnadskurserna står det i historia 1a2 att undervisningen 

ska behandla folkmord.48 

          Att det genomfördes en differentiering av kurser mellan de olika gymnasieprogrammen vid den 

senaste läroplansreformen har inte välkomnats av alla. Den har bland annat kritiserats för att bli ett 

sorts sorteringsverktyg och ännu ett bevis på att skolan som medborgarskapande och 

demokratifostrande institution idag har tillåtits hamna i skymundan samtidigt som skolans 

kunskapsuppdrag istället har stärkts som utbildningspolitisk intention.49 Forskning har också visat att 

en ökad differentiering även tenderar att leda till skilda undervisningssätt. Det kan i sin tur medföra att 

elever på yrkesprogram, som endast läser de mindre kurserna, riskerar att få mer basala, vertikala 

kunskaper än elever på studieförberedande program, som där läser de större kurserna. De senare har 

bland annat möjlighet att gå djupare och kan på så vis erhålla mer horisontella esoteriska kunskaper, 

både i form av ett mer kritiskt tänkande och en bättre förmåga att kunna se samband.50 De förändringar 

som har skett i läro- och kursplaner samt den diskussion som förts kring demokratiuppdragets 

utveckling och roll i undervisningen under senare år har varit en stor bidragande faktor till vårt 

slutgiltiga beslut att genomföra den här uppsatsen.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 
I det här avsnittet förklarar vi de analysredskap som vi kommer använda oss av i de två delstudierna. 

Det finns egentligen många sätt vi hade kunnat analysera våra resultat utifrån. Vi har emellertid valt att 

fokusera främst på två typologier: den didaktiska triangeln samt historiebruk. Däremellan kommer vi 

																																																								
46 Skolverket (2011b), s. 68 ff. 
47 Ibid, s. 67. 
48 Skolverket (2011c), Kursplan för historia 1a2, s. 5. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=his&tos=gy 
[Hämtad: 2017-05-03]	
49 se Englund, Thomas (2012), ”Utbildningspolitisk monopolism – nya utmaningar för läroplansteorin”, i Englund, Thomas; 
Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (red.), Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i 
lärarutbildning och skola, s. 22 f. 
50 Hultin, Eva (2012), ”Kunskapssyn i omvandling?”, i Englund, Thomas; Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (red.), Vad 
räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola, s. 277-286; se även Nylund, 
Mattias (2013): Yrkesutbildning, klass och kunskap - En studie om sociala och politiska implikationer av innehållets 
organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års gymnasiereform, s. 69-73. 



	 16 

även att diskutera några olika perspektiv och förutsättningar som lärare beräknas ta i beaktning idag när 

de lägger upp och genomför sin undervisning. 

 

5.1 Den didaktiska triangeln 
Eftersom uppsatsen behandlar lärarens perspektiv på undervisningen har vi valt att använda den 

didaktiska triangeln som analysmodell. Modellen, som utgår från de tre grundpelarna ämnesinnehåll, 

eleverna, och läraren, används inte sällan i pedagogisk forskning som ett hjälpmedel för att försöka 

skapa klarhet i hur undervisningssituationer ser ut.51 Grundpelarna kan kopplas samman med de tre 

historiedidaktiska kärnfrågorna Vad? Hur? och Varför? Den första frågan rör alltså vilket innehåll som 

ska ingå i undervisningen. Den andra frågan behandlar hur innehållet ska kommuniceras vidare till 

eleverna. Den sista frågan behandlar vilka målsättningar som ska finnas, alltså varför det är viktigt att 

lära ut om exempelvis folkmord.52 Den didaktiska triangeln kan därmed utseendemässigt sägas anta 

formen som i Figur 1 nedan. 

 
Figur 1: Den didaktiska triangeln53 

 

Varje lärare har sin egen uppfattning om varför det är viktigt att bedriva undervisning i historia och hur 

undervisningen sedan ska se ut. Svaren på de didaktiska frågorna kan därmed variera i hög grad 

beroende vilken lärare man tillfrågar. 54  Ett viktigt perspektiv att ta upp i relation till det här 

resonemanget är att lärares uppfattningar kring vad som är möjligt att genomföra och inte ständigt 
																																																								
51 Hermansson Adler, Magnus (2014), Historieundervisningens byggstenar: Grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 
s. 74 f.	
52 Lozic, Vanja (2011), Historieundervisningens utmaningar: historiedidaktik för 2000‐talet, 1 uppl. s. 13. 
53 Egen konstruerad representation av den didaktiska triangeln utifrån Hermansson Adler (2014), s. 75 och Lozic (2011), s. 
13. 
54 Nygren, Thomas (2009), Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, s. 85 ff. 
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påverkas av en rad inre och yttre faktorer. Lee S. Schulman har i sina studier försökt fastställa vilka 

egenskaper som en lärare måste besitta i syfte att kunna bedriva en god och effektiv undervisning. Han 

menar att grunden för lärarnas kompetens ligger i deras skicklighet att undervisa, som i sin tur baseras 

på de erfarenheter och den teoretiska kunskap som den har haft möjlighet att erhålla.55 Även Magnus 

Hermansson Adler lyfter fram lärarens kompetensnivå som betydande, liksom elevernas olika 

bakgrunder och behov. 56  Margaretha Casservik har utifrån sina studier även kunnat lokalisera 

ytterligare tio faktorer som hon menar får stor inverkan på hur lärarna väljer att utforma sin 

undervisning: de nationella styrdokumenten, läromedel, lärarnas egna erfarenheter från skoltiden, idéer 

från kollegor, kronologin, lärarnas och elevernas intressen, tidsramar, lokaler samt skolans lokalisering. 

Särskilt menar Casservik att lärobokens kronologiska upplägg och tradition är särskilt starka faktorer.57 

 

5.2 Lärobokens betydelse och andra populära undervisningsverktyg 
Att läroboken idag har stor betydelse för hur lärarna lägger upp sin undervisning är något som ofta lyfts 

fram. Göran Sparrlöf har emellertid höjt ett varningens finger. Han menar nämligen att läroböcker som 

idag används i historieundervisningen inte sällan avviker innehållsmässigt från de nationella målen som 

finns i kurs- och läroplaner. Att lärare ofta har en sådan stor tillit till läroböcker, och ser dem som en 

garanti för att målen uppnås, blir således problematiskt. 58  Glappet mellan läroböckernas och 

styrdokumentens innehåll kan bland annat få konsekvensen att elever inte får möjlighet att erhålla de 

kunskaper som avses i kursmålen.59 Samtidigt upplever skolan en digital omvandling. Forskning har 

visat att allt fler lärare och elever idag använder internet för att söka reda på olika fakta. Internets intåg 

i historieundervisningen har emellertid även inneburit ett ökat behov av att arbeta med källkritik.60 

Även film har under senare år fått en stor genomslagskraft inom historieundervisningen. Lärare 

tenderar bland annat att se filmen som ett välfungerande verktyg då det med en berättande form kan 

skapa inlevelse och förmåga hos eleverna.61 

 
																																																								
55 Schulman, Lee S. (1986), ”Those who understand: Knowledge Growth in teaching” i Educational researcher, vol 15, nr 
2, s. 8 f. 
56 Hermansson Adler (2014), s. 75. 
57 Casservik, Margaretha (2005), ”Vad styr? Om lärarens planering av historieundervisningen”, i Ericsson, Hans-Olof; 
Johansson, Per Göran & Larsson, Hans Albin (red.), Historiedidaktiska perspektiv: Bidrag från lärare och studenter vid 
lärarutbildningen i Jönköping, s. 286. 
58 Sparrlöf, Göran (2012), ”Historia i gymnasieskolan – Nya grundkurser och nya läroböcker”, i Johnsson Harrie, Anna & 
Larsson, Hans Albin (red.), Samhällsdidaktik – sju aspekter på samhällsundervisning i skola och lärarutbildning, 
Institutionen för kultur och kommunikation, s. 61. 
59 Ibid, s. 62. 
60 Backman Löfgren, Cathrin (2012), Det förflutna i framtiden - Digital lärmiljö i historieundervisningens tjänst, s. 57. 
61 Saxton, Libby (2008), Haunted images: Film, Ethics, Testimony and the Holocaust, s.102–111. 
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5.3 Nya perspektiv 
Casservik menar emellertid att det har börjat ske ett skifte angående hur lärarna ser på sin undervisning. 

I större grad än tidigare låter de eleverna få vara med och påverka innehållet. De har även benägenhet 

att ta upp nutida händelser och samhällsfrågor, samt att integrera olika ämnen i sin undervisning mer nu 

än förr.62 Vanja Lozic är en av de forskare som har problematiserat relationen mellan den didaktiska 

triangelns tre hörn och de utmaningar som historieämnet i skolan står inför i och med att klassrummen 

blir allt mer mångkulturella. Som en av de största utmaningarna lyfter han fram just hur lärare ska 

agera för att fånga upp alla elevers olika intressen och ta deras olika världsbilder i beaktning. Utifrån 

sina studier kan Lozic bland annat visa att många elever med invandrarbakgrund anser att den svenska 

historieundervisningen innehar en utbredd eurocentrisk vinkling. Det överensstämmer även med hur 

många historielärare beskriver ämnet. För att kompensera försöker lärare att lyfta nya perspektiv som 

inte är lika traditionellt bundna, samt öppna upp möjligheter för eleverna att göra individuella 

fördjupningar där de kan välja ämne efter intresse. De kan exempelvis välja att fördjupa sig i sina eller 

sina föräldrars födelseländers historia.63 Här framhålls alltså att det är viktigt att som lärare arbeta med 

att försöka integrera elevernas livserfarenheter i undervisningssituationen. Genom att agera på det här 

sättet visar läraren nämligen eleverna att de har betydelse för det större sammanhanget, något som kan 

ses som ett nödvändigt stöd i att stärka deras identitets- och kunskapsutveckling då dennes bakgrund 

anses vara en resurs.64 Samtidigt menar Thomas Nygren att det är minst lika viktigt att som lärare inte 

alltid försöka tillmötesgå elevernas önskemål och krav. Läraren måste fortfarande vara den som styr i 

klassrummet då han eller hon är den som innehar den främsta kunskapen inom ämnet, samt är den som 

kan erbjuda olika perspektiv.65 

          Lozics resultat är ett bra exempel på hur historieämnets karaktär ständigt omvärderas och 

omformas utifrån samhälleliga förändringar. Det här har inte minst kommit att ta sitt uttryck genom en 

växande efterfrågan i samhället under senare år efter såväl böcker, tidskrifter, filmer och tv-program 

som alla har historiska inslag som grund. Det ökande intresset kan även kopplas till den 

demokratisering historieämnet genomgått under de senaste årtiondena. Gällande både innehåll och 

metoder har ämnet med tiden anpassats i syfte för att uppfylla nya behov som uppkommit i och med 

den pågående samhällsutvecklingen.66 Med grund i att vi alla har olika intressen om diverse saker i det 

																																																								
62 Casservik (2005), s. 286.	
63 Lozic (2010), s. 121-130; 208-215. 
64 Elemeroth, Elisabeth (2008), Etnisk maktordning i skola och samhälle, s. 119 ff. 
65 Nygren (2009), s. 63. 
66 De Geer, Hans (1995), ”Historieundervisningen och det nya arbetet”, i Edgren, Lars & Österberg, Eva (red.), Ut med 
historien – Historieundervisningens uppgifter idag, s. 30-39. 
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förflutna har historieämnet kunnat förgrena sig, vilket lett till att vi idag pratar om olika sorters historia. 

Som exempel kan nämnas kulturhistoria, socialhistoria, kvinnohistoria och ekonomisk historia. Utifrån 

det här har det också utvecklats flera olika historiesyner. Idag framhålls inte sällan den emancipatoriska 

historiesynen där fokus läggs på att undersöka samhället underifrån, istället för att framhäva historiens 

ledande gestalter. Särskilt har det här kommit att gälla i skolan. Bland annat betonas att undervisningen 

ska understödja elevernas förståelse för andra människors levnadsvillkor.67 Det etiska perspektivet ska 

således ges en stor plats i undervisningen. Det är bland annat tänkt att bidra till att stärka elevernas 

förmåga att göra goda personliga ställningstaganden.68 

          För att kunna göra det behöver elever emellertid få möjlighet att utveckla sitt 

historiemedvetande.69 Historiemedvetande kan hävdas är ett tämligen diffust begrepp. Men som Klas-

Göran Karlsson förklarar syftar det till att beskriva hur vi människor kopplar samman tolkningar av det 

förflutna med en förståelse av nuet och förväntningar på framtiden.70 Jörn Rüsen har beskrivit 

historiemedvetandet som både en praktisk förmåga och en moralisk kompass som människan använder 

för att orientera sig genom historien. Alla har ett historiemedvetande men som lärare gäller det att 

genom kommunikation och social interaktion med eleverna fördjupa det i syfte att skapa en mer stabil 

grund för dem att stå på. Det kan nämligen bidra till att stärka deras handlingsberedskap eftersom de då 

bättre lär sig förstå både sig själva och sin tid.71 Hur lärare ska arbeta för att på ett bra och effektivt sätt 

utveckla de här förmågorna hos eleverna är emellertid en fråga som ständigt diskuteras inom den 

historiedidaktiska forskningen.72 Rüsen menar att det framförallt är intresset och den nyfikna frågan 

kring historiska händelser som kan hjälpa lärare att väcka sina elevers historiemedvetande. Frågan 

skapar möjligheter att söka efter svar då den öppnar för att kunna utforska dåtidens historia och 

människans erfarenheter. Därför blir det också viktigt att inte tillåta att vissa delar av historien glöms 

bort, framförallt sådana händelser som vi inte vill ska ske igen.73 I relation till det här resonemanget har 

studier gjorts kring hur elevers historiemedvetande påverkas av mötet med den lilla historien. Med 

begreppet avses den historia som finns i människans omedelbara närhet. Kerstin Berntsson menar att 

den lilla historien är ett sätt att göra undervisningen mer synlig och levande för eleverna i jämförelse 

med den stora, offentliga, historien, vilket traditionellt har varit den som förmedlats genom skolans 

																																																								
67 Skolverket (2011b), Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen, s. 5.	
68 Skolverket (2011b), s. 7 f. 
69 Ibid, s. 66; se även Hermansson Adler (2014), s. 58 f. 
70 Karlsson, Klas-Göran (2009), ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red), 
Historien är nu, s. 49 
71 Rüsen, Jörn (2004), Berättande och förnuft, s. 122. 
72 Hermansson Adler (2014), s. 59. 
73 Rüsen (2004), s. 120 ff. 
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historieundervisning. Genom att få ta del av andra människors upplevelser kan eleverna erhålla en ny 

fördjupad förståelse samtidigt som de även kan bli mer känslomässigt berörda. Elever tenderar också 

att se positivt på att arbeta utifrån det här tillvägagångsättet. De anser inte sällan att historien blir mer 

gripbar och meningsfull.74 Studier har emellertid visat att skolan ofta är dålig på att tillvarata den lilla 

historien, samt att när den väl används förankras den sällan i den stora historien på ett tillräckligt 

eftersträvansvärt sätt.75  

 

5.4 Historiebruk 
Ett begrepp som är nära sammankopplat med historiemedvetandet är historiebruk. Begreppet syftar till 

att beskriva hur historia används för att uppnå vissa bestämda mål och syften.76 För att på ett bra och 

tydligt sätt kunna lyfta fram lärarnas intentioner med sin undervisning om folkmord menar vi således 

också att historiebruk kan anses som ett lämpligt verktyg för oss att använda. Klas-Göran Karlsson har 

utarbetat en typologi över historiebruket som är menad att utgöra ett enkelt ramverk för att få en bättre 

förståelse för hur historien kan brukas, till vilket syfte samt av vilka aktörer. Karlsson betonar att 

typologin inte bör ses som komplett, men att den ändå kan vara användbar som verktyg i syfte att måla 

upp en förståelig bild över hur historia kan brukas i samhället.77 

          Det vetenskapliga historiebruket handlar om det som professionella historiker och till viss del 

historielärare arbetar med, alltså att ta reda på vad som har hänt, hur det hände och varför. För att 

lyckas krävs noggranna tolkningar av historiska källor, något som också innebär ett behov av att träna 

på källkritik. Ibland handlar det alltså även om att ifrågasätta rådande sanningar, alltså de uppfattningar 

människan har om historien.78 

          Det existentiella historiebruket kan anses vara det mest generella bruket. Karlsson menar att det 

grundar sig i ett kollektivt behov av att minnas eller en strävan efter att skapa en viss stabilitet och 

klargörande i ett samhälle som är i snabb förändring eller under stor press. Det handlar alltså om att 

försöka konstruera ett kollektivt minne och en gemensam identitet. Det tenderar att vara särskilt 

aktuellt i samhällen där människor har fått utstå (eller får utstå) exempelvis konflikt, traumatiska 

upplevelser eller upplevt historiska övergrepp mot vissa utpekade folkgrupper. Inte sällan tar det 

existentiella bruket av historia avstamp utifrån människan genom den lilla historien. I och med att 

människan på så vis privatiserar historien tas samtidigt avstånd från den officiella historieförmedlingen. 
																																																								
74 Berntsson, Kerstin (2012), Spelar släkten någon roll? – ”Den lilla historien” och elevers historiemedvetande, s. 160. 
75 Ibid, s. 11; 31.	
76 Karlsson (2014), s. 70. 
77 Karlsson (2009), s. 59. 
78 Ibid, s. 63 ff.	
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Istället skapas en mer personlig tolkning av historien. Ett tydligt exempel är att hur många judar idag 

har bildat en gemensam identitet med bakgrund till Förintelsen (trots den över världen utspridda 

diasporan).79 

          Det existentiella kan till viss del kopplas samman med det moraliska historiebruket, som syftar 

till att försöka lyfta fram bortglömda eller förpassade händelser i historien samt felaktigheter som har 

begåtts. Brukare av ett moraliskt historiebruk arbetar ofta med att ifrågasätta och kritisera hur tidigare 

makthavare har agerat och hur historien har skrivits. Inte sällan är det grundläggande syftet att försöka 

driva fram erkännanden av historiska orättvisor. För svenskt vidkommande har det moraliska 

historiebrukets funktion kopplats samman med bland annat handikappade som från mellankrigstiden 

fram till 1970-talet utsattes för tvångssteriliseringar.80 

          Det ideologiska historiebruket handlar om hur olika politiska värderingar speglas genom 

användandet av historien. Det handlar alltså om att individer och grupper försöker hävda sig själva 

genom att lägga historien till rätta i efterhand, utifrån vad som anses vara gynnsamt för den egna 

agendan. Bruket sammankopplas särskilt med aktörer med nationalistiska och kommunistiska anspråk 

som syftar till att använda historien som en enande faktor inom den egna gruppen.81 

          Icke-bruk kan ses som ett specialfall av ideologiskt historiebruk. Man undviker att prata om 

sådan historia som inte passar. Det här kan i vissa fall leda till att man ignorerar sin egen historia eller 

till och med förnekar att någonting ens ägt rum. Man vill inte ta hänsyn till det förflutna utan är snarare 

framtidsinriktad.82 

          Det politisk-pedagogiska historiebruket handlar om att göra jämförelser mellan historiska 

händelser och nutiden. Sådana jämförelser kan exempelvis användas som politiska slagträn gentemot 

aktörer eller i pedagogiska (undervisande) syften. Genom att ställa politiska frågor från samtiden i 

jämförelse med liknande företeelser från det förflutna ska människan lära sig att fatta beslut utifrån 

kunskaper om historiskt liknande situationer som man befinner sig i för stunden. Typiskt för bruket är 

att likheter i negativ bemärkelse framhävs i större omfattning än skillnader. Mera sentida diktaturer och 

folkmord jämförs exempelvis med Hitlers regim och Förintelsen.83 

          Det kommersiella historiebruket påminner om det politisk-pedagogiska. Genom att använda 

historien för att bygga upp ett intresse syftar man till att i slutändan göra någon sorts vinst genom 

försäljning. Bra exempel är historiska spelfilmer och dokumentärer samt tidningar och spel. Inte sällan 

																																																								
79 Karlsson (2009), s. 59 ff. 
80 Ibid, s. 61 f. 
81 Ibid, s. 63 f. 
82 Ibid, s. 64. 
83 Ibid, s. 66 f. 
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får det kommersiella bruket en stor genomslagskraft i samhället vilket bidrar till att göra avtryck i den 

kollektiva historiska identiteten. En bidragande faktor är att det är anpassningsbart utifrån den 

samhälleliga kontexten.84 

 

6. Metod 
I det här avsnittet redogörs hur vi har gått tillväga för att kunna besvara uppsatsens syfte och 

frågeställning. Inledningsvis presenteras vårt val av metod för insamlingen av det empiriska 

datamaterialet. Därefter kommer vi att göra en kortare genomgång av den fenomenologiska traditionen 

vi har inspirerats av för våra analyser. Vidare beskrivs sedan hur urval har gått tillväga. Avslutningsvis 

diskuteras undersökningens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt forskningsetiska aspekter. 

 

6.1 Metodval 
Vi valt att använda oss av kvalitativ metod i syfte att ge svar på våra frågeställningar. Kvalitativ metod 

är en induktiv, tolkande och konstruktivistisk forskningsstrategi där tonvikten ligger på att undersöka 

åsikter, tankar och ord istället för att som vid kvantitativa studier samla in numeriska data.85 Mer 

detaljerat kommer vi att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Avsikten med att 

använda just den här metoden var främst att den skapade goda möjligheter för lärarna att på ett mer 

djupgående och utförligt sätt kunna berätta om sin pedagogiska praktik och sina åsikter kring 

undervisningen.86 En annan betydande faktor var att semistrukturerade intervjuer gav dem möjlighet att 

prata retrospektivt. Det gick alltså att fråga lärarna hur deras undervisningsstrategier förändrats över 

tid, något som inte varit möjligt vid exempelvis observationer som metod.87 Vid semistrukturerade 

intervjuer utgår samtalet från ett par huvudfrågor som valts ut i förväg. I jämförelse med strukturerade 

intervjuer behöver forskaren därmed inte följa ett schema slaviskt utan kan ställa mer öppna följdfrågor 

samt föra diskussioner med de personer som intervjuas. Det här ställer emellertid höga krav på 

forskaren. För att kunna få ut så mycket som möjligt av intervjuerna är det viktigt att vara uppmärksam, 

samt försöka skapa en bra relation med intervjupersonerna och få dem att känna sig bekväma i 

																																																								
84 Karlsson (2009), s. 64. 
85 Bryman, Alan (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, s 150; 340 f 
86 Denscombe Martyn (2009), Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 
234 f. 
87 Bryman, (2008), s. 441. 
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situationen.88 Samtidigt är det viktigt att som forskare balansera mellan sökandet av kunskap och den 

mänskliga interaktionens etiska aspekter. Viktigt är att alltid hålla en viss distans samt undvika att 

identifiera sig för mycket med intervjupersonen, eftersom det ökar risken att det kritiska perspektivet 

går förlorat. Intervjun får inte förvandlas till en terapeutisk situation.89 Inför intervjuerna tog vi 

inspiration till upplägg och genomförande från de riktlinjer och tips som Allan Bryman lyfter.90 Varje 

intervju genomfördes på platser där vi kunde prata ostört och de varade i cirka 40-60 minuter. 

Dessutom spelades alla spelades in på band. 

 

6.2 Konstruktion av intervjufrågor 
Vid konstruktionen av intervjufrågorna hämtade vi inspiration från Niklas Ammerts undersökning, 

vilken avhandlades forskningsläget. Han använder sig däri av två breda frågekomplex som utgår från 

den didaktiska triangelns tre hörn.91 Några exempel på de frågor vi hämtat från Ammerts undersökning 

är: Vilka folkmord behandlar du i arbetet? Varför väljer du just dem? Hur går undervisningen om 

folkmord till rent konkret? Hur introducerar du området? Hur examinerar du eleverna?  

          Samtidigt har vi även bidragit med egna frågor och perspektiv. Ett första exempel är frågan om 

de har förändrat sin undervisning på något sätt sedan de nya läroplanerna infördes. Med den hoppas vi 

kunna öka potentialen att sedan jämföra våra resultat med vad tidigare forskning visat och se om 

reformerna som genomfördes 2011 har haft något större inverkan på deras undervisning om området 

folkmord. Ett andra exempel är hur lärarna tar det mångkulturella klassrummet i beaktning när de 

planerar och genomför sin undervisning om folkmord. Vår tanke bakom frågan var att försöka se hur 

lärare idag förhåller sig till det allt mer framväxande multietniska klassrummet när de undervisar om 

just det här området. Alla huvudfrågor som ställdes under intervjuerna finns i Bilaga 1: Frågeformulär. 

 

6.3 Inspiration från den fenomenologiska ansatsen 
Förenklat kan fenomenologi sägas vara läran om fenomen såsom de upplevs. Det som forskaren 

eftersträvar är att formulera människans medvetande och levda erfarenheter kring ett fenomen i ord. 

Det här innebär att forskaren behöver sätta sig in i informanternas egna livsvärldar i syfte att få dem att 

reflektera över sina upplevelser. Fenomenologin grundades som en filosofi av Edmund Husserl vid 

																																																								
88 Bryman (2008), s. 415 ff.	
89 Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 118. 
90 Bryman (2008), s. 419 ff. 
91 Ammert (2015), s. 250. 
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början av 1900-talet och är en lämplig ansats för forskare att använda sig av i arbetet med att eftersöka 

den underliggande betydelsen, även kallat essensen, av en upplevelse.92 Christer Bjurwill definierar 

essensen som ”det oföränderliga i fenomenet, det som gör saken till det den är, sakens väsen. Till 

skillnad mot det står existensen, det föränderliga, det speciella med fenomenet”.93 Det handlar i andra 

ord om att försöka finna den gemensamma nämnaren av olika skilda upplevelser, åsikter och känslor 

kring ett fenomen, dess invarianta kärna. 

          Enligt Martyn Denscombe avser fenomenologin att återberätta människors erfarenheter så nära 

originalet som möjligt. Därmed ämnar fenomenologin inte att i första hand tolka det material som 

samlas in.94 Det gäller alltså för forskaren att försöka hålla tillbaka sin förförståelse kring det fenomen 

som utforskas så att det kan tillåtas framträda ordentligt. För att kunna lyfta fram den autentiska 

erfarenheten krävs därmed också att forskaren gör beskrivningar som är tämligen detaljerade.95 Vid 

analysen har vi strukturellt hämtat inspiration från den narrativa traditionen.96 Vi har valt att beskriva 

varje intervju var för sig, för att sedan lyfta ut de centrala detaljerna och analysera dem utifrån ett 

jämförande perspektiv. Vi ansåg att det var ett bra sätt för att kunna genomföra studierna på ett så 

noggrant sätt som möjligt. Arbetsprocessen har även inspirerats av en fenomenologisk analysmetod 

som presenteras av Andrzej Szklarski.97 Metoden består av sex steg. Steg ett innefattar att det 

transkriberade materialet genomläses i syfte att skapa en översikt av empirin och få en uppskattning av 

vilka delar som är relevanta för den fortsatta analysen. Material som inte är relevant plockas bort. I steg 

två sker ytterligare en reducering genom att bryta ner materialet i mindre delar för att hitta 

meningsbärande enheter.98 I det här steget skrivs de enheter som valts ut också om från förstaperson till 

tredjeperson. Tredje steget innefattar att vi som forskare gör uttolkningar av materialet i syfte att finna 

de underliggande innebörderna i informantens svar. I steg fyra fogas de meningsbärande enheterna 

samman till en enhetlig beskrivelse av informantens upplevelse av fenomenet. I steg fem identifieras 

slutligen de centrala teman som träder fram i beskrivningarna. Efter identifieringen genomförs även en 

så kallad eidetisk reduktion för att slutligen finna det utforskade fenomenets essens. I steg sex ska 

forskningsresultatet skickas tillbaka till informanterna för verifikation. På grund av eventuella 

svårigheter att få tag på de deltagande lärarna i tid har vi dock valt att inte genomföra det sjätte steget. 

																																																								
92 Szklarski, Andrzej (2015), ”Fenomenologi”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok för kvalitativ analys, 
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93 Bjurwill, Christer (1995), Fenomenologi, s. 18. 
94 Denscombe (2009), s. 111 ff. 
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97 Szklarski (2015), s. 138 ff. 
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6.4 Empiriskt underlag och urval 
I Delstudie A har sammanlagt fyra högstadielärare i SO/historia intervjuats. I Delstudie B har 

sammanlagt fyra gymnasielärare som undervisar i historia som antingen sitt första- eller andraämne 

intervjuats. Lärarna och skolorna kommer kortfattat att presenteras i samband med att vardera enskild 

intervju redovisas. Intervjuerna ägde rum under läsåret 2016-2017. Det var under april månad 2017 

som vi började ta kontakt med historielärare vid skolor lokaliserade i Mellansverige och vid 

Västkusten. Inledningsvis skickade vi ut mail med information om det tilltänkta forskningsprojektet 

tillsammans med en förfrågan om de ansåg sig ha möjlighet att ingå som deltagare i studien.99 Relativt 

fort uppmärksammade vi emellertid att det var få lärare som faktiskt valde att besvara vårt utskick. Av 

de första trettio utskickade förfrågningarna fick vi sammantaget endast ett svar tillbaka, vilket var ett 

nej. För att kunna möjliggöra studien inom de satta tidsramarna valde vi efter överläggningar därför att 

istället börja ta kontakt med olika skolor via telefon. Inledningsvis ringde vi rektorer för att be dem om 

tillåtelse att få ta kontakt med historielärare verksamma inom deras ansvarsområde. Endast om 

rektorerna gav klartecken ringde vi sedan lärarna. Det visade sig vara ett mycket mer effektivt 

tillvägagångssätt än mailkontakt. Inom ett fåtal dagar hade vi fått ihop det antal deltagare som vi var i 

behov av. När vi sökte lärare till studien försökte vi inledningsvis att få en så stor bredd som möjligt 

både gällande kön, ålder, social bakgrund samt skolornas geografiska belägenheter, för att på så vis 

kunna spegla verkligheten så bra som möjligt. Svårigheterna att få ihop deltagare till studierna 

medförde dock att vi istället fick utgå ifrån ett så kallat bekvämlighetsurval. Med andra ord gjordes 

urvalet av intervjupersoner till stora delar utifrån vilka lärare som sagt sig vara villiga att delta i 

studien.100 

 

6.5 Kvalitetsbegrepp 
När man genomför en kvalitativ undersökning finns det några viktiga begrepp att ha i åtanke. Vi 

kommer i det här stycket att fokusera på fyra av dem; generaliserbarhet, validitet, objektivitet, samt 

tillförlitlighet.101 

          Med begreppet generaliserbarhet menas ett mått på hur resultatet av studien kan överföras till den 

större populationen.102 I den här uppsatsen ligger fokus på att undersöka en mindre grupp lärare. Det 

kan därför vara svårt att överföra resultatet till en större population. Problematiken kan däremot 
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undkommas av forskaren genom tydliggörandet att meningen inte är att generalisera resultatet utan att 

ge indikationer.103 Därmed vill vi också vara tydliga med att vi inte har för avsikt att dra några 

generella slutsatser om all undervisning som idag bedrivs i svenska skolor rörande folkmord. Med 

validitet menas att all data som samlas in ska ha en så hög trovärdighet som möjligt. Därför är det 

viktigt att arbetet planeras ordentligt och att forskaren vet vad den ska söka efter. Det gäller sålunda att 

förbereda sig noga inför intervjuerna. 104  Användningen av berättande källor kan särskilt 

problematiseras ur ett källkritiskt perspektiv. Framförallt måste man som forskare ta hänsyn till att 

människors minne inte är statiskt. Tvärtom förändras det över tid och kan återkallas på olika sätt 

beroende på hur frågor ställs, eller exempelvis i vilken miljö de ställs i.105 Vi ser dock inte det här som 

ett särskilt stort problem då alla lärare som intervjuas är verksamma idag. De befinner sig alltså 

fortfarande i omedelbar närhet till fenomenet som behandlas.106 I relation till det här kommer även 

objektiviteten in. Det är viktigt att forskningen är opartisk och neutral beträffande forskarens inverkan 

på resultatet. Datainsamlingen och analysen ska alltid genomföras på ett rättvist och ärligt sätt.107 Det 

skulle exempelvis kunna handla om att vi som forskare inte bör ha någon typ av relation sedan innan 

med den som ska intervjuas då det skulle kunna hämma studiernas tendens.108 Vi vill därför vara 

tydliga med att vi inte känner någon av de lärare som intervjuas i någon av delstudierna sedan innan. 

Med tillförlitlighet menas slutligen att studien ska vara pålitlig samt att den utgår från frågan ”Om 

någon annan utför forskningen, skulle han eller hon då få samma resultat och komma fram till samma 

slutsatser?”109 Det är därmed väsentligt att genomföra en tydlig metodgenomgång för att ge läsaren 

möjligheten att kunna återskapa studien om den så önskar. 

 

6.6 Etiska aspekter 
Det finns fyra etiska huvudkrav som Vetenskapsrådet har ställt upp och som varje forskare måste 

förhålla sig till i syfte att skydda intervjupersonerna från att utsättas för skada, kränkningar eller 

förödmjukelse: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.110 För 

att uppfylla de här kraven informerades därför intervjupersonerna både skriftligt och muntligt om 

studiens syfte, deras rättigheter samt att deltagandet i forskningen var frivilligt och kunde avslutas när 

																																																								
103 Denscombe (2009), s. 382.	
104 Ibid, s. 378. 
105 Thor, Malin (2006), “Muntliga källor och källkritik”, i Hansson, Lars & Thor, Malin (red), Muntlig historia, s. 24. 
106 Ibid, s. 29. 
107 Denscombe (2009), s. 397. 
108 Brinkmann & Kvale (2009), s. 91. 
109 Denscombe (2009), s. 381. 
110 Stukát, Staffan (2011), Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, s. 139.	
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som helst under studiens gång. Vi klargjorde även att den information som samlas in endast kommer att 

användas för studierna inom ramarna för uppsatsen samt att intervjupersonerna har rätt till anonymitet, 

alltså att uppgifter i materialet inte kommer att göras tillgängligt för obehöriga. Vi har i båda 

delstudierna fingerat intervjupersonernas namn och namnen på deras skolor, för att på så vis stärka 

deras anonymitet.111 

 

7. Delstudie A: Högstadiet 
Den här delen kommer att beröra intervjuer av fyra högstadielärare från fyra olika skolor inom ämnet 

SO.112 Första delen av resultatet kommer att behandla varje intervju var för sig. De kommer därefter att 

jämföras och analyseras i syfte att identifiera essensen i informanternas undervisning om folkmord. Det 

intervjuerna har utgått från är lärarnas undervisningsmetoder, alltså vilka upplägg de väljer att använda 

sig av, vilka folkmord de berör av och varför. Med andra ord vad, hur och varför. De deltagande 

lärarna kommer att vara anonyma och namnges efter alfabetisk ordning från A till D. Det ska även 

förtydligas att samtliga deltagare har arbetat som lärare i minst tio år och har således fått ta del av två 

olika läroplaner, vilket är intressant att analysera för att se om det påverkat utformningen av deras 

undervisning. 

 

7.1 Informant A 
Informant A är i 30-årsåldern och har arbetat som lärare i 12 år. För tillfället undervisar han både sjuor 

och åttor inom samtliga SO-ämnen. Han har själv vaga minnen från både högstadiet och gymnasiet då 

han främst fick lära sig om folkmord, däremot artikulerar han att lärarna lade stor betoning på området 

Förintelsen. Men, under sin tid vid universitetet återkommer minnen att han läste en tilläggskurs 

specifikt om folkmordshistoria, även där var Förintelsen i fokus, men likaså inslag om folkmordet på 

armenierna och det i Rwanda. Däremot var det inom historia A, som vid den tiden ingick i 

lärarutbildningen, återigen mer fokus på Förintelsen. I samband med andra världskriget hamnade 

Förintelsen och nazismen i fokus gällande 1900-talet, även Gulag och kommunismen i vissa 

sammanhang. Han förklarar att det kan bero på att just definitionen av folkmord inte är specifik och 

osäker i flera fall för vad som räknas till den kategorin. Det här kopplar informant A även till sin egen 

																																																								
111 Stukát (2011), s. 139 f. 
112 SO inkluderar ämnena Historia, samhällskunskap, religion & geografi.	
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undervisning idag: ”Alltså jag tycker det är väldigt snäv definition som FN har utformat. […] alltså det 

är ju ändå på något sätt efterkrigstidens vinnare som skriver historien här”.113 

          Jag frågar vilka exempel de tar upp kring folkmord. Han svarar att Förintelsen är centralt i 

innehållet, men tolkningen av övriga folkmord är svårdefinierat där han själv som lärare har 

tolkningsföreträdet. Informant A betonar varför han anser att det är viktigt att lära ut om folkmord och 

menar att det är viktigt för elevers utveckling och förståelse för vilka konsekvenser det har fått. 

Framförallt gäller det deras förståelse för mänskliga rättigheter. Han menar även det är viktigt att finna 

ett samband. Det är inte enbart Förintelsen som har inträffat gällande folkmord utan hänvisar även till 

händelserna i forna Jugoslavien, Rwanda och dagens Syrien. Eleverna ska utveckla sitt 

historiemedvetande genom att kunna se samband över tid och rum. På min fråga angående hur 

folkmordundervisningen utspelar sig i klassrummet beskriver han att historien främst brukas genom 

elektroniska källor, med exemplen Forum för levande historia och SO-rummet. Dessutom används 

även i stor utsträckning filmer som behandlar andra världskriget och Förintelsen i samma tema. 

Exempelvis Schindlers list och Dier Welle, dock den senare i andra ämnen. En film som han använder i 

början av temat kring folkmord är filmen Rise of the evil som är en miniserie i två delar som skildrar 

Hitlers väg till makten. Han förklarar att den inte berör folkmordet på judarna egentligen, men är en bra 

grund för att skapa en förståelse och bakgrund för det som senare ledde till Förintelsen. Han berättar 

också att skolan varje år bjuder in en föreläsare som idag är 90 år gammal för att berätta om sin tid 

under nazismens förtryck och livet i koncentrationslägren, vilket fångar elevernas intressen och är en 

ovärderlig förstahandskälla. 

 

Ja, det var som jag sa just runt Förintelsen som är just, alltså där ju just den överlägsna 

strategin (höll jag på att säga) att bjuda in eh [namn], att köra filmer som då eh berör tydligt 

liksom. Vi kolla också faktiskt vid något tillfälle på Pojken i den randiga pyjamasen också 

som är en fantastisk film. […] sen har dom böckerna att gå till och det är ju ofta det går ofta 

nästa av sig själv.114 

 

Utöver de elektroniska källorna och föreläsningarna använder de sig av en bok som kom ut redan i 

början på 2000-talet …Om detta ‘må’ ni berätta....115 De använder boken flitigt om just Förintelsen, 

men mer som ett komplement. Däremot berättar han även att eleverna i sjuan varje år får arbeta 

																																																								
113 Citat från intervju med ”Informant A”, 2017-04-19, s. 6. 
114 Citat från intervju med ”Informant A”, 2017-04-19, s. 7.	
115 Bruchfeld, Stephane & Levine, A. Paul (2015), …Om detta ‘må’ ni berätta… En bok om Förintelsen. Titeln bygger på 
ett citat ur Bibeln, Joel 1:2-3. Den här uppsatsens namn är en pendang på bokens titel. 
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tematiskt om just efterkrigstiden under en sjuveckorsperiod för att belysa de olika historiska 

händelserna, där folkmord blir en viktig del av arbetet. Eleverna får då arbeta i grupp eller självständigt 

med stöd från lärarna. Ett hjälpmedel som anses populärt är användandet av ”podar” likt dokumentärer 

från exempelvis Sveriges radio, där olika historiska händelser likt folkmordet i Rwanda, Förintelsen 

eller Röda Khemererna i Kambodja tas upp. Eleverna får i slutet av temat bjuda in föräldrarna för att 

redovisa sina arbeten för varandra. 

          Vid elevernas grupparbeten beskriver Informant A att eleverna får ett visst elevinflytande att 

själva välja vilket de vill beröra. Han beskriver att just folkmord väcker ett intresse hos eleverna och 

anser att det är förödelsen av förlorade liv som bidrar till deras fascination kring området. Det som 

främst styr hans urval av stoff inom området är FN:s resolution från 1951. Han räknar då in 

Förintelsen, men även folkmordet på armenierna och det i Rwanda. Däremot menar han också att det 

finns fall som borde räknas in som folkmord, men som inte stämmer överens med FN:s definition. Han 

syftar då till politiska mord som enligt hans mening begåtts av stormakterna i världen, främst 

Sovjetunionens brott mot mänskligheten och hur Ryssland idag är uppbyggt.  

          Han berättar att han försöker hålla sig uppdaterad så mycket han kan gällande nya fakta som 

finns tillgängligt. Däremot, likt för många lärare i samhället, är tidsbristen en återkommande faktor till 

vad de hinner ta upp i klassen och vad de väljer bort. Informant A poängterar vid min fråga om varför 

det är viktigt att undervisa om folkmord och hänvisar till att styrdokumenten tar upp vad de ska beröra i 

undervisningen om folkmord och hänvisar då främst till Förintelsen, men även Gulag som numera är 

inskrivet i Lgr11 och efterkrigstiden fram till 2000-talet. Det är dock, som tidigare nämnt, Förintelsen 

som hamnar i fokus. Han arbetar aktivt med att skapa ett historiemedvetande för eleverna genom att 

lägga fokus på orsak, skeende och konsekvens som en grund för att förstå historien. 

 

Och eh, för att förstå antisemitismen över huvud taget så måste man ju förstå det judiska 

folkets historia liksom så går man ju tillbaka i princip från 900-talet och framåt liksom såhär 

att det är historiskt belagt liksom. Eh och alltså då naturligtvis dom olika att judarna alltid har 

varit liksom levat i diasporan eller i förskingringen så att säga, i olika fångenskapen och sen så 

småningom när romarna att dom blev utspridda över hela Europa och att dom alltid levat i 

minoritet.116 

 

Vidare förklarar han hur arbetet med att förstå antisemitismens uppkomst kopplat till 1900-talets 

händelse kring Förintelsen äger rum. Att eleverna förstår att det inte uppkom ur nazismen och Hitlers 
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framkomst, utan att det förekom långt före Förintelsen och inte enbart av tyskar utan var vida utspritt i 

Europa.  

 

7.2 Informant B 
Informant B är i 40-årsåldern och har varit lärare sedan 2005 i historia och religion. Tidigare arbetade 

hon på gymnasiet men bytte efter två år över till högstadiet. Numera undervisar hon inom samtliga 

SO-ämnen för åttor och nior. Under sin tid vid lärarutbildningen berättar hon att det som framhölls 

viktigt var att lära sig metodiken. Hon berättar om sin starkt kritiska inställning till lärarutbildningen 

då den fokuserar på fel saker, där hon syftar på att det som lärdes ut inte gav henne någon större nytta 

när hon väl blev färdigutbildad. Informanten lyfter dock samtidigt fram att den positiva delen av 

utbildningen var grundkurserna inom didaktik som kunde kopplas till den praktiska delen i skolan för 

framtida uppdrag. 

          När det kommer till min fråga om undervisningen kring folkmord är hon tydlig med att 

poängtera, med hänvisning till Förintelsen, vikten av att förmedla att ”vi får inte låta det hända 

igen”117, men förtydligar samtidigt att problemet är att det har hänt igen, vilket måste framgå till 

elevernas förståelse och historiska medvetande. Hon syftar på olika folkmord som begåtts, exempelvis 

i Jugoslavien och i dagens Syrien. Dessutom säger hon att dagens utveckling oroar henne om de 

främlingsfientliga tankar som vuxit fram i Europa, även i Sverige. Skolan har, i hennes mening, ett 

uppdrag att lyfta fram och lära ut demokratiska värderingar och tolerans. För att motverka en negativ 

utveckling berättar hon hur skolan aktivt jobbar med att bjuda in föreläsare för att erbjuda eleverna en 

alternativ historieskildring och tillgång till en primärkälla. Hon anser att det viktigaste som eleverna 

bör få med sig kring undervisningen om folkmord är att de är medvetna om att folkmord inte är 

synonymt med enbart Förintelsen och en specifik händelse, utan att det har hänt flera gånger och 

endast tillsammans kan vi förhindra att liknande händelser sker igen. 

          Ovanstående beskrivning tyder på att hon aktivt arbetar med att skapa ett tydligt 

historiemedvetande och historiesyn bland eleverna, men att det finns utmaningar. Hon förklarar: 

 

[…]	 deras hjärnor är ju inte fullt utvecklade om man skall hårdra det. Eh så vi försöker ju 

förenkla det så mycket som möjligt. […] Men det här med om vi tar Förintelsen som exempel, 

för dom är det ju ”hur kan så många miljoner människor liksom dött, hur kan man tagit död på 

så många människor och ingen reagerar”. Och då måste man ju prata om det här. Hur såg 
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Europa och synen på till exempel judar, romer och liknande ut under den här tiden. Det var 

inte bara Tyskland som hade det är seendet. Så vi pratar om väldigt mycket olika perspektiv.118 

 

Hon menar således att även om det kan tänkas vara mycket information för eleverna att ta in, så 

försöker hon arbeta så abstrakt hon kan för att förenkla processen för elevernas utvecklande av sitt 

historiemedvetande. Jag frågar henne vilka undervisningsstrategier hon främst tillämpar och hon svarar 

att till stor del genomsyras hela undervisningen av att låta eleverna diskutera och debattera med 

varandra. Hon tillämpar även grupprov, vilket innebär att eleverna tillsammans reflekterar och 

resonerar fram svar som bedöms i sin helhet. Inom den specifika folkmordsundervisningen antas ofta 

både ett moraliskt och politiskt perspektiv för att få eleverna att reflektera utifrån sina egna tankar och 

argumentera för sina åsikter. Eleverna har rätt till egna åsikter, men de måste kunna motivera dem 

också. Hon syftar då till att de ständigt arbetar med källkritik genom reflektion över vilka källor som är 

trovärdiga. Hon säger exempelvis att ”Utifrån ett objektivt sätt givetvis men med fakta, för jag kan ju 

inte tvinga dem att tycka och tänka på ett visst sätt.”119 

          Varje år berättar hon att de har Förintelsedagen, vilket innebär att skolan bjuder in föreläsare som 

får beskriva hur livet i koncentrationslägren såg ut. Däremot berättar hon att de för första gången i år 

har bjudit in en person som varit internerad i ett Gulagläger, eftersom de ville erbjuda lite fler 

perspektiv utöver Förintelsen. Jag följer upp med att fråga henne om hon förändrat sin undervisning i 

och med att Gulag fördes in som begrepp i läroplanen Läroplan för grundskolan 2011, där jag 

hänvisade till debatten som varit på senare år ifall omvärlden skall betrakta Sovjets brott mot den egna 

befolkningen under 1900-talet som ett folkmord. Hon förklarar då att:  

 

Alltså jag nämnde det, men inte alls på samma sätt som vi har gjort nu. […] då låg ju fokuset 

på själva Förintelsen och Nazityskland. […] Ehm där pratar vi ju en hel del om Rwanda och 

Tjetjenien och före detta Jugoslavien. Och där brukar dom ju få, jag gör som så att eh dom 

brukar få fokusera på en specifik händelse under nutidshistorien då 1945 fram till idag. För att 

jag vill att […] vi pratar väldigt mycket mänskliga rättigheter som då är sagt med i våran 

läroplan väldigt tydligt, så vi återkommer ju hela tiden med alla människors lika värde och 

diskuterar det här med hur många raser finns det och liknande bara för att dom ska förstå hur 

världen ser ut.120 
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Informant B beskriver att vid just folkmordsundervisning tillämpar de sällan tematisk undervisning, det 

sker mest under hennes egna klasser inom SO-ämnena. Likt flera lärare i dagens samhälle upplever 

även hon att tidsbristen är en stor faktor till att fokus ofta hamnar på just Förintelsen, men visar i citatet 

ovan att andra perspektiv ibland måste erbjudas. Dock är hon väl medveten om att det innebär att hon 

förlorar tid till andra möjliga historiska delar hon vill belysa. Likväl betonar hon samtidigt att 

grundskolan och högstadiet är en del av elevernas utbildning för att skapa en grund och en förutsättning 

för fortsatta studier i gymnasiet. 

 

7.3 Informant C 
Informant C är i 60-årsåldern och har varit lärare i 40 år med huvuddelen av sin tid på högstadiet. 

Under hans tid som lärare har han varit med om fyra olika läroplaner. Han utbildade sig till 

gymnasielärare inom historia, konst och kultur, men är således nu även legitimerad inom samtliga SO-

ämnen samt svenska. Han berättar om sin egen tid bakom skolbänken och att lärarna ofta lyfter fram 

nazismen och Förintelsen vid just undervisningen om folkmord. Det var främst lärare och den rådande 

politiken i samhället som gjorde att han fick ett intresse för historia och ville bli lärare. Just nu 

undervisar han i årskurs sju. Han förklarar att hans undervisning om folkmord inte får ett eget specifikt 

område, utan att det behandlas i ett större sammanhang. Främst i samband med värdegrundsarbetet och 

moralfrågor, det vill säga gällande hur människor behandlar varandra. Dock nämner informanten att 

Förintelsen berörs till en viss grad, men mestadels på grund av att det är centralt i kursplanens innehåll. 

          Orsaker är något han lägger stor betoning på vid just undervisning då folkmord berörs för att 

eleverna skall utveckla deras förståelse av vad som skett, hur det kunde gå till och varför det fick ske. 

Istället för att enbart beröra folkmord som ett eget begrepp främjas förståelsen för samband i 

undervisningen så att eleverna kan lära sig utgöra sammanhang hur historiska händelser påverkat 

varandra genom historien och än idag, men mer ur ett värdegrundsperspektiv. Han förklarar: 

 

Utan det är mer det här hur människor har fungerat gentemot varandra, under årtusendena till 

och med. Jag har en stor eh, ja handskrivna siffror på väggen där man försöker dra ett snitt ur 

historien ”vem hade makten, hur använde man makten” å sådär. Och i det perspektivet så 

kommer det ju ofta upp i den diskussionen om vilka var segrare och vilka var förlorare, å vad 

gjorde segrarna mot förlorarna.121 

 

																																																								
121 Citat från intervju med ”Informant C”, 2017-04-21, s. 27. 



	 33 

Han är även väldigt tydlig med att begreppet folkmord är ett värdeladdat ord och svårt att definiera. Det 

kan därför bli problematiskt för elever att behandla det som begrepp eftersom deras mognadsutveckling 

fortfarande är en pågående process under högstadiet. Eleverna har enligt honom exempelvis svårt att 

skapa sig en verklighetsuppfattning och historiemedvetenhet över hur Förintelsen ens kunde ske. 

Därför betonar han att det är viktigt att som lärare förenkla och begreppsliggöra för elevernas 

förståelse.   

         Tillsammans med förståelse arbetar informant C aktivt med att försöka skapa reflektion bland 

eleverna som undervisningsmetod. Han menar att det inte bara går att lära eleverna stoff som de 

memorerar för att sedan skriva av sig på ett prov, utan eleverna måste hela tiden förstå orsaker, 

konsekvenser och samband, kring varför händelser sker och vilka följder det fick. När jag frågar honom 

hur han behandlar folkmord svarar han genom att ta upp William Goldings bok Flugornas Herre122 

från 1954 som ett exempel för att få eleverna att resonera och reflektera över varför några ur gruppen 

blir de som mobbar och förtrycker de svaga, vilket han i sin undervisning sedan försöker koppla till en 

folkmordshändelse, framförallt Förintelsen. 

 

Alltså jag kan inte säga att jag gör det utifrån ett folkmordsperspektiv, utan det är något som vi 

ständigt pratar om. Och det får vi ju goda tillfällen till nu med tanke på alla som kommer från 

Syrien och andra håll och kanter. När vi i förra veckan diskuterade lite mer konkret om 

giftattacken i Syrien och ser på bilder blir de ju djupt upprörda över att se sådana här saker. Då 

för ju vi en jättestor diskussion om hur det kan bli såhär, alltså vad kommer det sig ur, kommer 

det sig ur politik, på religion, kommer det ur människans onda viljor, vad kommer det ur för 

nånting?123 
 

Diskussion är således något han ofta främjar i klassrummet och han försöker även undvika skriftliga 

prov. Han är även noga med att poängtera att elevinflytande är något han sällan tillämpar inom just 

historieundervisningen. Det här beror dels på att han som lärare innehar en stor kunskapsbas, dels även 

tidsbristen som gör att processen går smidigare om han har klassen under kontroll. Däremot betonar 

han också att det är viktigt som lärare att vara demokrat i ett klassrum, och syftar då till att låta eleverna 

få sin röst hörd och ta till sig vad de säger, men i slutändan har han det sista ordet. 
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7.4 Informant D 
Informant D är i 40 års-åldern och har varit lärare i 19 år. Hon blev färdigutbildad lärare precis innan 

millenniumskiftet med inriktning historia, men har nu numera behörighet inom samtliga SO-ämnen 

plus svenska, och undervisar sjuor samt nior. Hon berättar att under hennes egen utbildning låg 

tyngdpunkten gällande folkmordsundervisning på Förintelsen, medan andra folkmord inte berördes. 

Människors levnadssätt var inte en del av undervisningen utan främsta fokus låg på att få struktur på 

historien som helhet, politisk historia samt ekonomisk historia. De skillnader hon märkt som har 

utvecklats med tiden är just att människors levnadsförhållanden har fått en central roll i det centrala 

innehållet och hennes undervisning. Hon blickar tillbaka till då hon själv var nyexaminerad lärare och 

berättar att hon sällan reflekterade över hur innehållet kring folkmord kunde beröra eleverna, till 

skillnad från idag. 

          Hennes undervisningsmetoder om folkmord hanteras främst utifrån filmvisning med inslag av 

läroboken ...Om detta ‘må’ ni berätta..., som hon framhåller som en bra källa och stödmaterial för 

eleverna. Hon nämner också att de bjuder in en judisk överlevare från koncentrationslägren och anser 

att det har ett positivt inslag på eleverna. Hon menar att eleverna blir påverkade och intresserade genom 

föreläsarens livsberättelse: 

 

Filmer är ju bra, det tilltalar ju många sinnen. Plus att en film kan man ju se om, det finns kvar 

efteråt. Även komplettera med läromedel att man kanske läser. När det gäller folkmord så kan 

man ju ibland dela upp det med olika elevhåll och olika folkmord. Så kan de sedan göra en 

tvärredovisning. [...] Men det som är viktigt tycker jag är ju att man också reflekterar och inte 

bara ser det här som historiska händelser utan också visar att det här har jag lärt mig någonting 

utav. Så reflektion är jätteviktigt.124 

 

Då jag frågar henne hur de arbetar med folkmord genom historiebruk nämner hon att de främst tar sig 

an ett moraliskt perspektiv där hon ständigt arbetar med att eleverna ska kunna erfara emotionella 

upplevelser och känslomässiga intryck, men även politiskt-pedagogiskt för att koppla dåtidens 

händelser med nutiden och skapa reflekterande diskussioner. Hon tar upp exempel på rådande 

händelser i dagens omvärld med Turkiet och kopplar till nazismens Tyskland och hur folket återigen 

ger upp makten för att legitimera en centralstyrd statsmakt med en totalitär ledare: 
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[...]	det här att det finns olika ledare, som nu senast i Turkiet att nu får jag själv mer makt över 

mitt land, landet är mindre demokratiskt precis som i Tyskland. Främlingsfientlighet, att det 

finns vissa grupper som inte självklart är välkomna i alla samhällen. [...] det är oerhört viktigt 

att ha med de här olika perspektiven med offer, förövare, åskådare [...]  det är ju där som man 

kanske har mest chans att påverka elevgruppen att tänka efter om vi nu blir åskådare här vad 

gör du då? [...]det blir väldigt lätt att koppla till ens egen vardag.125 

 

Citatet ovan belyser människors möjlighet att påverka och inte bli åskådande aktörer som en väsentlig 

del i samband med undervisningen om folkmord och mänskliga rättigheter, alla kan påverka. Däremot 

understryker Informant D att mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar är en självklarhet för 

eleverna i hennes undervisning, de har svårt att förstå hur det inte kan vara självklart för alla människor 

i världen. Därför är det än mer viktigt för henne som lärare att visa Förintelsen eller andra folkmord 

inte bara är en del av historien, utan har skett, kan ske och även förekommer än idag. Likt övriga 

informanter är definitionen av begreppet folkmord enligt henne svårt att bryta ned för vilka utöver 

Förintelsen och Gulag som skall beröras. Ett tillvägagångssätt är att lägga grunden efter FN:s 

konvention och utveckla det till hur en folkgrupp berörs och mördas som de själva inte kan påverka. 

          Hennes syn på hur mycket elevinflytande hon tillämpar sker främst inom fördjupningsarbeten där 

eleverna själva kan välja vad de vill arbeta med, exempelvis presentationer genom tvärredovisningar. 

Men hon anser att de måste få en tydlig grundkunskap från henne, vilket främst landar på folkmordet 

Förintelsen. Hon menar att det är hon som besitter de främsta kunskaperna inom ämnet, eleverna har 

inte samma koll på styrdokumentens innehåll. Blir det för mycket elevinflytande finns risken att ett 

område får för mycket tidsutrymme och betonar därför tidsbristen de har inom SO och historia. 

Tidsramen för historia är enbart 45 minuter per vecka, vilket är ont om tid där hon som professionell 

lärare måste få företräde vid val av undervisning och innehåll i undervisningen. 

 

7.5 Analys av Informanterna A-D 
Genom tillämpandet av en fenomenologisk metod kan analysen utgöra att de fyra semi-strukturerade 

intervjuerna visar varierande svar, främst inom hur informanterna väljer att ta sig an folkmord i sina 

undervisningsmetoder. Däremot finner jag samtidigt flera likheter då exempelvis Förintelsen är ett 

återkommande tema i samtliga svar gällande vilka folkmord de berör. 
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7.5.1 Vad? 
Selektionsfrågan visar att de fyra lärarna har ett liknande förhållningssätt för vad de berör i deras 

undervisning om folkmord, deras svar kopplas till det centrala innehållet med betoning på Förintelsen. 

Anledningen till det centrala innehållets betoning på just Förintelsen i högstadiet är att eleverna visade 

bristande kunskaper om att Förintelsen ens ägt rum enligt rapporten från CEIFO.126 Lärarna ser således 

att sammankopplingen mellan Förintelsen och demokrati- och värdegrundsfrågor bör få en väsentlig 

del i undervisningen och deras mognadsprocess. Ytterligare en anledning lärarna hänvisar till är att 

läroplanen Lgr11 har Förintelsen som ett specifikt och säreget begrepp.127 Gulag infördes även 2011 

och har blivit ett djupare inslag i deras undervisning, men mer som ett sidospår kring Förintelsen. En 

intressant aspekt är att trots en bred variation gällande examinationsår bland informanterna är 

Förintelsen ett återkommande svar. För Informant C, som utbildade sig flera decennier innan än de 

andra tre, var Förintelsen emellertid även under hans utbildning det mest förekommande exemplet vid 

utlärningen om folkmord. 

          Däremot är samtliga lärare tydliga med att poängtera elevers möjlighet till att fördjupa sig i 

övriga folkmord som skett under 1900-talets gång under tematiska undervisningsmoment, men att 

Förintelsen är en grund och utgångspunkt för undervisningen i högstadiet. Ytterligare folkmord som 

berörs är bland annat de som inträffat i Rwanda, Jugoslavien och Kambodja. Syftet att arbeta med 

folkmord som skett efter Förintelsen är att belysa att historien kan upprepa sig, men även, likt Wibaeus 

förordar, för att väcka elevers intresse.128 Dock finner de svårigheter i att just definiera vad ett folkmord 

är och vilka som kan eller bör räknas in, även om flera exempel tas upp ovan. Både Informant A och D 

hänvisar till FN:s definition av folkmord från 1951, medan B och C hänvisar till värdegrundsfrågor. 

          Anledningen till att just Förintelsen är ett återkommande tema menar Informant D främst är för 

att det står i läroplanens centrala innehåll, men beskriver även att Förintelsen var det enda hon fick lära 

sig under sin egen utbildning och det är den förkunskapen hon känner sig mest bekväm i. Wibaeus 

undersökning visade att lärare ofta tenderar att använda Förintelsen som det primära exemplet när det 

kommer till folkmordsundervisning eftersom det anses synonymt med ondska. Svaren från de fyra 

lärarna i den här undersökningen visar även att deras egen bakgrund påverkat deras egen utformning av 

folkmordsundervisningen. Samtliga beskriver att de under sina år inom lärarutbildningen i stort sett 

enbart berörde Förintelsen. Informant D förklarade att övriga områden kring folkmord inte berördes 

alls, utan att hon själv har fått läsa till de kunskaperna. Även Informant A förklarar att det står att han 
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ska beröra övriga folkmord, men att det inte alls står lika tydligt som Förintelsen och Gulag. Även 

Informant C visade en kritisk inställning mot lärarutbildningen och menade att den fokuserade på fel 

saker som de inte hade användning av då de kommit ut i arbetslivet. Däremot är det samtidigt intressant 

att samtliga lärare betonar ett fokus på just Förintelsen i sin egen universitetsutbildning då Langes 

undersökning visade att lärare idag tenderar att visa bristfälliga kunskaper kring folkmordet.129 Langes 

undersökning legitimerar Informant C:s kritik och ifrågasätter samtidigt vad lärarstudenter får med sig 

för förkunskaper under sin utbildning att undervisa om, utöver Förintelsen. 

          Då den nya läroplanen Lgr11 infördes innebar det ett nytt skede för högstadielärare. Gulag 

skrevs in som ett nytt begrepp, synonymt med Förintelsen. Lärarna har tagit sig an Gulag och 

kommunismens brott mot mänskligheten på olika sätt, men medger att fokus hamnat allt mer på 

området sedan den nya läroplanen kom till. Informant A beskriver att samhällsdebatten som varit kring 

införandet av Gulag och mer fokus på kommunismen har som redan nämnts mött kritik från olika håll i 

samhället. Dock visar det sig att innan Gulag blev ett begrepp i det centrala innehållet så har samtliga 

lärare berört Gulag och kommunismen i sina undervisningar, men i olika omfattning.    

          Informanterna A, B och D berättar att det är när de frångår Förintelsen och Gulag som eleverna 

får chansen till inflytande i undervisningen, det är då de har möjligheten att fördjupa sig i vad de själva 

är intresserade av. Informant A berättar att de har ett tema på sju veckor där de behandlar 

efterkrigstiden under 1900-talet där folkmord blir en del av deras arbete, för att sedan bjuda in föräldrar 

och släkt och presentera deras resultat. Informant B beskriver att även hon tillämpar tematiskt arbete, 

men främst inom sina egna ämnen i SO, där eleverna kan få möjlighet att debattera och diskutera. Även 

informant D berättar att hon arbetar tematiskt med eleverna inom sina egna SO-ämnen. Hon förklarar 

svårigheten att arbeta med andra lärare över ämnena då tidsramarna är ständigt återkommande. Hon 

berättar att de har historia enbart 45 minuter varje vecka vilket gör att de måste arbeta konstruktivt. 

 

7.5.2 Hur? 
Wibeus tidigare forskning beskriver att lärare tenderar att ha en stark tilltro till sin egen undervisning, 

ibland för stark. Det kan hämma undervisningen då eleverna riskerar att inte förstå innehållet lärarna 

undervisar om, eller att eleverna finner fenomenet ointressant.130 Samtliga lärare som intervjuats i den 

här studien betonar dock tydligt vikten av att ha en dialog med eleverna. Informant C och Informant B 

lyfter fram vikten av reflektion där elevernas egna tankar är en stor del av elevernas bildning och 
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historiemedvetande. Även Informant D och Informant A menar att eleverna måste förstå orsaker, 

konsekvenser och följder vid undervisningen om folkmord, i det här fallet Förintelsen. Samtliga 

deltagare arbetar således utifrån ett objektivt förhållningssätt tillsammans med det genetiska 

perspektivet.131 Däremot betyder inte det att de statiskt förhåller sig till en och samma teknik, utan att 

de i olika fall även övergår till det genaologiska perspektivet och de övriga två 

undervisningskategorierna. Lärarna använder även olika metoder för hur de väljer att arbeta med 

området som presenteras nedan inom de tre kategorierna film, föreläsning och lärobok. 

          Undersökningar har visat att lärare med hjälp av film som verktyg kan ge elever en närmare 

kontakt och förståelse för hemska händelser som skett tidigare i historien. Elevernas 

historiemedvetande aktiveras och de kan utveckla en bättre förståelse för dåtiden och hur historien 

påverkar deras nutid.132 Kritiker har tidigare lyft att elever i unga åldrar inte alltid varit tillräckligt 

mogna för den här typen av material, då de inte haft förmågan att ta in och processa det likt vuxna samt 

reflektera och distansera sig. Men attityden till filmvisning i klassrummet har med tiden däremot blivit 

allt mer positiv. Bilden av film som ett bra sätt för eleverna att komma i kontakt med historien på ett 

nytt sätt och bilda sig en egen förståelse för historiska händelser är också något som visar sig i den här 

studien. Film dominerar som undervisningsmetod bland tre av de fyra lärarna.133 När det kommer till 

filmundervisning av obekväma bilder eller scener skiljer sig informant A och informant D åt. Informant 

D varnar eleverna om de kommer en otäck bild eller scen så att de kan gå ut, medan Informant A anser 

eleverna måste få se det för att förstå, även att ungdomar tenderar att tåla mer än vuxna. 

          Ammerts kategorisering av lärares olika undervisningsutbud lyfte bland annat fram samtalet som 

en av de fyra.134 Samtliga lärare förutom Informant C berättar att de bjuder in en överlevare med judisk 

bakgrund som överlevt livet i nazismens koncentrationsläger. Alla lärare betonar vad detta betyder för 

eleverna och deras uppfattning. Målet med föreläsningarna är att få eleverna att reflektera över vad de 

hör och skapa sig ett historiemedvetande över dåtidens händelser. Historiemedvetandet som Berntsson 

poängterade aktiveras bäst genom att ta den stora historien och göra den till den lilla.135 Istället för att 

enbart abstrakt läsa om folkmord så kan skolor och lärare genom att bjuda in föreläsare som varit med 

om historiska händelser bryta ner historien till en mer förståelig process för eleverna att bearbeta. 

Informant C betonar istället att han sällan går in i folkmord som en egen del av 

undervisningsmomenten utan försöker få med ett heltäckande perspektiv inom värdegrunds- och 
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moralfrågor genom att skapa diskussioner i klassrummet bland eleverna, där han själv blir moderator. 

Som exempel använder han sig av boken Flugornas Herre för att visa exempel i sin undervisning om 

förståelse för människors aktioner mot andra människor. Att bjuda in elever till diskussion gör dem mer 

delaktiga och undervisningen blir mindre formell och abstrakt, för att istället fungera som ett verktyg 

för elevernas deltagande och intressen.136 Wibaeus tidigare forskning visar även att flertalet lärare idag 

inte enbart försöker behandla folkmord i ett specifikt delmoment, utan likt Informant C koppla det till 

skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag.137 

          Rüsens beskrivning av historiemedvetande som en praktiskt och moralisk kompass visar sig i 

dessa sammanhang har en stor påverkan på eleverna. Både Informant A och Informant B beskriver hur 

smärtsamt det är att lyssna då föreläsaren berättar om hur barn slets isär mitt framför ögonen på folk, 

men belyser samtidigt att det är viktigt att det kommer fram. Det går inte att blunda för vad som varit. 

Det här betonar Jeffrey Blutlingers i hans artikel då han menar att inbjuda föreläsare påverkar eleverna 

både psykologiskt och känslomässigt.138 Det här visar hur lärarna aktivt arbetar med styrdokumentens 

kunskapskrav att visa en historiesyn underifrån, som beskriver människors levnadsvillkor och 

samhällsförändringar i och med Förintelsen, men även ett vetenskapligt bruk varav eleverna källkritiskt 

kan resonera och reflektera över informationen de får genom föreläsningen.139 Samtidigt är de tydliga 

med att betona värdet med föreläsningar av den här typen då de sista överlevarna snart inte finns mer, 

även att de är ett exempel på en primärkälla som kan återskapa historiska händelser som få idag kan. 

         Däremot beskriver Informant B att det är nytt för i år att de bjuder in en föreläsare som har varit 

fånge i Sovjetunionens läger Gulag, där det än debatteras om det kan kallas för folkmord eller inte. 

Anledningen till att de bjuder in en ny person är, menar Informant B, att de vill vidga elevernas 

perspektiv. Det som är intressant här är att återigen koppla till läroplanens förändring med tanke på 

införandet av Gulag. Den nya läroplanen betonade att införandet av Gulag var för att vidga elevernas 

perspektiv och skrevs in i kunskapskravet E som är det lägsta kravet för godkänt. Det motiveras just för 

att folkmordet haft en stor betydelse för samtidens historiska referensram.140 Det som dock är intressant 

utifrån Casserviks resonemang om att elever får mer inflytande idag än tidigare (vilket absolut kan 

överensstämma hur det varit förr) är att samtliga deltagare tillämpar elevinflytande enbart i få fall. De 

är alla måna om att vara tydliga med att de besitter den främsta kompetensen inom området. Informant 

C och Informant D beskriver båda att tidsramen är en bidragande faktor till att just elevinflytandet blir 
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140 Ibid, s. 203. 
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lidande inom undervisning, eftersom de har flera historiska händelser att undervisa om. 

          När det kommer till läroböcker visar det sig att samtliga lärare använder dem mer som 

stödlitteratur till dagens elektroniska läromedel. Både Informant A och Informant D är däremot positivt 

inställda till boken ...Om detta må ni berätta... och framhåller den som en exemplarisk bok att använda 

vid just folkmordet Förintelsen. Anledningen till att böcker idag tenderar att hamna i skymundan i 

undervisningssammanhang är, som Sparrlöf framhåller, att innehållet avviker från kurs- och 

läroplanernas innehåll.141 Sparrlöfs exempel kan knytas an till då informant A beskriver att Förintelsen 

är ständigt återkommande i deras lärobok SO-direkt vid folkmord, men att Gulag inte alls nämn lika 

omfattande. Det finns enbart ett fåtal sidor som benämner kommunismen och Gulag specifikt, vilket 

resulterat i att han själv fått leta reda på information via elektroniska källor. 

         Gällande examinationer använder Informant A sig främst av hemtentor vid examinationer inom 

området folkmord och Förintelsen. Gällande fördjupningar inom övriga folkmord under resterande del 

av 1900-talet får eleverna däremot möjligheten till att redovisa för sina klasskamrater och 

familjemedlemmar, likt tvärredovisningar. Informant B beskrev en intressant examinationsform där 

hon använde sig av grupprov vilket var helt nytt för mig i examinationssammanhang. Hon beskrev att 

genom att eleverna gemensamt får göra ett skriftligt prov kan de tillsammans utvecklas och erhålla mer 

kunskap. Det är genom samarbete och kommunikation eleverna stärker kunskapsinhämtning och 

bildande. Informant C nämner att examinationsformerna kan variera mellan alltifrån vanligt skriftligt 

prov, till essä eller gruppdiskussion. Gruppdiskussionerna är det han främst främjar med motiveringen 

att det är då eleverna kan lära sig av varandra och att de får träna på att argumentera för sina åsikter. 

Diskussioner inbjuder även till följdfrågor, vilket gör att eleverna har möjligheten att fördjupa sina 

svar. Deltagare D beskriver att hon gärna främjar diskussion i form av seminarier som 

examinationstillfällen. Eleverna får resonera i grupp, vilket påminner om Informant B, dock ska de inte 

i det här fallet komma fram till ett svar i konsensus. Däremot inträffar det att vissa elever finner just 

diskussioner vara en svår examinationsform. På grund av det varierar även hon sina 

examinationsformer. Även skriftliga prov kan förekomma för elever som känner sig starkare på 

skriftliga argumenteringar, resonemang och reflektioner. Eleverna får därmed inflytande i viss mån.  

 

7.5.3 Varför? 
Legitimeringen för varför eleverna skall ta del av folkmordshistoria varierar i svaren, men de har ändå 

samma mål, det vill säga att skapa tolerans för mänskliga rättigheter och att det inte får ske igen. Som 
																																																								
141 Sparrlöf (2012), s. 61.	



	 41 

exempel menar både Informant B och D att tanken är att vi skall lära oss av historien, men att 

människan inte gör det. Det är därför skolans uppdrag att betona den delen och de hänvisar till rådande 

främlingsfientliga krafter som idag sprids i Europa, där exemplet Sverigedemokraterna och Turkiet, 

som går mot en diktatur, framkommer i deras svar. De två exemplen kan sammanfattas inom den lilla 

och stora historien och hur lärarna arbetar med att försöka sammanföra de två i syfte att skapa närhet 

och göra historien mer levande för eleverna.142 

          Informant A betonar vikten av att utveckla ett historiemedvetande vid undervisningen om 

Förintelsen och antisemitismen, genom att belysa att det inte var ett nytt fenomen som uppstod i 1900-

talets Europa av tyskarna och nazismen. Han går istället hela vägen tillbaka till 900-talet för att visa hur 

judarna fått utstå utstötning från samtliga länder i dagens Europa redan tidigare och setts som en 

avvikelse. Rüsens definition av historiemedvetande som en kompass av det förflutna visar sig tydligt 

här där Informant A arbetar sig igenom historien steg för steg så att eleverna kan bilda en egen 

förståelse för hur Förintelsen kunde äga rum.143 

          Informant C svar är intressant då han urskiljer sig från de övriga tre lärarna vid frågan om 

elevinflytande. Han anser att elevinflytande är svårt att tillämpa inom specifik historia då historia är ett 

ämne som har ett brett innehåll, vilket gör att ramfaktorer som tidsbrist är ett faktum, men även att han 

besitter den främsta kunskapen. Den didaktiska triangeln betonar vikten av just lärare och 

elevrelationen för en effektiv inlärningsprocess vid undervisningssammanhang, men att det skiljer sig 

mellan lärare hur det tillämpas. Det viktigaste är att fånga elevernas intressen och motivera dem vid 

deras studier.144 Informant C betonar däremot att han själv ser sig som en demokrat i klassrummet och 

lyssnar till elevernas önskemål, men att han har sista ordet. Det här samstämmer med det Nygren 

förordar om att lärare inte alltid ska tillmötesgå elevernas önskemål på grund av att han eller hon 

besitter den högsta kunskapen och har i uppdrag att utveckla elevernas kunskaper och kritiska 

förhållningssätt.145 

 

7.5.4 Historiebruk 
De framträdande historiebruken som varit återkommande genom samtliga intervjuer presenteras nedan. 

Trots att de skiljer sig åt så är ändå essensen att erbjuda eleverna flera olika perspektiv och göra 

eleverna till reflekterande individer som skapar sig en egen uppfattning och ett historiskt medvetande. 

																																																								
142 Berntsson (2012), s. 160. 
143 Rüsen (2004), s. 122. 
144 Nygren (2009), s. 83.	
145 Ibid, s. 83. 
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Historiebruket kan skilja sig åt för hur lärare väljer att presentera historiska händelsen, men att målet 

ändå är detsamma.146 

          Deltagarna A, B och D beskriver att skolan arbetar aktivt med att bjuda in föreläsare från både 

Förintelsens läger och Gulag som kan beskriva deras egna erfarenheter. Deras arbetssätt kan således 

relateras till Berntssons tes att när eleverna får ta del av den lilla historien bidrar det till att skapa en 

närhet och gör historiska händelser mer begripligt i form av personliga upplevelser.147 Genom att bjuda 

in föreläsare kan således eleverna få ta del av privata historier och likt Karlssons beskrivning ”ta 

avstånd från den officiella historieförmedlingen.”148 Föreläsarens privata upplevelser och elevernas 

tolkning kan inom det existentiella historiebruket bidra till skapandet av en gemensam identitet byggd 

på personlig fakta och känslor, dessutom även i strävan efter att medvetandegöra för eleverna 

betydelsen att inte glömma det som skett. 

          Moraliska historiebruket framhävs av Informant C som centralt för att eleverna kritiskt ska 

granska och ifrågasätta hur rådande makthavare agerade vid folkmord mot utsatta grupper, vilket blir 

extra intressant kopplat till Förintelsen och Hitler. Han försöker samtidigt skapa en förankring av 

liknande situationer där människor i dagens samhälle förtrycker eller mobbar individer som anses 

svaga, genom att i sitt intervjusvar hänvisa till Flugornas Herre. Karlsson beskriver det moraliska 

historiebruket då bortglömda historiska händelser lyfts fram.149 Förintelsen är ingen händelse som 

glömts bort, men i det här sammanhanget får han eleverna att reflektera över folkmordet ur ett 

annorlunda perspektiv och kopplar till elevernas vardag, där människor i grupp kan förtrycka andra 

mindre grupper och individer. 

          Det ideologiska historiebruket med beskrivande av politiska värderingar uttrycker sig tydligast 

från informant B då hon kopplar dagens politiska och ideologiska utveckling av högerextrema partier i 

samhället, riktat mot Sverigedemokraterna och USA där partier ställer grupper mot varandra. Hon 

jämför med hur dåvarande normer i Tyskland dominerade där judar uteslöts från det tyska samhället. 

Det politisk-pedagogiska historiebruket, där elever får lära sig att kritiskt granska historien och 

makthavare som format historiens utveckling, kan kopplas samman med informant D.150 Genom att 

sammanföra tidigare historiska händelser och makthavare med exemplet Hitlers maktövertagande 

																																																								
146 Berntsson (2012), s. 31. 
147 Ibid, s. 160. 
148 Karlsson (2009), s. 59 ff. 
149 Ibid, s. 59 ff. 
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belyser hon om det som sker i dagens Turkiet då folket avsäger sig makten, vilket visar det 

genaologiska perspektivet för hur hon belyser likheterna från dåtid till nutid.151 

          Det vetenskapliga historiebruket beskriver alla deltagarna som en väsentlig del i sin 

undervisning. Eleverna har tillgång till stora mängder information och fakta genom elektroniska 

verktyg i form av iPads eller datorer i undervisningen. Deltagarna B och D är däremot extra tydliga i 

sina svar där B hänvisar till hur eleverna får möjligheten att argumentera mot varandra och föra 

diskussioner. De har rätt att ha sina åsikter, men de måste även vara beredda att hänvisa sina 

faktakunskaper till källor. Källkritik menar hon är en viktig del i historieundervisningen. Eleverna ska 

kunna bedöma om en källa är trovärdig eller inte.  Exempel hon tar upp är att somliga källor menar att 

Förintelsen inte ägt rum. Deltagaren D hänvisar till hur en föreläsning av överlevare från Förintelsens 

koncentrationsläger ger eleverna tillgång till en primärkälla.  

          De historiebruk ur Karlsson typologi som uteblir från deltagarnas svar är det kommersiella 

bruket och Icke-bruk. 152  Däremot finns inslag av det kommersiella inom informant A:s 

undervisningsmetod då eleverna själva får skapa en presentation och föräldrar sedan bjuds in för att se 

slutresultatet, vilket kan ge en viss typ av ”vinst”. Dock är det ingen vinst i kommersiellt syfte. Icke-

bruket tillämpas inte i något av fallen, trots att direktiven inte är tydliga för vilka folkmord utöver 

Förintelsen och Gulag lärarna ska beröra, så använder de flera olika folkmord på egna initiativ. 

 

7.6 Slutsats Delstudie A 
Sammanfattningsvis kan analysen utläsa att lärarna har många olikheter, men också likheter. 

Skillnaderna finner vi främst i hur lärarna utformar undervisningen kring folkmord där de tre 

kategorierna film, föreläsning och lärobok dominerar. Däremot är det ett genomgående svar från 

samtliga deltagarna att de inte enbart erbjuder eleverna faktakunskaper, utan att eleverna måste 

bearbeta, resonera och reflektera över sin egen inlärning, men att det sker på olika sätt. Likheterna 

mellan dem finner jag är i själva urvalet av folkmord, vilket hamnar på Förintelsen, med vissa inslag av 

Gulag, samt tillfällen att fördjupa sig inom övriga folkmord. Samtliga påpekar att de förhåller sig till 

läroplanens centrala innehåll. Däremot händer det att lärarna tar upp flertalet övriga folkmord som skett 

efter andra världskriget, men att definitionen av just begreppet tenderar att vara svårt att precisera för 

lärarna. Legitimeringen för området folkmord är genomgående ett värdegrundsarbete för mänskliga 

rättigheter och att få eleverna förstå det får aldrig ske igen, men att det samtidigt har det även efter 
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Förintelsen. Lärarna försöker därför skapa en koppling mellan dåtid och nutid för att förenkla elevernas 

förståelse att det sker än idag, och ger exempel på rådande omständigheter med växande 

främlingsfientliga krafter i närheten. Den lilla historien med närhetsprincipen är genomgående tema för 

lärarna för att fånga upp elevernas intressen, men samtidigt fördjupa elevernas kunskaper om området. 

Den sammantagna essensen är att alla fyra lärare har gemensamt med varandra att de anser deras 

uppdrag inte är att göra eleverna till allvetande, utan snarare att ge dem en grundkunskap som de kan 

utveckla vid högre studier, med start inom gymnasiet. Folkmordundervisningens grund är Förintelsen, 

vilket de alla sedan eftersträvar att vidareutveckla. 

 

8. Delstudie B: Gymnasieskolan 
I den här studien kommer jag att behandla vilka erfarenheter som fyra gymnasielärare i ämnet historia 

har gällande att undervisa om folkmord efter att den senaste läroplanen Lgy11 infördes år 2011. 

Studien inleds med att de fyra lärarintervjuerna redovisas en för en. Lärarna har fått beteckningen 

Informant och sedan benämningen E till H. I det efterföljande avsnittet jämförs och analyseras sedan 

lärarnas svar. Eftersom varje lärare har varit verksam minst tio år i yrket, och därmed har erfarenhet av 

att arbeta utifrån åtminstone två olika läroplaner, möjliggörs även en intressant analys gällande vilka 

förändringar som den senaste läroplansreformen inneburit sett till deras undervisning. Studien avslutas 

med en redogörelse av den funna essensen. 

 

8.1 Informant E 
Informant E är i 35-årsåldern och inne på sitt tionde år som lärare. Han arbetar idag på en fristående 

gymnasieskola belägen i en av de större kommunerna i Mellansverige. Förutom historia undervisar han 

även i ämnet svenska. Han undervisar idag enbart i kursen historia 1b för elever som läser programmen 

samhällsvetenskap, naturvetenskap samt ekonomi. Inledningsvis förklarar Informant E att han under 

sin tid som lärarstuderande fick lite utbildning om nazisternas folkmord på judar och de 

”kommunistiska folkmorden”.153 De mer sentida folkmorden lades ingen vikt på vad han kan minnas. 

Sina egna kunskaper om ämnet har han istället fått från att läsa böcker och artiklar. I relation till det här 

förklarar Informant E att det enligt honom är okej att som lärare inte besitta all kunskap. Han beskriver 

det som någonting omöjligt. Han lyfter istället fram att det är lika bra att vara öppen med sina 
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kunskapsluckor. När han inte vet erkänner han det. Den här insikten beskriver han som något som 

kommit med erfarenheten.154 

          På frågan vad han idag lägger betoning på i sin undervisning om folkmord berättar Informant E 

att eftersom han numera arbetar mycket med elever som läser på ekonomiinriktade program utgår hans 

undervisning om folkmord ofta från ett ekonomiskt perspektiv. Många gånger blir det att han inleder 

med en fördjupning om kolonialism och/eller imperialism för att sedan låta det leda över i olika 

folkmordsexempel. Det kan även bli att han tar upp svensk kolonialism, hur samerna har behandlats 

samt tvångssteriliseringar och lobotomerande som en följd av folkhemmet. Han förklarar att 

undervisningen om folkmord således inte blir till en isolerad del, utan när exempel tas upp görs det i 

form av effekter av olika ekonomiska, geopolitiska och religiösa faktorer och händelseutvecklingar. 

Informant E förklarar vidare att valet av det här arbetssättet beror mycket på att han försöker bygga sin 

undervisning på orsak och verkan, samt historiebruk. Att eleverna ska lära sig detaljkunskaper kring de 

olika typerna av folkmord beskriver han som sekundärt till att förstå förhållandena till varför det blir 

folkmord, vilken typ av historiebruk som ligger bakom att förföljelserna påbörjas, vilka de långa linjer 

är som leder fram till de motsättningarna mellan grupperna och varför vissa människor väljer att göra 

som de gör. Informant E betonar även i relation till varför-frågan att när eleverna är färdiga med kursen 

vill han att de ska vara medvetna om att vår historia är viktig och att de ska förstå att den historia som 

berättas, den skrivs av någon i ett syfte och den grundar sig på de långa linjerna: 

 

[...] om du inte förstår linjerna bakom, att de till exempel kan se att dagens fattigdom beror 

på de ekonomiska ojämlikheterna som skapades för tusen år sedan och hur vi har ritat upp 

vår värld utifrån det, då är det ju helt meningslöst. Så hela min kurs bygger på ett 

historiemedvetande.155 

 

Informant E framhåller, i samband med det här, att hans upplevelse är att det blivit ett större fokus på 

just historiebruk och historiemedvetande i och med de nya läroplanerna. Ämnet har blivit mer inriktat 

på varför-frågan, samt att det verkar finnas en större grad av förståelse att det är just linjerna som är 

viktiga att lära ut. 

          På frågan gällande vilka folkmord han väljer att ta upp i sin undervisning säger Informant E att 

fokus främst hamnar på de i Rwanda och Srebrenica. Han menar att de är tacksamma att prata om i 

dagsläget. Lite senare i intervjun, på min fråga hur han försöker ta det mångkulturella klassrummet i 
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beaktning, förtydligas det här svaret. Informant E förklarar då att han ofta låter elever med bakgrund 

därifrån konstruera frågor som de sedan får i uppgift att diskutera hemmavid med sina föräldrar. 

Detsamma brukar även gälla elever med föräldrar som har andra bakgrunder, exempelvis från 

Armenien. Informant E lyfter fram att den här arbetsformen bidrar med att föra in nya perspektiv i 

klassrummet samt att det efteråt brukar kunna leda till spännande diskussioner om bland annat 

historiebruk. Han förklarar att eleverna dessutom tenderar att vara mycket öppna med sina berättelser. 

På följdfrågan om han brukar ta upp Förintelsen i sin undervisning blir svaret ”Nej! Verkligen inte!”156 

Att Informant E väljer bort att undervisa om Förintelsen menar han beror främst på två faktorer. Dels 

anser han att händelsen tillhör det stoff som ”mjölkas”157 för mycket i skolan, dels att det idag finns 

mycket material tillgängligt på internet att lära sig av för de elever som vill utforska ämnet mera. De 

kan då istället göra det på egen hand. Informant E berättar att han under senare tid även har försökt att 

prata en del om den Islamiska Staten och det som pågår i dagens Syrien och Irak. Han förklarar att det 

är viktigt som lärare att kunna vara mottaglig och stanna upp i sin undervisning när något händer, sedan 

gäller det att försöka koppla det till sådant som eleverna arbetar med under kursen. Informant E 

understryker därefter att oavsett vilka exempel han väljer att ta upp är det absolut primära syftet med all 

hans undervisning om folkmord att varje elev ska komma i besittning av en etisk och moralisk attityd 

samt en djupare förståelse för andra människors situation. Han framhåller bland annat att: 

 

Alltså skolans yttersta uppdrag, det är att fostra den goda samhällsmedborgaren. Punkt slut. 

Det är första raden liksom. Och det gör vi genom att skapa elever som har, enligt mig, en 

bred förståelse för samhället. Som är nyfikna. Som ser att det som sker, det sker av en 

anledning. Inte bara därför att.158 

 

Jag frågar Informant E om han idag anser sig få ut det han vill av undervisningen om folkmord eller om 

det finns faktorer som försvårar arbetet. Han förklarar då att han brukar hinna få med det han anser att 

eleverna behöver. Tiden som en faktor tänker han exempelvis inte på i någon större omfattning. Enligt 

honom själv beror det framförallt på att han med åren hunnit bygga upp en gedigen erfarenhetsbank 

kring förhållningsättet att historia i grunden är ett omöjligt ämne att lära ut då allt är historia. Informant 

E menar att det också leder till att det är av vikt att lägga fokus på vad eleverna får, inte på vad de inte 

får. Samtidigt uttrycker han även förståelse för att tiden kan innebära en utmanande faktor för många 

lärare idag. 
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157 Citat från Intervju med ”Informant E”, 2017-04-19, s. 52. 
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När jag frågar hur arbetet ser ut i klassrummet mer konkret förklarar Informant E att han arbetar en hel 

del med genomgångar och diskussioner. Han använder sig även av den nyfikna frågan. Om eleverna 

finner något folkmord som särskilt intressant får de ofta möjlighet att undersöka den händelsen vidare, 

antingen på egen hand genom fördjupningar eller tillsammans med honom och klassen. De flesta elever 

verkar dessutom tycka att ämnet är intressant. Samtidigt säger Informant E att vissa elever ibland kan 

upplevas som lite trötta på det. Det tror han kan bero på att många under högstadiet sannolikt fick 

uppleva ett bombardemang av detaljkunskaper. Det här beskriver Informant E även som en av 

anledningarna till att varför-frågan blivit konstant i hans undervisning. Källkritiken är också en viktig 

del. Inte sällan lägger han fram artiklar som rör olika folkmord som eleverna får läsa och diskutera ur 

ett granskande perspektiv. Han säger sig aldrig ha använt historieboken i sin undervisning. Det här 

valet motiverar Informant E genom att förklara att läroboken enligt honom medför en risk att eleverna 

fastnar, samt att de får en bild av att det är den enda historien. Eleverna på skolan har istället fått en 

egen dator som de använder för att söka efter information om folkmord. 

          När Informant E ska examinera eleverna brukar de få inflytande gällande hur det ska gå till. Han 

motiverar sitt beslut genom att säga att historia för hans del inte är något färdighetsämne vad gäller 

presentationsformer, utan det är ett färdighetsvisande i historiebruk och historiemedvetande. En 

populär form av examination under senare tid som har använts i relation till undervisningen om 

folkmord har varit att hans elever fått spela in egna podcasts. Informant E menar att det verkar vara en 

examinationsform som verkligen engagerar dem. Det blir som ett elevdrivet seminarium förutom att de 

är ensamma när de utför uppgiften. En annan form är reflekterande texter av olika slag. Det brukar bli 

väldigt individualiserat. Informant E menar nämligen att det är viktigt för honom att eleverna ska ha 

möjlighet att visa sina kunskaper utifrån de förutsättningar som de har, och att de får göra det som de 

själva är bäst på. 

 

8.2 Informant F 
Informant F är 37 år och har arbetat som lärare på gymnasiet i lite över femton år. Idag arbetar han på 

en fristående gymnasieskola i en stor kommun i Mellansverige. Förutom historia undervisar han även i 

svenska, samhällskunskap samt flera av medieämnena. Han undervisar idag både elever på studie- och 

yrkesförberedande program. Jag frågar Informant F om han kan minnas att han fick lära sig något om 

folkmord under sin tid på lärarprogrammet. Han svarar nej och förklarar att han i efterhand har 

fortbildat sig själv genom att bland annat besöka koncentrationsläger och läsa böcker. Informant F 
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uttrycker i samband med det här en förundran över att det inte bedrivs mer undervisning för lärare om 

kunskapsområdet då det ändå anses så pass viktigt.159 Han säger bland annat: 

 

Det dröjde ju jättelänge innan man själv förstod vad som hade hänt i Rwanda till exempel. Jag 

var ändå fjorton år 1994 när det hände liksom. Men det var ju inget om det på högstadiet, 

gymnasiet eller på lärarprogrammet. Så det var ju ganska sent som man upptäckte att jaha det 

var det här som hände när jag satt och tittade på när Sverige tog VM-brons i USA i fotboll. 

Samtidigt så mördades en miljon människor i Rwanda liksom. Konstigt men intressant. 

Fenomenet är intressant. Att det inte hörs mer om det. Att man inte läser mer om det på 

lärarprogrammet eller att man inte knappt talar om det, tycker jag.160 

 

På min fråga vad för exempel på folkmord som han tar upp i undervisningen svarar Informant F att det 

har mycket att göra med vilken kurs han undervisar i. När han har elever i historia 1a1 väljer han främst 

att undervisa om Förintelsen som en del av andra världskriget. Ibland plockar han kanske även in något 

litet om Rwanda eller Kambodja för att komplettera. Annars brukar han framförallt lägga in 

folkmordsundervisningen när han har elever som sedan läser påbyggnadskurserna historia 1a2 och 2a. I 

år har han i de här kurserna särskilt undervisat en hel del om händelserna i Kambodja. Tidigare år har 

det hänt att han istället valt att lägga mer fokus på Rwanda, Sovjetunionen eller Kina. Vilket folkmord 

det blir i fördjupningskurserna beror till stora delar på vad eleverna har med sig från tidigare studier, 

vilka intressen de har samt hans egna engagemang. Informant F förklarar att han vanligtvis brukar 

inleda med en snabbgenomgång av olika folkmord för att kolla av vad eleverna har kunskaper om.   

          Informant F brukar alltså ha ett självständigt avsnitt i påbyggnadskurserna som han kallar för 

folkmord, där eleverna får möjlighet att välja ut en händelse och verkligen dissekera den. Konceptet att 

låta eleverna fördjupa sig i en händelse menar han brukar fungera bra. Att göra området för stort genom 

att försöka koppla det till andra områden förklarar han skulle enbart öka risken att undervisningen blir 

luddig eller för omfattande. Samtidigt understryker han att det oundvikligen alltid blir så att mänskliga 

rättigheter och människovärdet vävs in i undervisningen. Det är annars två områden som han även 

brukar försöka köra separat. Informant F upplever även att eleverna verkar tycka att upplägget är kul 

och intressant. Han förklarar även att han brukar försöka avsätta tid inom ramarna för folkmordstemat i 

syfte att diskutera hur begreppet folkmord definieras i folkmordskonventionen och varför skrivelsen är 

som den är: 
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Det finns ju många som kommer till oss här som aldrig har hört talas om Kambodja, eller 

Rwanda. Det är Förintelsen liksom som är folkmordet man vet. Då tycker jag det är intressant 

att försöka bredda begreppet. Att se liksom att aha, det var inte bara det där utan det finns mer 

och det har även skett annat.161 
 

Han menar att det i historia 2a finns en större flexibilitet. Det finns dels tid att gå djupare, och dels 

möjlighet att kunna ta upp och jämföra två eller fler folkmord om han så vill. I påbyggnadskurserna 

brukar Informant F även försöka att ta vara på elevers berättelser. Det är en metod han börjat använda 

sig av allt mer under senare år efter att den nya läroplanen trädde i kraft och som även blir ett sätt att ta 

det mångkulturella klassrummet i beaktning. Särskilt elever med invandrarbakgrund från områden där 

det har varit konflikter och folkmord menar han nämligen brukar kunna bidra med många spännande 

nya perspektiv i undervisningen. Inte minst gäller det dem som kommer från området kring Turkiet 

med kurdernas situation och det armeniska folkmordet, samt de elever som kommit från många 

afrikanska länder. Informant F förklarar även att han försöker koppla elevernas historier till sådant som 

tidningar brukar skriva om vid de återkommande minnesdagarna kring Förintelsen och det armeniska 

folkmordet. Det här arbetssättet menar han gör undervisningen om folkmord enklare. Det gäller inte 

minst när han brukar ta upp mer nutida händelser som Islamiska Statens härjningar i Syrien och Irak. 

Informant F klargör att oavsett vilket folkmord som behandlas anser han det vara mer gynnsamt att 

använda underifrånperspektivet, alltså vad som hände med de vanliga människorna, som utgångspunkt 

än det mer idealistiska med fokus på ”kungar och sådant”.162 Han beskriver det senare som ett föråldrat 

sätt att se på historien. Särskilt betonar han vikten av att försöka lyfta fram kvinnornas situation. 

          När jag frågar vilket material han använder sig av samt hur hans klassrumsundervisning brukar 

se ut mer i detalj svarar Informant F att han utöver diskussionerna även visar mycket spelfilm och 

dokumentärer. Han finner det vara bra utgångspunkter för undervisningen. Att det blir mycket film 

menar han även kan ha att göra med hans bakgrund som medialärare. Han nämner bland annat filmerna 

Shooting dogs, Hotel Rwanda och Killing Fields. Ibland kollar klassen på hela filmerna och gör sedan 

djupare analyser i syfte att förstå olika typer av historiebruk. I andra fall kan det bli att han istället 

håller föreläsningar för eleverna där kortare klipp av filmerna hämtas från YouTube och bäddas in i 

hans Powerpoints tillsammans med andra bilder. Föreläsningarna brukar även läggas ut på skolans 

läroplattform tillsammans med länkar till artiklar som rör ämnet. Jag frågar om han brukar använda sig 

något av läroböcker i undervisningen. Informant F svarar då att han frångått dem då han anser att dem 

																																																								
161 Citat från Intervju med ”Informant F”, 2017-04-20, s. 61.  
162 Citat från Intervju med ”Informant F”, 2017-04-20, s. 65.	



	 50 

vara begränsade till sin utformning, särskilt när det kommer till folkmordsområdet. Istället låter han 

eleverna söka efter information på internet med hjälp av sina läsplattor, som de tilldelats av skolan. Här 

kommer även källkritiken in som en viktig del. Informant F menar att det ibland behövs guidning. 

Eleverna har i hans mening nämligen ofta svårt för att ta till sig längre texter. Han försöker därför att 

leda in dem på sidor som han vet är nyanserade och anpassade för elever. Bland annat använder han 

även sig av material från Forum för Levande historia. 

          På frågan hur eleverna examinerar berättar Informant F att han låter dem få stort inflytande. 

Klassiska prov används aldrig. I påbyggnadskurserna väljer eleverna istället ofta att göra egna 

Powerpoints. Precis innan vi genomför intervjun har ett flertal elever lämnat in sina presentationer där 

de haft i uppgift att diskutera om Kambodja var ett folkmord eller inte utifrån definitionen i 

folkmordskonventionen. Meningen var att de skulle ta egen ställning. Presentationerna brukar alltså 

inte ske inför klassen utan eleverna får istället spela in och göra tidsinställningar för berättarröst som 

Informant F sedan lyssnar på. Det kan ibland även bli att de får skriva en kortare text om folkmordet de 

arbetat med. Grupparbeten används ytterst sällan i arbetet kring folkmord. Istället försöker han alltid 

individualisera arbetet så mycket som möjligt. Informant F menar att man får göra så gott man kan 

utifrån det man har. Samtidigt lyfter han, under vår diskussion kring varför-frågan, fram folkmord som 

ett viktigt område att jobba med för att få eleverna att förstå de historiska kopplingarna mellan 

historien, dagens samhälle och även det som kommer att ske i världen i framtiden. Han menar att det 

yttersta målet med undervisningen är att få eleverna att förstå att det går att lära av historien, och att det 

ska bidra till att de alla blir bra människor som fungerar väl i samhället. 

 

8.3 Informant G 
Informant G är cirka 45 år och har vid tiden för intervjun sexton års erfarenhet av att arbeta inom 

skolan, varav sju år är som lärare och nio som rektor. Idag arbetar hon på en mellanstor fristående 

gymnasieskola belägen i en större stad i Mellansverige. Förutom historia undervisar hon även i 

svenskämnet. Hon undervisar främst elever på studieförberedande program men också på de 

yrkesförberedande. Jag frågar henne hur hon samlat på sig kunskaper om ämnet. Hon säger sig ha fått 

sina kunskaper om folkmord genom självstudier utifrån eget intresse. Under tiden vid universitetet 

nämndes inte ämnet under någon av kurserna hon gick på.163 

          När jag frågar vad hon brukar ta upp för exempel berättat Informant G att hon vid tidpunkten för 

intervjun befinner sig precis i slutfasen av ett temaområde om Förintelsen, som har genomförts 
																																																								
163 Samtliga resonemang som lyfts fram under rubrik 8.3 är hämtade från Intervju med ”Informant G”, 2017-04-20. 



	 51 

tematiskt tillsammans med samhällskunskapen. Hon förklarar att hon gärna skulle vilja arbeta mer 

tematiskt men att det sällan blir så, det var därför roligt att det kunde bli av den här gången. Jag ber 

henne utveckla sitt resonemang. Hon förklara då sin ståndpunkt genom att säga att det kan vara ett bra 

upplägg för ett ge eleverna en helhetskänsla istället för att de bara får vissa delar. Som en del av 

temaområdet åkte Informant G med klassen till Stockholm för att besöka Riksdagen och Forum för 

levande historia. Där fick eleverna bland annat möjlighet att gå på olika workshops, samt diskutera 

frågor som rörde Förintelsen och andra folkmord tillsammans med politiker och företrädare från 

myndigheten. Även fast han inte brukar jobba så konkret utifrån endast ett exempel betonar Informant 

G att hon ändå ser Förintelsen som en självklar utgångspunkt i undervisningen om folkmord. Det här 

motiverar hon framförallt genom att säga; ”det är ju en av de saker som faktiskt tydligt står att 

Förintelsen ska vi ta upp”.164 Hon säger sig även vara av uppfattningen att eleverna verkar tycka att 

andra världskriget, Hitler och Förintelsen är så pass intressanta ämnen att de alltid vill läsa mer om 

dem. Informant G menar att det främst är i påbyggnadskursen historia 2a som hon undervisar mer 

ordentligt om andra exempel. Där försöker hon även ta tid till att problematisera begreppet folkmord. 

Vilka folkmord som tas upp i historia 2a kan vara lite olika, från det i Kambodja till det på tutsier och 

hutuer i Rwanda. Då många av hennes elever är av invandrarbakgrund från bland annat Rwanda, 

Kongo, Irak och området kring Balkan förklarar Informant G även att hon ofta försöker inkorporera 

deras berättelser i undervisningen. Det mångkulturella klassrummet menar hon bör anses som en stor 

fördel då elever med skilda bakgrunder genom sina (och då framförallt deras föräldrars) berättelser kan 

bidra med många nya perspektiv till undervisningen. Eleverna verkar också vilja berätta. Enligt 

Informant G blir det även ett sätt att undvika ovanifrånperspektivet. Istället vill hon försöka lyfta fram 

personerna som drabbades, offren, och då inte minst kvinnorna och barnen. 

          Jag frågar Informant G om hon pratat något med eleverna om Islamiska Staten och det som 

händer i Syrien och Irak. Hon berättar då att det sker hela tiden. Flera av hennes muslimska elever 

känner nämligen folk som åkt iväg för att strida för terrororganisationen. Eleverna vill kunna prata av 

sig om ämnet eftersom de är förbannade. De anser att de som åker iväg svärtar ner deras religion. Inte 

sällan brukar ämnet emellertid kunna leda till rätt så hårda diskussioner. Informant G berättar bland 

annat om en incident som skett nyligen då en elev hävdat att alla muslimer var terrorister. En del av 

undervisningen om folkmord idag förklarar Informant G handlar således om att bryta ner fördomar. 

          Jag ber henne utveckla just resonemanget kring varför det är viktigt att undervisa om folkmord. 

Informant G lyfter då även att hon vanligtvis brukar försöka lägga mycket fokus på att prata om hur allt 
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hänger ihop. Gällande diskussionerna om Islamiska Staten berättar hon bland annat om hur hon försökt 

koppla samman och jämföra det som händer idag med det armeniska folkmordet i syfte att visa på att 

liknande saker kan återkomma under historiens gång. Det handlar enligt henne om att hela tiden tänka 

utifrån människovärdet när det kommer till undervisningen om folkmord. Hon förklarar att det här inte 

minst blir viktigt i syfte att försöka lyfta elevers självkänsla. Hennes upplevelse är nämligen att många 

elever, särskilt med invandrarbakgrund, inte tycker och tänker om de själva som lika mycket värda 

eftersom de har fått höra det av andra. Undervisningen om folkmord blir enligt Informant G således 

även ett verktyg för att försöka behandla de ”krafter”165 som eleverna möter i samhället idag. 

          På frågan hur undervisningen om folkmord brukar gå till i praktiken berättar Informant G att hon 

försöker koppla den till personer i så hög grad som möjligt. Som ett led i det här använder hon sig ofta 

av skönlitteratur. När Förintelsetemat introducerades fick eleverna läsa både Anne Franks dagbok samt 

en bok som gick igenom Adolf Hitlers liv från början till slut, vid namn Europa Brinner. Informant G 

menar att de skönlitterära böckerna blir som hans läroböcker. Sedan brukar hon utöver dem även 

tillföra lite annat material som komplement: 

 

Jag har mina böcker. En massa olika. Sen plockar jag saker. Men med de här kunskapskraven 

som är nu är det rätt så lätt att använda sig av vad som helst. [...] Ibland skulle jag önska mig 

en lärobok. Men en lärobok blir ju något som en annan pedagog någon annanstans på en annan 

plats har skrivit utifrån hur den tänker. Så jag plockar ur olika källor, olika läroböcker, mina 

gamla böcker. Och från alla andra möjliga ställen där det finns saker att plocka.166 

 

Ett annat verktyg är filmen. Eleverna brukar få se på mycket film när de arbetar kring ämnesområdet 

folkmord. Emellertid brukar inte klasserna se på filmerna tillsammans under lektionerna. Det är oavsett 

kurs för ont om tid för sådant. Istället brukar Informant G under lektionstid försöka att sätta eleverna i 

arbete så gott det går. Hon menar att det är eleverna som ska svettas, inte läraren. Det är också därför 

hon endast försöker att använda sig av kortare föreläsningar. Istället brukar eleverna få i uppgift att se 

filmerna hemma på datorn för att sedan under efterföljande lektionstid kunna diskutera dem. Informant 

G menar att det även är ett bra sätt att föra in historiebruket, som hon anser är en väsentlig del av 

undervisningen om folkmord. Eleverna måste få de historiska verktygen och kunna förklara 

händelserna med hjälp av dem. Hon förklarar att det här är något som kommit att bli extra viktigt i och 

med den nya läroplanen. Kunskapskraven upplever hon idag som mer tydliga med att de historiska 
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begreppen ska användas. Detsamma gäller källkritiken. Informant G ser den delen som särskilt viktig 

och något som eleverna verkligen behöver träna sig i. 

          Andra metoder som Informant G har använts sig av i undervisningen om folkmord är rollspel och 

skapande av egna filmer och podcasts. Det skiljer sig från klass till klass beroende på vad eleverna 

tycker. Eleverna får ofta inflytande. Informant G menar att det är viktigt, särskilt när det kommer till 

undervisningen om folkmord. Det gäller enligt hennes att göra ett ämne kul och upplyftande som 

egentligen inte är det. Hon lyfter även att då undervisningen om folkmord i grunden handlar om att 

främja demokratin är det dessutom viktigt att inte enbart prata om demokrati utan även vara 

demokratisk i klassrummet. Informant G understryker emellertid att hon tenderar att vara lite mer strikt 

när det kommer till examinationsuppgiften. Eleverna får oftast skriva ett PM. Det här valet beror enligt 

henne på främst två faktorer. Dels vill hon träna eleverna inför mängden skrivande på universitet, dels 

blir det ett sätt för henne att kombinera historieämnet med sitt andraämne svenska. Det blir aldrig några 

utantillprov. Att eleverna ska kunna faktakunskaper anser hon nämligen till stora delar vara sekundärt. 

Det handlar istället om att eleverna ska kunna greppa den större bilden. Eleverna ska kunna känna att 

de är medvetna och att de har lärt sig något av historien. 

 

8.4 Informant H 
Informant H är i 55 års-åldern och har arbetat som lärare i 33 år. De senaste tjugo åren har han arbetat 

på en kommunal gymnasieskola belägen i en medelstor stad i Mellansverige. Han undervisar i ämnena 

samhällskunskap och historia. Under inledningen av intervjun frågar jag om han kan minnas att han 

fick några kunskaper om folkmord under sin tid vid universitetet. Han säger då att det är svårt att 

komma ihåg men att det var en del om Förintelsen när andra världskriget avhandlades. Han bedriver 

kortfattat att han i efterhand har försökt fortbilda genom att framförallt se på en del olika filmer som rör 

ämnet.167 

          Informant H berättar att han under senare år i historieämnet enbart har undervisat elever på 

yrkesförberedande program i kursen historia 1a1, men att han har sedan tidigare även erfarenhet av att 

undervisa i historia 1b. Han understryker att skillnaden när det kommer till att undervisa i en kurs på 

100 poäng respektive en på 50 poäng är som natt och dag. När jag ber honom utveckla vad han menar 

ger han mig två anledningar till varför han finner de mindre kurserna mycket mer problematiska. Dels 

handlar det om att eleverna på de yrkesförberedande programmen oftast är mindre motiverade, dels att 

det är för mycket som ska hinnas med i undervisningen på för kort tid. Han menar att sedan 
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halveringen av timmar gjordes i och med den senaste läroplansreformen har det varit en bävan att få 

tiden att gå ihop. Informant H förklarar att det här leder till att han idag sällan känner att han kan få ut 

det han vill av undervisningen. För yrkesklasserna blir historieämnet därmed ”vingklippt”.168 Han 

menar att det inte minst visar sig i undervisningen om folkmord. Resonemanget blir återkommande 

under hela intervjun. När jag frågar honom kring vilka exempel på folkmord som han väljer att 

inkludera i undervisningen säger Informant H att det idag oftast blir att han bara hinner ta upp 

Förintelsen, och då genom att nämna det som en del av arbetet med andra världskriget. Jag följer upp 

med frågan hur han gjorde tidigare när han även undervisade i andra kurser. Informant H förklarar då 

att när han även undervisade i historia 1b brukade han i den kursen använda ett tillvägagångssätt som 

var betydligt mer annorlunda än hur det ser ut idag. Visserligen berördes fortfarande Förintelsen när 

klasserna läste om andra världskriget men han valde också att lägga ett stort fokus på folkmord som 

skett under de senaste 60-70 åren. Han brukade då ofta visa filmer, som Hotel Rwanda och en annan 

som behandlade flera olika folkmord ur ett mer jämförande perspektiv. Han hann även visa klipp från 

YouTube, som han sedan diskuterade med klasserna. Undervisningen handlade hela tiden om att 

försöka föra in perspektiv och få eleverna att diskutera vilka mekanismer som gör att människor får de 

här tankarna och begår den här typen av brott från tid till tid. Det hände också att han ibland arbetade 

tematiskt ihop med samhällskunskapen. 

          Jag frågar honom därefter hur hans undervisning brukar se ut idag när han kommer in på området 

folkmord. Informant H svarar att eleverna antingen får göra ett mindre fördjupningsarbete i form av en 

kortare rapport eller uppsats på ett par sidor. Nu under de senaste terminerna har han dock istället låtit 

dem arbeta i gruppform med att göra egna tidningar. Han förklarar att det har fungerat bra och uppvisat 

en god kvalitet utifrån förutsättningarna. Han säger sig även finna det vara ett bra arbetssätt eftersom 

det möjliggör för honom att ställa tydliga krav på varje elev att de måste vara delaktiga i arbetet för att 

kunna få ihop det material som behovs och bli klara i tid. Det har även blivit ett sätt att få eleverna att 

träna på källkritik. Risken finns annars att de ”hamnar på lösryckta sidor på internet”.169 

          På min fråga hur han ser på sin egen roll i klassrummet svarar Informant H att han idag ser sig 

själv mer som en handledare än tidigare, som ska finnas där för att guida eleverna. Det kan exempelvis 

vara genom att hjälpa dem att hitta passande material. Han förklarar att söka kan för eleverna vara 

samma sak som att leta efter en nål i en höstack. Det leder till att han ofta brukar ge eleverna tips på 

sajter som är anpassade för elevarbeten. Han säger att det är något som har kommit för erfarenheten. 

Det går inte att försöka vara den som hela tiden ska kunna allt. Inte sällan brukar han lyfta fram till 
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eleverna att de gärna kan använda sig av material som finns tillgängligt genom Forum för levande 

historia, då det enligt honom fungerar väldigt bra. När jag frågar om hans upplevelse är att eleverna 

finner det intressant att arbeta kring folkmord svarar Informant H att de absolut tenderar att bli mer 

allvarliga när de arbetar med andra världskriget och Förintelsen: 

 

Jag tycker ändå att det alltid blir en bra kvalitet utifrån den tiden vi har och också mycket i 

jämförelse med många andra saker vi gör. För eleverna blir väldigt seriösa runt det här. De är 

intresserade. Håller de på att lattja och fjanta i andra sammanhang så gör man det sällan här. 

Här blir det fängslande på något vis.170 

 

Utöver internet använder sig Informant H även mycket av läroboken. Han säger själv att det kanske har 

att göra med att han vid det här laget tillhör den gamla skolan, men att den är bra att ha där som ett 

alternativ om eleverna exempelvis vill arbeta utifrån instuderingsfrågor. Dock medger han samtidigt att 

det har varit svårt att hitta en bra lärobok som behandlar det här ämnet. Allting tenderar idag att vara så 

kapat och ”snuttifierat”.171 

          När jag ber Informant H utveckla sina tankar kring varför det för honom är viktigt att undervisa 

om folkmord förklarar han att många elever när de kommer till gymnasiet verkar vara helt ovetande om 

de mer sentida händelserna och blir chockade över att det är så nära inpå i tid. Inte sällan upplever han 

att eleverna har en konstig tidsuppfattning. För dem verkar historien många gånger inte vara något 

verkligt utan ”fiction”.172 Utifrån det här resonemanget betonar Informant H att han anser det vara 

väsentligt att hela tiden försöka verkliggöra historien för eleverna och få dem att förstå att de val som 

människor gör får konsekvenser. Det gäller att lyfta att dessa irrationella delar av mänskligheten inte 

var några historiska engångsföreteelser utan att de finns med oss hela tiden, även idag. Enligt honom 

handlar undervisningen om folkmord i grund och botten om att få eleverna att vilja vara med och skapa 

sin värld genom att bli engagerade och ta bra beslut. 

          Senare under intervjun följer jag upp med en fråga om han är medveten kring den diskussion som 

varit om eleverna som läser 50 poäng historia får möjlighet till samma demokratiförståelse som de som 

läser 100 poäng. Informant H förklarar att det är något han försökt ha i åtanke under planeringsfasen av 

kursen historia 1a1. Därför har han idag försökt göra kursen som ett stort undervisningspaket där fokus 

hela tiden utgår från skillnaderna mellan diktatur och demokrati, samt rättigheter och skyldigheter. Han 

menar att det annars lätt kan bli för mycket på individnivå, som i sig blir kopplat till den arbetsmarknad 
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eleverna sedan ska ut på. De här eleverna har ju valt praktiska utbildningar av olika anledningar, 

framhäver han. 100-poängskurserna ser han som mer tacksamma även utifrån den här aspekten. Det 

extra utrymmet öppnar enligt honom bland annat upp mer för att göra fördjupningsområden samt att ha 

temadagar då eleverna själva kan arbeta och ordna med att bjuda in föreläsare. Förr brukade han låta 

elever gruppvis få ansvaret för ett decennium vardera, som de sedan skulle fördjupa sig i och redovisa 

för resten av klassen. Informant H beskriver att framförallt för dem som får 1990-talet brukar det bli 

något av en chock. Endast ett fåtal av de mer motiverade eleverna på samhällsprogrammet brukar ha 

någon sorts vetskap. Han berättar även att det i historia 1b finns möjligheten att tillsammans med 

eleverna kunna granska och problematisera begreppet folkmord, något som han tidsmässigt anser är 

omöjligt i 1a1. Detsamma gäller när det kommer till föreläsningar. Han menar att på grund av tiden 

gäller det att ständigt försöka sätta eleverna i arbete. Därför blir det i kortkurserna oftast snabbversioner 

av allting när han själv pratar. På så vis blir det också besvärligare att försöka arbeta med de större och 

svårare frågorna. Han betonar dock samtidigt att oavsett vilken kurs han undervisar i är faktakunskaper 

något sekundärt. Likväl kan vissa årtal ha ett sorts symboliskt värde samt att det ibland kan vara ett sätt 

att hjälpa eleverna att komma ihåg olika historiska händelser. Han säger bland annat att: 

 

Det har man lämnat för länge sedan. Jag tror att det har försvunnit mer och mer. Däremot 

tycker jag att vissa årtal är viktiga att känna till för att kunna avgränsa en period så att nog 

borde man känna till världskrigens tid och när freden skrivs.173 

 

När jag frågar om han tänker på att ta det mångkulturella klassrummet i beaktning i undervisningen om 

folkmord får jag ett något otydligt svar. Det tycks emellertid inte vara så att han använder sig av elevers 

berättelser i just arbetet kring folkmord. Dock säger han sig ha använt flera olika elevers erfarenheter 

från sina före detta hemländer i andra typer av diskussioner, bland annat vid jämförande av lagar och 

regler. När vi är i slutskedet av intervjun börjar han dock att berätta om en lärarkandidat han haft hos 

sig terminen innan. Studenten hade då fått ansvar att ta hand om ett par lektioner med yrkeseleverna 

som skulle handla om folkmord. Enligt Informant H hade studenten använt sig av sin bakgrund från 

Iran och berättat om folkmord ur ett historiskt perspektiv hämtat från sitt gamla hemland. Han säger att 

det var otroligt spännande och lite av en ögonöppnare för både honom själv och eleverna. Han betonar 

framförallt hur väldigt intressant det var att få lyssna på en person som pratade om folkmord utifrån en 

annan sorts historiesyn. Det var enligt honom också ett nytt och intressant sätt att använda sig av för att 

effektivt kunna föra in den lilla historien inom kursens snäva ramar. 
																																																								
173 Citat från Intervju med ”Informant H” 2017-04-24, s. 93. 



	 57 

8.5 Analys av Informanterna E-H 
Under intervjuerna ger de fyra lärarna varierande svar gällande kring hur de väljer att behandla 

kunskapsområdet folkmord i sin undervisning. Samtidigt finns det även flera likheter. För att på ett bra 

och tydligt sätt kunna bena ut essensen av de fyra lärarnas berättelser har det här analysavsnittet 

organiserats upp i två delar. Den första delen tar sitt avstamp i den didaktiska triangelns tre frågor Vad? 

Hur? och Varför? och syftar till att utvärdera vilka likheter och skillnader som finns mellan lärarna 

gällande vilka metoder de väljer för att ta sig an kunskapsområdet folkmord. Den andra delen tar sitt 

avstamp i Karlssons typologi över de sju olika historiebruken och syftar till att specifikt utveckla 

lärarnas tankar bakom varför det bör anses viktigt att undervisa om folkmord och hur de går tillväga. 

 

8.5.1 Vad? 
Gällande selektionsfrågan, alltså vilka exempel som tas upp i undervisningen om folkmord, 

framkommer en märkbart stor variationsvidd mellan de fyra lärarna. Det är uppenbart att de tolkar 

kursplanerna tämligen fritt. Samtidigt har kursplanerna fortfarande betydelse för hur arbetet läggs upp. 

Den differentiering som skedde mellan de olika kurserna i och med den reform som genomfördes 2011 

har på ett påtagligt sätt inneburit ett nytt skede för undervisningen om folkmord på gymnasienivå. Det 

här märks inte minst vid en jämförelse mellan informanterna E och H. Informant E strävar idag efter att 

inte ta upp Förintelsen i sin undervisning. Istället väljer han att fokusera på andra mer sentida folkmord, 

som de i Rwanda och Srebrenica. Informant E berättar att kursen han undervisar i, historia 1b, ger ett 

bra utrymme för att han ska kunna hinna med det han vill ta upp i sin undervisning. Han anser sig även 

ha tid att ibland stanna upp i det han håller på med för att föra in nya exempel och perspektiv vid 

behov. Informant H, som enbart undervisar i kursen historia 1a1, väljer i sin tur att lägga närmast allt 

fokus på att lära ut om Förintelsen, och då i samband med arbetsområdet andra världskriget. Om han 

även tar upp andra exempel på folkmord blir det bara genom korta instick, och då främst i form av 

Rwanda. Informant H menar att kursens snäva ramar helt enkelt inte möjliggör för honom att ta upp 

flera exempel på ett ordentligt sätt. Utvecklingen av undervisningen blir förhindrad. Informant H sätter 

även sin egen undervisning idag i jämförelse mot hur han brukade göra när han undervisade i kursen 

historia 1b. Hur han beskriver sitt upplägg i denna kurs påminner om den undervisning som Informant 

E bedriver idag. 

          Informant F, som också har erfarenhet av att undervisa i historia 1a1, kan genom sin berättelse 

hävdas styrka påståendet om att tiden inte är tillräcklig för att genomföra undervisningen om folkmord 

på ett sätt som egentligen anses vara det mer eftersträvansvärda. Han menar till och med att 
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undervisningen inte sällan riskerar att bli väldigt lik den som eleverna fick på högstadienivå med 

mycket fokus på Förintelsen samt något enklare uppgifter. I de andra kurserna som Informant F 

undervisar i ser han bättre möjligheter att istället ta upp andra exempel på mer sentida folkmord. Han 

framhäver emellertid att vilka det blir kan skilja sig från år till år. Inte sällan har det likväl blivit 

antingen det i Rwanda eller i Kambodja, men också de i Sovjetunionen och Kina har använts som 

exempel. Informant G har ett liknande upplägg. Hennes motivering till urvalet att lägga stort fokus på 

Förintelsen i grundkurserna kan emellertid diskuteras. Hon legitimerar det genom argumentet att det är 

en händelse som det står så tydligt i kursplanerna att de ska lära ut om på gymnasiet. Här påvisas en 

viss okunnighet gällande styrdokumenten. I gymnasieskolans kursplaner för ämnet historia nämns inte 

Förintelsen. Istället står det att eleverna ska lära sig om folkmord. Misstaget medför således att 

Informant G utför sin planering utifrån en felaktig grund. Misstaget blir emellertid till viss del 

kompenserat genom att hon oavsett kurs även försöker föra in andra exempel genom att använda sig av 

sina elevers berättelser. Beroende på vilka elever hon har kan exemplen skifta. I klassrummet har flera 

händelser kommit på tal under senare år såsom de i Bosnien, Kongo och Irak. På senare tid har det även 

förts mycket diskussioner om det pågående folkmordet på kristna yazidier i Irak och Syrien då flera 

elever känner personer som har åkt iväg för att strida för Islamiska Staten. Ett liknande angreppssätt 

används även av Informant E i historia 1b samt Informant F i historia 2a i syfte att försöka vidga 

perspektiven i klassrummet genom fler exempel. Bland annat låter de två informanterna ofta elevernas 

intressen och kunskapsnivåer få inflytande över vilka exempel som slutligen behandlas i klassrummet. 

          Ylva Wibaeus visade genom sin studie att lärarna inte sällan valde att använda Förintelsen som 

sitt primära exempel i undervisningen om folkmord då de menade att händelsen borde ses på som en 

synonym med ondska.174 Den här studien visar ett något annorlunda resultat. Visserligen förknippar de 

fyra lärarna Förintelsen med ren och skär ondska (något annat resultat kan hävdas vore ytterst 

sensationellt). Men när valet faller på att undervisa om händelsen beror det antingen på att de upplever 

det vara det enda exemplet på folkmord som de har tillräcklig tid för att få med i undervisningen eller, 

som i fallet med Informant G, att det finns en felaktig tro att det står med som en central punkt i 

kursplanen och därför borde ges en extra vikt i undervisningen. I framförallt de berättelser som 

informanterna F, G och H delar med sig av ges sålunda tydliga indikationer hur olika ramfaktorer, som 

tiden och styrdokumentens utformning, kan få stort inflytande över vilka exempel som de väljer att ta 

med i undervisningen.175 En annan intressant iakttagelse är att lärarna (om och när de har möjlighet) 

inte verkar skygga undan för att ta upp olika exempel på folkmord, trots att samtliga berättar att de 

																																																								
174 Wibeaus (2010), s. 215. 
175 Casservik (2005), s. 286.	
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under sina egna studier endast fick små möjligheter erhålla några mer specifika kunskaper utöver 

Förintelsen. Sett till de utsagor som Informant F och G delar med sig av verkar det till och med har 

varit att inte ens Förintelsen gavs något särskilt utrymme under deras respektive utbildningar. Särskilt 

Informant F uttrycker en märkbar förvåning över det här förhållandet och ger uttryck för en åsikt om att 

kunskapsområdet borde ges mer utrymme under lärarutbildningen för att kunna ge blivande lärare de 

kunskaper som behövs för att utöva en så god och effektiv undervisning som möjligt redan från starten. 

Även om den här delen av resultatet ska tas med viss försiktighet då möjligheten alltid finns att lärarna 

kan ha glömt bort vissa delar av sin utbildning, påminner det ändå om det mönster som framkommer i 

särskilt Langes studie.176 Samtliga lärare anser sig samtidigt med tiden ha hunnit utveckla tillräckligt 

med erfarenheter och en solid teoretisk grund för att inte känna sig begränsade till att bara behöva ta 

upp Förintelsen.177 De verkar även vara tämligen medvetna om hur deras egen kunskaps- och 

utbildningsnivå är en faktor som både kan höja och sänka kvaliteten på den undervisning som eleverna 

får på området.178 Därför har också samtliga i efterhand valt att i olika grad tillägna sig ytterligare 

kunskaper efter lärarutbildningen, med syfte att utveckla både sig själva och sin undervisning. 

 

8.5.2 Hur? 
Som Lozic lyfter har historielärare kommit att ställas inför nya utmaningar i och med att klassrummen 

blivit allt mer mångkulturella. För att kunna bemöta dessa försöker lärarna i hans studie omforma 

undervisningen för att inkludera fler perspektiv.179 Ett liknande mönster framkommer även här. Både 

Informant E, F och G berättar under intervjuerna hur de bland annat försöker använda olika elevers 

berättelser i syfte att utveckla undervisningen. De tre lärarna betonar även vikten av att föra ständiga 

diskussioner med eleverna samt att de ska kunna lära sig att reflektera kritiskt på egen hand. Den 

gemensamma förhoppningen bland de tre lärarna verkar vara att tillämpningen ska bidra till att göra 

undervisningen mer levande och meningsfull. Genom att använda sig av de här arbetsmetoderna verkar 

de även ha lyckats med att finna vad de anser är ett konstruktivt och bra sätt att lyfta in den lilla 

historien när de undervisar om folkmord. Särskilt Informanterna F och G är väldigt tydliga med att de 

försöker hålla sig borta från ovanifrånperspektivet. De menar att det idag bör ses som ett föråldrat sätt 

att se på historien att bara lyfta fram de mest ledande gestalterna. Eleverna verkar dessutom anse att det 

är mer intressant att höra om vad som hände med de vanliga människorna. Framförallt försöker de båda 

																																																								
176 Lange (2008), s. 99. 
177 Gray (2014), s. 396 ff; Schulman, Lee S. (1986), s. 8 f. 
178 Hermansson Adler (2014), s. 75; Schulman (1986), s. 8 f. 
179 Lozic (2010) s.121-130; 208-215.	
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lyfta fram kvinnornas och barnens situation vid folkmordhändelser. Därmed anammar de också en 

mera emancipatorisk historiesyn, där de traditionella synsätten ifrågasätts genom att försöka lyfta fram 

sådana grupper som tidigare inte har varit lika väl representerade. I Informant H:s undervisning är det 

här angreppssättet inte lika förekommande. Det beror emellertid inte på att han anser det vara en 

felaktig metod. Tvärtom har han vid tidigare tillfällen, som när han hade elever i kursen historia 1b, 

uppmuntrat dem till att bland annat bjuda in talare och på så vis låta olika röster ta plats. Han talar även 

varmt och nostalgiskt över hur en av hans förra lärarkandidater arbetade med att föra in nya perspektiv 

i klassrummet. Tiden spelar här återigen en påtaglig roll för vilka val Informant H gör. 

          Vad som även tydligt förekommer är att det finns skillnader i hur lärarna lägger upp 

undervisningen. Informant G är den enda av lärarna som har testat att arbeta tematiskt. Hon har precis 

innan intervjun avslutat ett avsnitt tillsammans med samhällskunskapsläraren som har utgått från temat 

människovärde och där de behandlat Förintelsen. Även om det här var en ny sak för Informant G 

uttrycker hon ändå en vilja att jobba mer ämnesövergripande i framtiden. Både Informant E och H 

placerar in undervisningen om folkmord som en del av andra områden. Folkmorden framställs som 

konsekvenser av tidigare skeenden och fokus blir på linjerna där emellan. Det är också så här Informant 

G menar att hon vanligtvis brukar arbeta. Informant F skiljer i det här fallet ut sig. Han är den enda 

läraren som valt att utforma ett område som han kallar folkmord som pågår under ett antal veckors tid. 

Att försöka göra för mycket av det menar han på skulle riskera att undervisningen försämras. Fokus 

hamnar på ett specifikt folkmord och området väljer han att placera in i fördjupningskursen historia 2a. 

I historia 1a1 liknar hans tillvägagångssätt emellertid mer E:s och H:s. 

          Att eleverna får inflytande över undervisningen är en gemensam faktor för alla lärare. De menar 

att det är viktigt, särskilt när det kommer till att undervisa om folkmord, att förhålla sig demokratisk i 

klassrummet. Elevinflytande tar sig emellertid uttryck på olika sätt och i olika grad. Informant E 

använder sig mycket av den nyfikna frågan. Eleverna får möjlighet att komma med nya infallsvinklar 

beroende på vad de fastnar för i undervisningen. Undervisningen kan sedan utvecklas vidare utifrån 

det. Även Informant H ger eleverna utrymme, men är samtidigt tydlig med att han inte sällan behöver 

motivera eleverna för att få dem att göra även det arbete som de själva valt. Informant G låter eleverna 

bland annat vara med och välja vilka arbetsmetoder de ska använda sig av. I linje med Nygrens 

resonemang menar emellertid Informant G att det är ibland kan vara viktigt att hålla lite hårdare i 

tömmarna och inte alltid tillmötesgå elevernas önskningar.180 Det gäller framförallt när det kommer till 

sättet som eleverna ska examineras på. Informant G använder sig mycket av att låta eleverna skriva 

																																																								
180 Nygren (2009), s. 63. 
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PM. Det här valet legitimerar hon genom att säga att det är en viktig sak för eleverna att träna på inför 

framtida studier. En intressant sak är att både Informant E och F berättar att de numera använder sig av 

Podcasts när eleverna ska examineras på området. Informant F låter även eleverna tillverka egna filmer 

och Powerpoints där de kan spela in sina egna röster som han sedan lyssnar på i efterhand. Märkbart är 

att medan Informant F och G låter sina elever arbeta mera individuellt när de examineras låter 

Informant E och H eleverna i högre grad arbeta i grupper. Den senare av dem två fokuserar närmast 

helt och hållet på att låta eleverna redovisa tillsammans. Ingen av dem använder sig idag av 

traditionella skriftliga prov när de ska utvärdera eleverna kunskaper om folkmord. Istället verkar det 

anses mer behövligt att eleverna lär sig samla in material på egen hand, resonera kring det och utifrån 

det inta en egen ställning rörande ämnet som de sedan ska redogöra för. 

          Samtliga lärare framhäver under intervjuerna att internet har blivit en stor del av undervisningen 

om folkmord. Eftersom alla deras elever har fått egna läsplattor eller datorer av skolorna bedrivs 

mycket av arbetet genom att låta dem söka efter material online. Resultatet stämmer bra överens med 

tidigare forskning om att framförallt gymnasielärare ser internet som ett bra komplement till den övriga 

undervisningen.181 Lärarna betonar även i relation till det här att det har blivit allt viktigare att hela 

tiden försöka föra in källkritiken som en del av undervisningen om folkmord.182 Bland flera av lärarna 

har användningen av internet till och med kommit att ersätta läroboken helt och hållet. Varken 

Informant E eller F använder sig idag av böcker i sin undervisning. Informant H är den enda som 

menar att det kan finnas ett värde i att ibland ha läroboken tillgänglig då den kan vara ett alternativ för 

att få eleverna i arbete. Han understryker samtidigt att han är medveten om att innehållet i läroböckerna 

inte alltid är av särskilt bra kvalitet när de kommer till avsnitten om folkmord. Den medvetenhet som 

Informant H visar genom sitt resonerande kan knytas samman med Sparrlöfs forskning om att det idag 

ofta tenderar att finnas glapp mellan styrdokumentens innehåll och det som står i läroböckerna.183  För 

att lösa problematiken lyfter Informant H att det som lärare är viktigt att hela tiden vara med och guida 

eleverna och tillföra nytt material vid behov. Bland annat har han valt att använda sig av en hel del 

material från Forum för Levande historia. Samma problem har även uppmärksammats av Informant G. 

Även här har situationen medfört att hon istället använder sig av annat material. Hon är även den enda 

av lärarna som lyfter fram skönlitteratur som ett värdefullt verktyg i undervisningen om folkmord. 

Enligt henne verkar det även vara ett lyckat tillvägagångssätt i syfte att fånga elevernas uppmärksamhet 

och intresse.  

																																																								
181 Ammert (2011), s. 36. 
182 Backman Löfgren (2012), s. 57. 
183 Sparrlöf (2012), s. 61.	
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I linje med tidigare forskning framkommer även att film verkar vara ett populärt verktyg bland flera av 

lärarna.184 Både Informant F och H nämner exempelvis att de under lektionstid har visat Hotel Rwanda 

i syfte att fördjupa undervisningen och utveckla elevernas historiemedvetande. Informant H tenderar 

dock att inte visa lika mycket film när han undervisar i 50-poängskurserna. Han motiverar det med att 

säga att det är viktigare att sätta eleverna i arbete då tiden han har till förfogande är knapp. Informant G 

har en liknande förklaring till varför hon inte visar film i klassrummet. Hon låter istället eleverna se 

filmer på egen hand. Lektionstiden används sedan till att låta eleverna diskutera sina eventuella frågor 

kring filmernas innehåll. Överlag verkar deras förhållningsätt följaktligen ligga i linje med det Dahl 

lyfter gällande vikten av att som lärare försöka vara lyhörd inför de spörsmål som eleverna formulerar i 

mötet med historien. Det blir även ett sätt att lyfta deras olika tolkningar av filmerna.185 Informant E 

skiljer här ut sig. Istället för att visa film fokuserar han i högre grad än de andra lärarna på att föreläsa.  

          Att utifrån lärarnas berättelser placera in dem i en av Ammerts fyra undervisningskategorier kan 

hävdas vore en mycket krånglig uppgift. Visserligen skulle det kunna hävdas att samtliga ligger nära 

den första kategorin då de oavsett exempel och metoder i större mån strävar efter att få eleverna att 

förstå och reflektera över orsak och verkan.186 Primärt arbetar de alltså utifrån ett genetiskt perspektiv. 

De börjar med orsaker för att sedan studera konsekvenserna av dessa. Emellertid är det här ingenting 

som är statisk utan i samtliga fall går det även att uttyda ett närmande mot det geneologiska 

perspektivet.187 Likadant befinner de sig i ett gränsland mellan de fyra olika undervisningskategorierna. 

Informant H skulle utifrån sin utsaga till viss del även kunna placeras in i kategori nummer fyra. 

Detsamma gäller Informant F när han berättar om sin upplevelse att undervisar i kursen historia 1a1. 

Informant E kan hävdas rör sig mellan kategori ett och tre. Informant G verkar i sin tur hoppa mellan 

kategorierna ett, två och tre, beroende på vilken situation hon befinner sig i. 

 

8.5.3 Varför? 
Tydligt är att samtliga lärare anser att folkmord är ett viktigt område att behandla i undervisningen. 

Fastän de använder olika metoder och exempel framkommer i intervjuerna att de i stort sett har samma 

målsättning med undervisningen. I likhet med lärarna i Wibaeus studie kopplar alla fyra samman 

undervisningen till skolans värdegrund och det demokratiska uppdraget.188 Det handlar om i grund och 

botten om att försöka skapa goda toleranta samhällsmedborgare som innehar en djupgående förståelse 
																																																								
184 Saxton (2008), s. 102-111 
185 Dahl (2013), s. 252 f. 
186 Ammert (2011), s. 86 f. 
187 Persson (2011), s. 39 f; 42 f. 
188 Wibeaus (2010), s. 212 f.	
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för varje människas unika värde för att på så vis förhindra att några liknande händelser sker i framtiden. 

När lärarna gör sina urval utgår de sålunda från att eleverna ska få en förståelse för historiska samband. 

Att dåtid, nutid och framtid ständigt påverkar varandra och att historien inte är statisk. I linje med 

Rüsens resonemang verkar lärarna därmed för att utveckla elevernas historiemedvetande i syfte att det 

ska hjälpa dem att hitta rätt väg genom livet och stärka deras förmåga till att handla på ett etiskt och 

moraliskt korrekt sätt.189 Det går det även att uttyda andra målsättningar som lärarna har med 

undervisningen. Informanterna E, F och G lägger stor vikt vid att eleverna ska lära sig och förstå 

innebörden av begrepp som historiebruk och folkmord. Informant H nämner inte det här som ett mål 

han har med undervisningen i historia 1a1 men säger samtidigt att det sker en större grad av 

problematisering kring begrepp när han har elever i historia 1b. Att eleverna ska få möjlighet att träna 

på källkritik är även det en gemensam målsättning bland lärarna med deras undervisning om folkmord. 

 

8.5.4 Historiebruk 
Vid en analys av intervjuerna blir det tydligt att vissa typer av historiebruk är mer framträdande än 

andra. Även om det finns vissa skillnader mellan lärarna gällande sättet de väljer att bruka historien på 

är det emellertid tydligt att de eftersträvar att nå samma mål, vilket är att försöka göra eleverna till 

reflekterande individer som kan skapa sin egen uppfattning om världen samt utveckla sitt historiska 

medvetande. Det här blir synligt bland annat genom att samtliga lärare använder sig av ett vetenskapligt 

historiebruk. Om än i olika grad lägger de alla betoning på att eleverna ska lära sig att se, tolka och 

förklara hur det förflutna har påverkat dagens samhälle. Flera av lärarna understryker även vikten av att 

kunna sätta in de folkmord som tas i ett sammanhang i syfte att förklara varför de hände. För att kunna 

lyckas läggs en hel del fokus på att lära eleverna källkritik och få dem att ifrågasätta sina tidigare 

sanningar. Att träna på källkritiken anses idag dessutom vara extra viktig att träna på eftersom eleverna 

via sina datorer och läsplattor har möjlighet att få tillgång till större mängder information än tidigare. 

Även fast Informant H är den som idag i minst grad berör det vetenskapliga historiebruket är han 

samtidigt högst medveten om dess relevans i undervisningen. Det blir inte minst tydligt då han 

resonerar kring att det är betydelsefullt att eleverna får möjlighet att diskutera de mekanismer som gör 

att folkmord inträffar. 

         Gällande det politiskt-pedagogiska historiebruket, där fokus ligger i att göra jämförelser mellan 

historiska händelser och nutiden, framkommer i olika grad bland flera av lärarna. Både Informant F och 

G berättar hur de i syfte att visa på att liknande saker kan återkomma under historiens gång arbetar med 
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att försöka koppla samman och jämföra Islamiska Statens härjningar i Syrien och Irak med både 

Förintelsen och folkmordet på armenierna 1915. Även Informant E pratar om Islamiska Staten och 

försöker koppla det som sker idag till annat som eleverna undervisas om under kursens gång. Dock blir 

det under intervjun inte tydligt med vad han kopplar samman det med. Informant H menar att han förr 

brukade behandla folkmord ur ett mera komparativt perspektiv när han undervisade i historia 1b. Det 

framkommer emellertid inte emellan vilka folkmord han gjorde jämförelser, alltså om det handlade om 

nutida i förhållande till historiska eller mellan två eller flera historiska.  

         Utifrån lärarnas svar blir det tydligt att de tar avstamp i skolans demokratifostrande uppdrag. 

Undervisningen om folkmord ses av dem som ett sätt att försöka påverka elevernas värderingar och 

uppfattningar. Det här blir inte minst tydligt gällande Informant G. när hon säger att hon ser 

folkmordsundervisningen som ett sätt att bekämpa rasism och fördomar som finns i samhället genom 

att bland annat lägga stor vikt vid frågan om alla människors lika värde. Det här kan också kopplas 

samman med det moraliska historiebruket. Samtliga lärare betonar att de ser det som en central del av 

undervisning att eleverna ska lära sig kritiskt granska och ifrågasätta makthavares ageranden. Det 

framkommer inte minst genom hur Informant E lyfter fram att undervisningen ska fostra den goda 

samhällsmedborgaren genom att betona felaktigheter som har begåtts av tidigare regimer. I hans fall 

gäller det inte bara vid exempel på folkmord utan även hur den svenska staten under flertalet decennier 

valde att agera mot handikappade och andra som de ansåg var annorlunda.  

          Det existentiella historiebruket, som handlar om att stärka identiteten inom en viss grupp, är inte 

något direkt framträdande i studien. Ett resultat som kan hävdas är särskilt spännande i relation till det 

här är hur lite de fyra lärarna verkar arbeta med att försöka bjuda in föreläsare till skolorna som kan 

relatera till eleverna och öka deras förståelse genom att dela med sig av sina personliga upplevelser och 

erfarenheter. Endast Informant H nämner att han tidigare arbete med att låta elever bjuda in föreläsare. 

Det är dock inget som sker idag i hans undervisning. När lärarna använder sig av den lilla historien och 

personliga upplevelser är det istället särskilt genom elevernas individuella berättelser. Lärarna syftar då 

till att försöka skapa en större förståelse och acceptans bland eleverna för människors olika identiteter. 

          I studien går det inte att se några tecken på att lärarna använder sig av varken det kommersiella 

historiebruket eller icke-bruket av historia. Inte heller framträder några tydliga exempel gällande det 

ideologiska historiebruket. Närmast kommer Informant G som indikerar att han har låtit sina egna 

personliga ideologiska värderingar spela in i hur han planerat undervisningen när hon säger att det är 

viktigt att lyfta elevernas värde på grund av vissa ondskefulla ”krafter”190 som vi idag möter i 

																																																								
190 Citat från Intervju med ”Informant G” 2017-04-20, s. 82. 
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samhället. Vilka krafter hon menar redovisas dock inte vidare i detalj. Emellertid handlar det sannolikt 

om den våg av högerpopulism som har svept över framförallt västvärlden under senare åren. Att den 

skulle vara immoralisk och ondskefull. Det ska emellertid förtydligas att det är en tolkning från min 

(författarens) sida. Bristen på ett ideologiskt historiebruk från lärarnas sida är didaktiskt intressant. 

Exempelvis säger sig ingen av dem vara negativt inställd till att ta upp de kommunistiska regimernas 

förtryck i undervisningen om folkmord. Snarare är det ett exempel som de alla har använt sig av någon 

gång i undervisningen. De tenderar snarare att se det som en fördel när eleverna ska arbeta med att 

problematisera begreppet folkmord. 

 

8.6 Slutsats Delstudie B 
Mitt syfte med den här studien har varit att bidra till en ökad förståelse kring hur gymnasielärare i 

ämnet historia idag upplevelser sitt arbete med att undervisa om folkmord. Kontentan av studien blir att 

samtidigt som de fyra lärarna upplever undervisningen som viktig ur flera hänseenden kan den i 

praktiken ändå komma att se tämligen olika ut. Framförallt blir sättet som styrdokumenten är 

utformade på avgörande för vilken nivå undervisningen hamnar. Utifrån lärarnas berättelser kan det här 

till stora delar attribueras till den differentiering av kurser i ämnet som skedde i och med införandet av 

den nya läroplanen år 2011.  

          Ser vi till hur lärarna väljer att legitimera sin undervisning är skillnaderna inte särskilt stora. Med 

lite annorlunda ordval kopplar samtliga den på något sätt till skolans värdegrundsarbete samt att 

eleverna ska förstå relationen mellan dåtid, nutid och framtid. Undervisningen om folkmord verkar av 

lärarna anses som en särdeles viktig del i arbetet med att skapa goda demokratiska samhällsmedborgare 

som i framtiden ska kunna, vilja och våga stå upp mot potentiella hot av människovärdet. Historien 

används av lärarna sålunda för att ondskan i historien inte ska släppas lös igen. Större variationer går att 

utmärka gällande hur undervisningen bedrivs. Märkbart är att elever som läser historia 1a1 får en helt 

annan undervisning än elever som istället läser historia 1b och vidare. Tydligt är att lärarna ger uttryck 

för att det krävs tid för att genomföra en bra undervisning om folkmord där det ingår fler exempel och 

fler perspektiv. Den här tiden upplevs emellertid inte som att den finns i kursen historia 1a1. Enligt 

lärarna blir undervisningen där i således också oftast mer basal än i de övriga kurserna. Bland annat ges 

inte samma utrymme som i historia 1b och påbyggnadskurserna för moment där eleverna får möjlighet 

att diskutera och reflektera mer djupgående. Inte heller förs den lilla historien in i lika stor utsträckning. 

Den lilla historiens plats är spännande. Genom sina erfarenheter har flera av lärarna skapat en god 

förståelsegrund för hur de ska kunna föra in perspektivet i undervisningen på ett bra och effektivt sätt. 
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Att använda elevernas berättelser verkar idag överlag anses som ett värdefullt och naturligt verktyg i 

undervisningen om folkmord. Samma sak gäller sökningar via internet. Majoriteten av lärarna har 

lämnat läroboken för att istället använda olika digitala hjälpmedel. Sammantaget får elevinflytandet ett 

stort utrymme av samtliga lärare. Däremot betonar de även att de har sista ordet i hur undervisningen 

ska bedrivas. Relationen mellan elev och lärare är märkbart viktig. Lärarna ser sig inte som fullärda och 

vill även vara tydliga med det i klassrummet. De handlar om ett samspel, där de båda kan lära av 

varandra. 

 

9. Avslutande diskussion 
I och med den avslutande diskussionen ämnar vi att sammanställa och resonera kring det vi har kommit 

fram till i våra respektive studier. Vid påbörjandet av den här uppsatsen hade vi en fundering över vilka 

konsekvenser våra enskilda resultat kunde tänkas få för elevernas kunskapsprogression. Eftersom 

uppsatsens begränsade omfång inte möjliggjorde för oss att även utforska hur eleverna upplever den 

undervisning som de får om folkmord, samt vilka kunskaper de egentligen erhåller, bör det betonas att 

vi endast kan spekulera kring hur deras progressioner kan komma att se ut. Samtidigt framkommer ett 

tydligt mönster. Visualisera en trappa. I Delstudie A framkommer att lärarna, trots varierande 

arbetsmetoder, strävar efter att forma en stabil grund av förkunskaper som det sedan är tänkt att lärarna 

på gymnasiet skall bygga vidare på. När lärarna på högstadiet undervisar om folkmord ligger fokus 

främst på att lära ut kunskaper om Förintelsen, med hänvisning till läroplanens centrala innehåll. Ibland 

går det även att se tendenser till fördjupningar om andra folkmord. Exemplen tas då emellertid ofta upp 

i ringa omfattning och skulle kunna utvecklas mer. Särskilt då det redan på betygstrappans första steg 

klargörs att eleverna även ska kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av andra folkmord 

förutom Förintelsen. I Delstudie B framkommer att beroende på vilka kurser eleverna läser kan de få 

tämligen olika sorters undervisning om folkmord. Elever som väljer att gå på studieförberedande 

program verkar, utifrån studiens resultat, få möjlighet till både en bredare och mer djupgående 

undervisning än eleverna som går på yrkesförberedande. Kontentan av uppsatsen kan således i stor mån 

sägas vara att beroende på vilka olika val eleverna gör gällande utbildningsväg och vilka lärare de 

kommer att möta finns stor risk att de kommer få väldigt olika undervisningar och kunskaper om 

folkmord. De får alltså olika möjligheter att ta sig olika långt upp på kunskapstrappan. Deras utsikter 

blir olika. En elev som haft exempelvis Informant A och E som sina lärare kommer ha fått en mer 

perspektivrik undervisning än en elev som har haft informant D och H.  
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Vid en mer detaljerad analys av skillnader och likheter mellan de båda studierna finns det några 

företeelser som särskilt sticker ut. Samtliga lärare betonar att de tillämpar elevinflytande i någon mån. 

Hur det tillämpas skiljer sig emellertid mellan högstadiet och gymnasiet. På högstadiet appliceras det 

främst när eleverna får möjlighet att fördjupa sig. Det överensstämmer förvisso även med hur lärarna 

på gymnasiet agerar, men flera av dem låter även eleverna få större utrymme till att arbeta mer 

självständigt. Om utrymme finns tenderar elevernas egna tankar och viljor inte sällan att lägga grunden 

för var undervisningen tar vägen. Det här skulle kunna kopplas till de båda läroplanernas utformningar. 

I Lgr11 är det centrala innehållet mer exakt givet med exemplen Förintelsen och Gulag, vilket gör att 

lärarna utgår från ett mera detaljstyrt tolkningsföreträde. Lärarna på gymnasiet är genom Lgy11 inte 

lika styrda. De kan bjuda in eleverna att få större inflytande över undervisningens utformning. Det 

bidrar i sin tur till att undervisningen utökas med fler exempel och perspektiv. En annan skillnad verkar 

vara hur den lilla historien appliceras i undervisningen. På högstadiet väljer lärarna att föra in 

perspektivet främst genom att bjuda in föreläsare som kan prata med eleverna. Bland lärarna på 

gymnasiet är inte det här tillvägagångssättet lika framträdande. Visserligen har en av de under senare 

tid varit på utflykt med sina elever för att låta dem ta del av andra röster utanför den traditionella 

klassrumsundervisningen. En annan säger att han tidigare låtit elever bjuda in föreläsare. Det verkar 

dock inte ses som en lika naturlig del av undervisningen på gymnasiet som på högstadiet. Istället 

arbetar gymnasielärare mer med att försöka använda sig av elevers berättelser i undervisningen. 

Indikationen är att det inte framkommer något sådant på högstadienivå.   

          Märkbart är att lärarna på högstadiet utgår från läroboken när de undervisar i större utsträckning 

än lärarna på gymnasiet. Endast en av de fyra gymnasielärarna har läroboken som en utgångspunkt i sin 

undervisning till skillnad från samtliga fyra på högstadiet. De andra har valt att frångå den traditionella 

läroboken till förmån för andra läromedel, då de idag anser det vara ett otillräckligt verktyg i sin 

strävan att utveckla undervisningen. Istället har de kommit att lägga allt mer fokus på olika digitala 

hjälpmedel. Det här är emellertid även ett mönster som kan uttydas på högstadiet. Trots en större 

användning av läroboken på högstadiet har internet kommit att ta över rollen allt mer som den primära 

källan för sökandet av nya kunskaper. I relation till den här aspekten lyfter samtliga åtta lärare även 

fram vikten av att låta eleverna träna på källkritik. 

          Gällande examinationsformer finner vi också vissa uppenbara skillnader. På högstadiet används 

hemtentor, skriftliga prov, grupprov, essäer samt seminarier. På gymnasiet används inga skriftliga prov. 

Istället examineras eleverna ofta genom mer kreativt arbete som exempelvis att tillverka tidningar och 

filmer samt spela in podcasts. På högstadiet används också podcasts, men då främst genom att elever 

får lyssna på färdiginspelade avsnitt under arbetets gång.  
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Ytterligare en likhet är att det på båda nivåer sker diskussioner av olika sort. Det verkar finnas en 

samstämmighet bland lärarna att eleverna måste få utrycka sig, resonera och reflektera för att bilda sig 

en egen förståelse. De måste lära sig att argumentera för sina åsikter. Lärarna på högstadiet ser dessa 

förmågor som en förberedelse för vidare studier på gymnasiet medan lärarna på gymnasiet ser det som 

en förberedelse för livet som aktiva samhällsmedborgare efter skolan. Övergången från högstadiet till 

gymnasiet visar även på en fördjupning gällande elevernas begreppskunskaper. På gymnasiet läggs 

större fokus på att eleverna ska förstå innebörden av begrepp som historiebruk, historiemedvetande 

samt folkmord. På högstadiet blir undervisningen en mer abstrakt förenkling av historien i syfte att 

effektivisera elevernas inlärning. Begreppen berörs inte direkt utan istället eftersträvas att sätta in dem i 

en större historisk kontext. Överlag tenderar undervisningen på gymnasiet att bli mer nyanserad än på 

högstadiet när lärarna får tid och rum att utveckla den som de vill. På högstadiet verkar lärarna stanna 

upp någonstans vid folkmordet i Rwanda medan undervisningen på gymnasiet även föra in mer sentida 

folkmord, bland annat den Islamiska Statens. Det vi kan utgöra är indikationer på en utveckling mot en 

mindre lärarstyrd undervisning ju längre upp eleverna kommer. Oavsett vilka exempel som tas upp och 

vilka metoder som används utgår emellertid samtliga lärare från att belysa att folkmord inte är en 

historisk företeelse utan något som även finns nära oss i vår vardag. Att komma ihåg det onda i det 

förflutna verkar enligt dem ses som ett sätt att främja nutidens utveckling mot det bättre. Det förflutna 

lyfts fram som ständigt närvarande i vår omgivning, som en del av eleverna, som de behöver för att 

kunna bli den bästa möjliga versionen av dem själva. För att de ska kunna bli en del av både historien 

och framtiden. 

 

10. Förslag om framtida studier 
Utifrån våra delstudier har vi fått berikande svar från flera lärare kring deras upplevelser av att 

undervisa om folkmord. Då vi valt att fokusera på avsändarledet menar vi på att det i en framtida studie 

vore intressant att istället rikta intresset mot elevernas upplevelser av undervisningen. En spännande 

undersökning skulle kunna vara att studera vilka exempel elever finner vara de mest intressanta och om 

de bedömer att undervisningen på något sätt har påverkat deras sätt att se på världen. Utifrån lärarnas 

svar angående bristande undervisning om folkmord under deras egna utbildningar, vore det även 

intressant att undersöka om dagens lärarstudenter anser sig ha möjlighet att förvärva tillräckliga 

kunskaper och om känner en säkerhet inför att kunna undervisa om området på ett bra och effektivt 

sätt. 
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Bilaga 1: Frågeformulär 
 

Bakgrundsinformation: 

• Berätta kort om din bakgrund. Hur många år har du arbetat som lärare? Hur har du lärt dig om 

folkmord? Vilka skolklasser har du undervisat i och vilka undervisar du i för tillfället? 

 

Huvudfrågor: 

• Vilka folkmord behandlar du i arbetet? Varför väljer du just dem? 

• Hur går undervisningen om folkmord till rent konkret?  

• Hur introducerar du området? 

• Vilka material och hjälpmedel använder du? 

• Tar du det mångkulturella klassrummet i beaktning när du planerar och genomför din 

undervisning om folkmord? Motivera ditt svar! 

• Hur examinerar du eleverna? 

• Varför är det viktigt att undervisa om folkmord? 

• Vad ska eleverna ta med sig från undervisningen? 

• Har du förändrat din undervisning om folkmord i och med att den nya läroplanen infördes?	
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie kring vilka innebörder lärare 

ger kunskapsområden som folkmord i skolans historieundervisning. 

Hej! 

Vi heter Joacim Ek och Albin Hellström och studerar till ämneslärare med inriktning samhällskunskap 

och historia vid Örebro Universitet. Den här terminen skriver vi vårt självständiga arbete på C-nivå i 

ämnet historia och söker för närvarande deltagare till studien.  

Studiens syfte är att belysa hur historielärare idag behandlar kunskapsområdet folkmord i sin 

undervisning. Då uppsatsen kommer bestå av två delstudier (där vi ansvarar för en vardera) kommer vi 

även utföra en jämförande analys mellan dem samt diskutera elevers möjligheter att utveckla sina 

kunskaper. För din del skulle deltagandet bestå av att medverka genom en intervju som beräknas ta 

mellan 45-60 minuter.  

Alla intervjuer inom ramarna för studien kommer att spelas in på band. De kommer självklart att 

behandlas konfidentiellt, vilket betyder att de kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med 

bestämmelser i Sekretesslagen. Eftersom du kommer behöva godkänna ditt deltagande skriftligt 

kommer en blankett att lämnas ut för underskrift innan intervjun påbörjas. Medverkan kommer såklart 

fortfarande att vara frivillig och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering.  

Om ni vill medverka i studien svara då gärna på det här mailet varav vi sedan kan kontaktas per telefon 

och bestämma en tid för sammanträffande och genomförande av studien. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, Albin Hellström och Joacim Ek 
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Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie kring vilka innebörder lärare ger 

kunskapsområden som folkmord i skolans historieundervisning. 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. Jag har 

även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan 

i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar 

om vilka innebörder lärare ger kunskapsområden som folkmord i skolans historieundervisning samt på 

vilket sätt sådan undervisning gestaltas och uppfattas av elever. 

 

Ort/Datum/År 

 

Deltagarens namnunderskrift  

 

Namnförtydligande 

 

Forskarens namnunderskrift  

 

Namnförtydligande 

 

Handledarens namn  

 

Namnförtydligande 

	
	
	
	
	
 


