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Abstract 
This study focus is on pupils historical understanding of the Holocaust. The main purpose and 

question in this study is to answer what types of work methods and materials pupils used in 

Holocaust education in historical class. The method used is an survey on 136 high school’s 

pupils in Sweden for receiving a better understanding of what historical use of Holocaust pupils 

meet in historical class. The analyze of the material from the survey focused on four out of 

seven historical uses based on the historian Klas-Göran Karlsson’s typology on the uses of 

history, those are ideological, moral, political-educational and scientific use. The theory is used 

for analysing how pupils encounter the holocaust in the historical classroom. Results from the 

survey show that pupils meet a variation of historical information and facts is used throw how 

and what pupils work with the Holocaust. All four of the historical use of history could be seen 

in the results, but above all the scientific use and the ideological use. The scientific use of the 

Holocaust focuses on factors and relationship between causal factor and outcome. The 

ideological use of the Holocaust focuses on the understanding of democratic and human values. 

The study reveals that no historical use is dominant in the different classes, that means the 

individual meeting whit information about the Holocaust and pupil has an important value in 

what type of understanding and historical use the pupil have of the Holocaust.  

 

Keywords: The Holocaust, Historical understanding, Methods, Historical use, Pupils.  
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1. Inledning  
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och 

förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av 

hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om 

framtiden.1 

Citatet ovan är det första stycket ifrån ämnesplanen för historia. Detta visar att eleverna på 

gymnasiet ska genom undervisningen erhålla flera olika kunskaper och förmågor i 

historieämnet. En av dessa förståelser som står utskrivet är att historieundervisningen ska syfta 

till att eleverna ska genom undervisningen ges förståelse av hur historia används,2 vilket enligt 

Skolverket kan tolkas som en form av historiebruk.3 Historiebruk används som ett redskap för 

att identifiera de olika sätt historien kan brukas och faktiskt brukas. Det vill säga hur historia 

brukas av människor eller grupp utifrån deras behov och brukandets funktion. Det innebär att 

det finns olika typer av historiebruk som människor utför i olika sammanhang, situationer och 

tidpunkter.4 Detta innefattar även historiska händelsen Förintelsen som är en återkommande 

historisk händelse som brukas av människor för olika behov och funktion.5  

Historieprofessorn Niklas Ammert beskriver att elever och lärare möts i, genom och med 

historieämnet. Det är i detta möte som elever erhåller kunskaper och olika perspektiv på 

historiska händelser.6 Forskaren och professorn Magnus Hermansson Adler beskriver att 

elevers möjligheter att lära sig av Förintelsen kan komma genom undervisningens innehåll, dess 

form och metod. Formen kan medföra nya sätt att tänka utifrån den nya fakta som framkommit. 

Det finns ett naturligt och intimt samband mellan form och innehåll i undervisningen.7 Genom 

att ungdomar möter Förintelsen i skolan bidrar detta till deras individuella förståelse och 

perspektiv på Förintelsen, men vad för historiebruk har elever mött genom arbetsformer och 

material i historieundervisningen om Förintelsen? 

                                                             
1 Skolverket (2011), Läroplanen för gymnasieskolan. Historia. 
2 Ibid. 
3 < https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/historiebruk-
och-kallkritik-i-forskning-och-praktik-1.212722 > (2018-05-04) 
4 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2009), Historien är nu, en introduktion till historiedidaktiken, s. 58f. 
5 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2003), Echoes of the Holocauset – Historical Cultures in Contemporary 
Europe, s. 1-295ff  
6 Ammert, Niklas (2013) Historia som kunskap. Innehåll, mening och värden i möten med historia, s. 10. 
7 Adler, Hermansson Magnus (2014), Historieundervisningens byggstenar, grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik, s. 286f. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken typ av historiebruk elever möter om Förintelsen 

genom olika arbetsformer och material i historieundervisningen. Uppsatsen strävar efter att 

skapa en större förståelse om vilka typer av historiebruk som är framträdande och etablerade 

hos elever på gymnasiet. Analysens fokus ligger på elevers uppfattning av arbetsformer och 

material i undervisningen. Uppsatsens frågeställning utgår ifrån följande ansats: 

• Vilka typer av arbetsformer och material har eleverna nyttjat i momentet 

Förintelsen i historieundervisningen? 

 

I uppsatsen kommer följande underfrågor att finnas eftersom dessa kommer att avgränsa det 

bredare perspektiv som ställs i frågeställningen:  

Vilken sorts arbetsform och material är mest förekommande i Förintelse undervisning? 

Hur får elever arbeta inom området Förintelsen i historieundervisningen? 

Går det att identifiera vilken typ av historiebruk som elever upplever och möter i 

undervisningen om Förintelsen? 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsens avgränsning har sin utgångspunkt i syftet och frågeställningen. Det innebär att 

relevant källmaterial används som ramverk för uppsatsens analys. Eftersom undersökningen 

strävar efter att skapa en större förståelse för vilken typ av historiebruk som är framträdande 

och etablerade hos gymnasieelever genom olika arbetsformer och material i 

historieundervisningen, därmed avgränsas urvalet av källmaterial. Det innebär att källmaterialet 

som valts till denna uppsats behandlar arbetsformer, material, historiebruk och 

historieundervisning, även tidigare forskning som behandlar Förintelsen i och utanför skolan. 

Fortsättningsvis utgör den centrala punkten i uppsatsens ramverk utifrån en egenhändigt 

konstruerad enkät som korresponderar med uppsatsens syfte och frågeställning. Därmed 

exkluderas frågor som berör andra folkmord eftersom fokuset är Förintelsen, samt exkluderas 

deltagarnas möte med Förintelsen utanför skolundervisningen. Det innebär även att enkäten 

avsetts för elever som går på gymnasiet som blev urvalet för denna undersökning. Eleverna som 

deltagit går i följande årskurser 1, 2 och 3 på två olika gymnasieskolor. Eleverna som går för 

närvarande i årskurs 1 har inte mött specifikt Förintelsen under deras historieundervisning på 

gymnasiet. Valet att inkludera elever från årskurs 1 i undersökningen grundar sig i uppsatsens 
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syfte som innebär att analysera vad för historiebruk som är framträdande och etablerade hos 

gymnasieelever. Därmed är inte undervisningen i området Förintelsen på gymnasiet av 

betydelse för avgränsningen i sig, dock av betydelse i kommande källkritiska analys av 

källmaterialet (se källmaterial och källkritik). 

1.3 Forskningsläge 

Det finns ett stort utbud av såväl svensk som internationell forskning om Förintelsen,8 samt 

forskning om historiebruk. För att koppla det till undersökningsområdet har en avgränsning och 

inkludering skett som är av relevans för uppsatsens syfte. Följande forskning som inkluderats 

presenteras i denna del. Dessa handlar om undervisning och elevers upplevelse av Förintelsen, 

samt historiebruk som förekommer i såväl undervisning men även i samband med Förintelsen. 

I avhandlingen Att undervisa om det ofattbara har universitetslektorn Ylva Wibaeus framfört 

sin studie om hur lärare undervisar om Förintelsen och hur elever uppfattar denna 

undervisning.9 Metoden som användes var intervjuer och observationer med lärare och elever. 

Resultatet utifrån studien visar att det finns fem olika förhållningsätt bland lärarna när de 

undervisar om Förintelsen, dessa är: "aldrig mer!", "inte bara Förintelsen", "inse värdet av 

demokrati", "tänk kritiskt" och slutligen "förstå människans psykologiska mekanismer". Mest 

förekommande är de första två förhållningsätten, inom dessa har läraren intentionen att 

förmedla och informera eleverna om brått mot mänskligheten. Detta sker oftast genom att 

läraren använder metoder som illustrerar de hemska aspekterna av brotten med fokus på offren 

och förövarna. De övriga tre förhållningsätten som återstår har läraren avsikten att undervisa 

och skapa en förståelse för faktorer som kan bidra med en förklaring om vad som gjorde 

Förintelsen möjlig. Konceptet att använda sig av historiska konsekvenser är inte utryckt eller 

förklarat i undervisningen, trots detta var det vissa lärare som antog att eleverna skulle tänka i 

dessa dimensioner om det förflutna, nuet och framtiden, lika väl att förstå sambandet mellan 

dessa.10 Eleverna kunde därmed få en annan uppfattning om den historiska händelsen och 

fenomen än vad läraren hade syftat till med metodvalen och undervisningen.11 

En annan studie som undersöker undervisningen och elevers uppfattningar om Förintelsen 

framkommer i avhandlingen Mörkrets hjärta i klassrummet av forskaren Bo Persson. I studien 

                                                             
8 Stevick, Doyle, Eckmann, Monique & Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta (2017), Research in Teaching and Learning 
about the Holocaust: Bibliographies with abstracts in fifteen languages, s. 1–171. 
9 Wibaeus, Ylva (2010) Att undervisa om det ofattbara: en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet 
Förintelsen i skolans historieundervisning, s. 19ff. 
10 Wibaeus (2010), s. 159–164. 
11 Wibaeus (2010), s. 23f, 170–188. 
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använder Persson metoderna observation, enkät, intervju och elevernas eget producerade 

material för att undersöka sambandet mellan undervisning och elevers uppfattning om 

Förintelsen. I studien deltog 32 gymnasieelever och en gymnasielärare.12 Resultatet visar att 

det är viktigt att materialets innehåll korresponderar med vetenskapligt bevisade fakta, men 

innehållet och problematiken som framförs i skönlitterärt material möjliggör en moralisk aspekt 

för eleverna. Följande visar resultatet att majoriteten av elever som upplevde att de behövde 

förkunskaper vid vissa arbetsformer och material för att dessa former skulle ge en bättre och 

djupare förståelse om Förintelsen. Detta framkom främst i samband när eleverna fick titta på 

och reflektera om Pojken i randig pyjamas utifrån vissa specifika frågor.13 Studien framhäver 

betydelsen av metodvalet för att närma sig Förintelsen i historieundervisningen. Metodvalet har 

en stor inverkan och är av betydelse för elevernas uppfattning om Förintelsen och att uppnå 

förmågor som står i läroplanen för ämnet historia.14  

Ytterligare en undersökning om undervisningen är framförd av historieprofessorn Niklas 

Ammert i, Om vad och hur ’må’ ni berätta. Ammert har i studien undersökt hur lärare 

undervisar om Förintelsen och andra folkmord, samt elever uppfattningar om undervisningen. 

Syftet med den systematiska undersökningen var att ta reda på metodval, undervisningens syfte, 

vad som tas upp och hur stoffet behandlas, samt hur eleverna uppfattar, tolkar och internaliserar 

innehållet i samband med undervisningen.15 Resultatet visar att lärarna tycker att folkmord och 

Förintelsen är en viktig del av historieundervisningen, eftersom det behandlar frågor om 

främlingsfientlighet och mänskliga värden som är i enlighet med Forum för levande historia. 

Lärarnas val av stoff är framförallt från Levande historia och boken Om detta må ni berätta, 

arbeta med läroboken, filmer av olika slag. Arbetsformerna som framkom som vanligast var 

skriftligt prov, arbeta med läroboken, muntliga redovisningar, film, diskussion och samtal. 

Flertalet lärare i studien menar att användningen av spelfilm i undervisningen är en viktig 

metod, eftersom det gör det lätt för eleverna att relatera och identifiera sig genom film. I studien 

har Ammert även analyserat och diskuterat vilka historiebruk som förekommer vid 

undervisning om Förintelsen genom lärarens syfte och metodval. Analysen sker utifrån Klas-

Göran Karlsson typologi historiebruk. Analysen visar att lärarens val av innehåll, syfte och 

metodval bidrog till att eleverna får möta innehåll som är främst betraktade som moraliska, 

                                                             
12 Persson, Bo (2011), Mörkrets hjärta i klassrummet: Historieundervisning och elevers uppfattningar om 
förintelsen, s. 53–63. 
13 Persson (2011), s. 79–87. 
14 Persson (2011), s. 123–130. 
15 Ammert, Niklas (2011), om vad och hur ’må’ ni berätta?: undervisning om förintelsen och andra folkmord, s. 
14–16. 
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vetenskapliga och politisk/pedagogiska historiebruk i undervisning om Förintelsen och andra 

folkmord.16 

Historiebruk i samband med Förintelsen har även historikerna Klas-Göran Karlsson och Ulf 

Zander behandlat i antologin Echoes of the Holocaust – Historical Cultures in Contemporary 

Europe. Syfte med antologin är att förstå hur Förintelsen har brukats utifrån olika ändamål och 

funktioner i Europa. Boken är uppdelad i nio olika kapitel som behandlar när, hur och varför 

bruket av Förintelsen uppstår i olika sammanhang. I första kapitlet beskriver Klas-Göran sin 

typologi om olika historiebruk. Karlsson menar att i samband med historiebruk blir Förintelsen 

ett redskap av historiekultur. Med andra ord påverkar individens, gruppens och landets 

historiekultur av hur historien om Förintelsen brukas, vilket medför att kulturella 

sammanhanget är viktigt för att förstå hur och varför Förintelsen brukas på ett visst sätt.17 Detta 

är ett genomgående tema som ligger till grund för de andra kapitlen som behandlar olika 

sammanhang som Förintelsen brukas. Sammanhangen som behandlas i boken är följande, 

upprättande av minnesdag i Israel, hur minnet av Förintelsen hanterades i Östtyskland och 

Österrike, vem äger Förintelsen – Tyskland eller Polen – hanteringen av det kollektiva minnet 

av Förintelsen i Polen, Förintelsen som identitetsskapare bland tjecker och slovaker, Förintelsen 

i den ryska kulturen, hur Förintelsen kommer i ”skymundan” av svälten i Ukraina, och slutligen 

sista kapitlet som behandlar hur Förintelsen brukas i teknologiska eran.18 

Avslutningsvis belyser den internationella studien Youth and History hur historiemedvetande 

och politiska attityder bland ungdomar av forskarna Magne Angvik och Bodo von Borries. 

Studien undersöker även vilka upplevelser, möten och uppfattning som elever får i skolämnet 

historia. Metoden som användes i undersökningen var enkäter som riktade sig mot ungdomar i 

fjorton-, och femtonårsåldern, totalt var det 32 000 elever i 26 länder i Europa och 2 i Asien.19 

Resultatet att elever anser att det mest lustfyllda sättet att möta historia är genom film, böcker, 

spel, skolan, museibesök och Tv-dokumentärer. Elevernas har olika uppfattningar om och 

attityder till olika typer av läromedel som skilde sig mellan länderna. Svenska elever anser att 

läroböcker används ofta i undervisningen och att de har ett förtroende till den fakta som finns i 

läroböckerna. Bland svenska elever finns det en högre tillit till läroböcker i jämförelse med 

                                                             
16 Ammert (2011), s. 23–32, 35–47 och 65–72. 
17 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2003), Echoes of the Holocauset – Historical Cultures in Contemporary 
Europe, s. 7ff, 38f. 
18 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2003), s. 1–295 
19 Angvik, Magne & Borries, Bodo von (1997 A), Youth and history: a comparative European survey on historical 
consciousness and political attitudes among adolescents, s.3f 
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övriga europeiska elever. Avslutningsvis var det historiska romaner i undervisningen som 

elever i Europa hade minst förtroende för i samband med trovärdighet.20  

1.4 Källmaterial och källkritik 

I denna del kommer källmaterialet presenteras utifrån enkätundersökningen. Detta innebär att 

en sammanställning och överblick av enkäten, deltagarna och forskningsprocessen kommer bli 

presenterad. Sedan kommer källmaterialet genomgå en källanalys utifrån generella källkritiska 

principer. Den källkritiska analysen utgår ifrån de fyra källkritiska principerna, oberoende, 

tendensfrihet, tidssamband och äkthet som behandlas av Torsten Thurén docent i historia och 

journalistik samt Louise Berglund historielektor och Agneta Ney historiedocent.21 

Presentation av källmaterial: 

Källmaterialet som ligger till grund för denna uppsats är från enkätundersökningen. 

Källmaterialet består av enkätsvar från 8 gymnasieklasser i Sverige, varav 2 klasser från 

respektive årkurs 1 och 2, samt 4 klasser från år 3. Enkätundersökningen resulterade i att 181 

elever från studieförberedande program medverkade i undersökningen. Efter bortfall var det 

136 elever, vilket innebär att totala bortfallet är 45 stycken motsvarande 24%. Utav dessa 45 

enkäter var det 42 enkäter som inte var korrekt ifyllda utifrån instruktionerna, samt 3 stycken 

enkäter som inte var ifyllda. Enkäterna som inte var korrekt ifyllda kunde påverka resultatet 

och bidra till en felaktig framställning av empirin. Detta grundar sig i att enkäterna hade för 

stort tolkningsutrymme, eftersom deltagarna hade fyllt i fler än ett alternativ vid frågor som 

endast var avsedda för ett alternativ. Därmed blir det ett för brett tolkningsutrymme för att förstå 

vilket svar som ska presenteras och analyseras i analysen.  

Variablerna som valts för undersökningen kommer ligga till grund för analysens utformning. 

Variablerna är följande 1) arbetsform som eleverna upplever användes vid undervisning om 

Förintelsen, sedan 2) vilka material som användes inom dessa arbetsformer. Detta är för att 

skapa förståelse och kontext i vilka historiebruk som framkommer i samband med arbetsform 

och material, samt för att undersökningen ska vara i enighet med uppsatsen syfte.22 

Urvalet av klasser skedde utifrån lärarens och elevernas tillgänglighet utifrån tid och plats. 

Utfallet av urvalet bestod av tillgängligheten med att kontakta rektorerna, lärare och få tillgång 

                                                             
20 Angvik, Magne & Borries, Bodo von (1997 B), s. 35–45. 
21 Thurén, Torsten (2005), Källkritik s. 7–9. Samt Berglund, Louise & Ney, Agneta (ed.), Historikerns hantverk, 
om historieskrivning, teori och metod, s. 149ff. 
22 Klapp, Alli (2013), ” Storskaliga studier i forskning om barn och unga”, i Erlandsson, Soly & Sjöberg, Lena (ed.), 
Barn- och ungdomsforskning: Metoder och arbetssätt, s. 117–126.  
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till eleverna inom en begränsad tidsram. Det medförde att utfallet resulterade till en homogen 

grupp som går studieförberedande utbildning på gymnasiet. Alla årskurser blev inkluderade i 

urvalet, därmed innebär det att inte alla elever specifikt mött undervisning om Förintelsen under 

gymnasiet. Utifrån syftet som är att skapa en större förståelse för vilken typ av historiebruk som 

är framträdande och etablerade hos elever på gymnasienivå är det inte av relevans om mötet 

med undervisning om Förintelsen skett på gymnasiet. Dock är det av relevans för källkritiska 

analysen framförallt i samband med principen tid och tidssamband. 

Källkritik: 

Empirin som grundas för denna uppsats är elevernas svar i enkätundersökningen. Detta medför 

att en källkritisk analys bör ske i samband med skaparna av empirin samt enkätens utformning. 

Källkritiska analysen handlar inte om att bedöma eller sålla bort källor, enkätsvar, som är 

osanna från något som betraktas sant. Det är inte min uppgift, utan uppgiften är främst diskutera 

om vilka källkritiska principer som faktorer som kan ha påverka undersökningen. Vid tillfället 

som eleverna deltar i enkätundersökningen kan det uppstå flera olika faktorer som kan komma 

påverka deras slutliga enkätsvar och därmed empirin för studien.23  

Den första principen är tidssambandet och närheten mellan när eleverna hade 

historieundervisning om Förintelsen och när de genomförde enkätundersökningen. Detta är 

varierande bland deltagarna i undersökningen, vilket innebär att minnet har en stor betydelse i 

sammanhanget framförallt för årskurs 1. Eftersom dessa elever behöver minnas tillbaka till 

deras möte med Förintelsen i historieundervisningen under högstadiet. Minnet varierar hos alla 

människor, vilket medför att vissa deltagare har varit närmare i tid än andra i skeendet av 

undervisning om Förintelsen och enkätundersökningen. Detta innebär att enkätsvaren under 

närhetskriteriet får konsekvenser för hur informationen kan tolkas.24 Ytterligare en faktor som 

kan komma att påverka resultatet är den andra principen beroende, vilket är främst i miljön 

deltagarna genomförde enkätundersökningen. Vid detta tillfälle kan eleverna ha blivit 

påverkade av klasskamrater, samhället, värderingar, aspekter och tidigare möten av Förintelsen. 

Dessa faktorer är svåra att undgå i studier med människor. Detta medför att källorna kan vara 

beroende av dess omgivningar, men utifrån det som skedde i undersökningsprocessen, vid 

tillfällena som jag var delaktig i, är det en låg risk för ett stort beroende hos enkätsvaren. Tredje 

principen är tendens som berör om källan ger en falsk bild av verkligheten på grund av någons 

                                                             
23 Berglund & Ney (2015), s. 147f. 
24 Berglund & Ney (2015), s. 149ff. 
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personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen av att förvränga verklighetsbilden.25 I 

denna undersökning finns det en minimal risk för att eleverna har gett en falsk bild av 

verkligheten, om det har skett kan det bero på elevens intresse av att delta i studien som bidragit 

att inte svara sanningsenligt i enkäten. Detta påverkar självfallet sista principen, äkthet. 

Äktheten och trovärdigheten av deltagarens enkätsvar är oerhört svårt att bedöma.  Enkätsvaren 

är skapade genom en individ och därmed blir det svårt att avgöra dess trovärdighet i rådande 

omständigheter.26 Utifrån den källkritiska analysen och det som skedde under 

undersökningsprocessen gav aldrig deltagarna något tecken att avsiktligt påverka utfallet inom 

någon källkritisk princip, främst inom principerna tendens och äkthet. 

Avslutningsvis kunde enkätens frågor och alternativen varit utformade och disponerade på ett 

annat sätt. Enkäten innehåller felstavningar och särskrivningar, vilket upptäcktes under 

forskningsprocessen.  Fler frågor om som berört historiebruk kunde inkluderats, dels för att 

bidra till en djupare förståelse till vilket historiebruk eleverna har mött och dels för att 

underlättat tolkningen och analysen av enkätsvaren. Fortsättningsvis kunde flera frågor i 

enkäten ge eleven möjlighet att utveckla deras val av alternativet i en kommentar. Detta kunde 

ha bidragit till att minska tolkningen av enkätsvaren. Avslutningsvis kunde alternativen i fråga 

4 varit tydligare utformade exempelvis: Ja, Förintelsen var ett enskilt område i 

historieundervisningen. Nej, Förintelsen behandlades i samband med andra världskriget. Med 

andra ord kunde utformningen av enkäten bli mer tydlig för eleverna. Dock finns det ingen 

garanti till att undersökningen resultat hade varit annorlunda om detta hade beaktats.  

1.5 Teori och metod 

Teoretiskt ramverk: 

Teorin som används som tolkningsredskap för denna uppsats är Klas-Göran Karlsson typologi 

historiebruk. Typologin historiebruk kommer användas som ett analysredskap för att förstå 

vilket historiebruk elever har mött genom arbetsformer och material i historieundervisningen 

om Förintelsen. Val av teori är framförallt att skapa en tolkningsram och struktur i 

undersökningen, men även att underlätta avgränsningen för forskningsområdet.27  

Klas-Göran Karlsson beskriver att historiebruk är ett redskap för att identifiera de olika sätt 

historien kan brukas och faktiskt brukas. Det vill säga hur historia brukas av människor eller 

grupp utifrån deras behov, intresse och funktion. Det innebär att det finns olika typer av 

                                                             
25 Thurén (2005), s. 31–35, 63–66. 
26 Berglund & Ney (2015), s. 147–155. 
27 Berglund & Ney (2015), s. 119f. 
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historiebruk som människor utför i olika sammanhang, situationer och tidpunkter. Karlsson 

menar även att historiebruk används som redskap för att reflektera över sitt eget bruk av historia 

och över historiens roll i samhället och sammanhang.28 Typologin nämns för första gången i 

boken Historien som vapen, där Karlsson beskriver historiebruken vetenskapligt, existentiellt, 

moraliskt, ideologiskt, eller icke-bruk.29 Vidare skildrar Karlsson ytterligare två stycken 

historiebruk: pedagogiska/politiska och kommersiellt i boken Historien är nu.30 

Tablå 1: Sju olika typer av historiebruk 

BRUK BRUKARE FUNKTION BEHOV 

Vetenskapligt Historiker, historielärare 
Verifiering, tolkning Upptäcka,  

Rekonstruera 

Existentiellt Alla människor Orientering, förankring Minnas, glömma  

Moraliskt Välutbildade skikt 

Intellektuella 

Rehabilitering, 

restaurering, försoning 

Återupptäcka 

Ideologiskt 
Intellektuella, politiska 

eliter 

Legitimering, 

rationalisering 

Uppfinna,  

Konstruera 

Icke-bruk Intellektuella, politiska 

eliter 
Legitimering, 

rationalisering 

Glömma,  

Utplåna 

Politisk-

pedagogiskt 

Intellektuella, politiska 

eliter, pedagoger 

Instrumentalistering, 

politisering  

Illustrera, 

offentliggöra, 

debattera 

Kommersiellt Verksamma inom reklam 

och ekonomi  

Kommersialisering Öka historiens värde, 

Göra ekonomiska 

vinster 

Källa: Figur 1, tabell över olika historiebruk, hämtad ur Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander 

(2009) tabell 1.1, s.59. 

Dessa olika historiebruk som framställts i figur 1 brukas av olika människor och grupper för att 

fylla olika behov och funktion. Karlsson betonar att ”[T]ypologin gör inga anspråk på 

fullständighet. Det är också uppenbart att flera av bruken i verkligheten kan överlappa varandra. 

De kan ofta utan problem existera bredvid varandra”. Detta innebär att historiebruken inte är 

                                                             
28 Karlsson & Zander (2009), s. 58f. 
29 Karlsson, Klas-Göran (1999), Historia som vapen: Historiebruk och sovjetunionens upplösning 1985–1995, s. 
57ff. 
30 Karlsson & Zander (2009), s. 58ff.  
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en enstaka företeelse utan personer kan möta och tolka olika historiebruk vid ett sammanhang 

eller olika tidpunkter.31 Detta grundar sig i det mänskliga mötet med olika teorier, ideologier, 

politiska strömningar och kulturella moden som finns i deras livssfär. Dessa tongivare kan 

påverka hur individen tänker och tolkar vid mötet med historia, vilket innebär att alla människor 

som möter samma historia vid ett specifikt tillfälle kommer tolka och tänka olika om dess 

historiebruk.32  

För uppsatsens avgränsning och för dess relevans är historiebruken ideologiska, moraliska, 

vetenskapliga och politiskt/pedagogiska centrala i undersökningen. Undersökningen har som 

syfte att identifiera vilka typer av historiebruk som elever mött i samband med Förintelsen i 

historieundervisningen. En motivering till varför valet av att utgå ifrån dessa fyra typer av 

historiebruk i undersökningen är grundat främst i historiebrukens olika funktioner och behov 

som blir uppfyllda.33  

Den första som inkluderas är ideologiska historiebruket som innebär att människor brukar 

historia för att ”legitimera” en sorts ideologi i ett historiskt meningssammanhang samt utifrån 

en samhällsutveckling då-, nu- och framtid. Det kan ske utifrån att brukaren vill rättfärdiga sin 

ideologi utifrån dess maktposition, men det kan även vara att brukaren vill rationalisera 

historien. Med andra ord vill individen bruka historien för att i efterhand lägga den till rätta, för 

att förklara eller försvara förtyck och våld i det förflutna.34 Andra historiebruket är det 

vetenskapliga som grundar sig i empiriska iakttagelser, dokumentation och ”fakta”, vilket 

används främst som stöd för en giltighet och meningssammanhang. Till skillnad från 

ideologiska historiebruket som uppfinner ideologer, fakta och sammanhang har det 

vetenskapliga historiebruket som mål att förmedla en korrekt historiskfakta som ”faktiskt 

hände” i den mån som går.35 Ett vetenskapligt historiebruk används inte enbart av historiker, 

utan även av pedagoger i ett undervisningssammanhang. Pedagogen använder sig av ett 

empiriskt förhållningssätt vid meningskonstruktion genom att verifiera källmaterialen.36 

Det tredje historiebruket är det moraliska, vilket brukas för att belysa fakta om orättvisa som 

ägt rum för att skapa upprördhet. Brukarna som använder ett moraliskt historiebruk har oftast 

                                                             
31 Karlsson & Zander (2009), s. 58. Beskrivs även i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (2014), Historien är 
närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 78. 
32 Karlsson (1999), s. 57. 
33 Ammert (2015), s. 58–69. 
34 Karlsson & Zander (2014), s. 74f. 
35 Karlsson & Zander (2009), s. 63f. 
36 Karlsson & Zander (2014), s. 78f. 
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själv drabbats eller är människor som tar sig an den specifika historien med funktionen att 

uppröra, menar Karlsson. Det innehåll som används består av fakta om diskriminering och 

övergrepp som skett i historien, händelser som fått en negativ följd för dom drabbade eller deras 

efterlevande, eller som gynnat maktinnehavare och deras arvtagare. Målet med det moraliska 

historiebruket är att ge upprättelse eller på något sätt rättfärdiga det som orättfärdigt uträttats. 

Det sker oftast genom att brukaren vänder sig mot makthavaren eller gärningspersonen som 

uträttat gärningarna för att stärka den moraliska aspekten av historien.37  

Fjärde och sista historiebruket som inkluderas är politiskt/pedagogiskt historiebruk. 

Benämningen av detta historiebruk kommer framöver i uppsatsen att benämnas som 

pedagogiskt historiebruk, eftersom den aspekten är mest relevant för undersökningskontexten. 

Det pedagogiska historiebruket används främst för att förmedla och påvisa likheter mellan nutid 

och historiska skeenden i olika grader. Detta kan vara grundat i att den pedagogiska 

verksamheten inrymmer ett reduktionistiskt element. I en undervisnings och pedagogiskt syfte 

sker dessa liknelser utifrån att betona att historien bär med sig lärdomar och att människor kan 

förstå händelser i nutiden med liknande historiska händelser. Målet för historiebruket är inte 

primärt kunskapsorienterat, utan fokus är främst på att väcka uppmärksamhet och vissa på 

liknelser mellan historiska och nutidens händelser.38  

Metod: 

Datainsamlingsmetoden som valts för att undersöka syftet och frågeställningen är genom en 

enkätundersökning av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Valet grundar sig i enkätens 

utformning, samt hur empirin från enkätundersökningen skulle presenteras och analyseras i 

analysdelen.39 Med andra ord appliceras en kvalitativ metod vid analysen av enkätsvaren för att 

komma fram till vilka historiebruk som är framträdande bland eleverna. Varför det är en 

kvalitativ analys är för att syftet är att skapa en förståelse för historiebruk om Förintelsen som 

elever mött genom arbetsformer och material. Följande appliceras en kvantitativ metod för att 

kvantifiera empirin från enkätundersökningen, vilket innebär att presentera empirin på ett 

disponerat och tydligt sätt genom siffror, procenttal, cirkel- och stapeldiagram.40  

                                                             
37 Karlsson & Zander (2014), s. 73. 
38 Karlsson & Zander (2009), s. 66f. Beskrivs även i Karlsson & Zander (2014), s. 75f. 
39 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 43ff. 
40 Sorbring, Emma (2013), Konsten att träffa rätt – om enkätundersökningar, i Erlandsson, Soly & Sjöberg, Lena 
(ed.), Barn- och ungdomsforskning: Metoder och arbetssätt, s. 135ff. 
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I och med uppsatsens syfte och frågeställning kunde andra datainsamlingsmetoder valts för 

undersökningen, men för att få en bred förståelse av elevernas uppfattning valdes en 

enkätundersökning av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Metoden som används för 

enkätundersökningen har både för- och nackdelar. Fördelarna med en enkät är framförallt att 

kunna nå ut till flera elever, vilket bidrar till en större förståelse för elevernas uppfattningar om 

arbetsformer, material och historiebruk som kommer genom historieundervisningen om 

Förintelsen. Nackdelen är framförallt det tolkningsutrymmet som kommer genom elevernas 

enkätsvar. Tolkningsutrymmet uppstår främst när eleverna läser frågorna och fyller i enkäten 

och vid tolkningen och analysen av enkätsvaren.41 Om en annan metod av kvalitativ karaktär 

hade använts vid denna undersökning exempelvis intervju, skulle det bidra till en djupare 

förståelse och utvecklade resonemang genom samtal med eleverna om området. Det skulle dock 

bidra till en snävare antal deltagare i undersökningen. I och med det skulle undersökningen inte 

bidra till en lika bred förståelse för historiebruket som elever mött i undervisningen.42 

Utformning av enkät: 

Enkätens utformning, bearbetning och undersökningsprocessen har sin utgångspunkt i Emma 

Sorbrings kapitel i Soly Erlandsson och Lena Sjöberg bok Barn- och ungdomsforskning. 

Kapitlet berör det väsentliga om att genomföra enkätundersökning med ungdomar. Det innebär 

att jag som utformar enkäten bör besitta god kännedom om området, vilket i detta fall är om 

Förintelsen och historiebruk. Vid enkätens utformning av frågorna och information strävade jag 

efter att vara så tydlig som möjlig, framförallt för att minska risken för att eleven missförstår 

informationen, frågan eller svarsalternativen.43 Utformningen av enkätens första sida utgår ifrån 

vetenskapsrådets rekommendationer för att bedriva god forskning, vilket ledde till att första 

sidan innehåller information om vem jag är, om undersökningen, vad enkäten innebär, hur 

enkätens ska fyllas i, samt det som eleven behöver veta om sekretess och medgivande. Genom 

att förankra enkäten i forskning och riktlinjer har det bidragit till att undersökningen har både 

en god forskningsetisk och hög kvalité, vilket leder till en hög validitet och reliabilitet.44  

Forskningsprocess: 

Tillvägagångsättet i forskningsprocessen blev en egenhändig konstruerad enkät som delades ut 

till gymnasieelever. För att få tillgång till eleverna kontaktades lärare och rektorer via telefon 

                                                             
41 Fejes & Thornberg (2009), s. 36f. 
42 Sorbring (2013), s. 135ff. 
43 Sorbring (2013), s. 136f. 
44 Vetenskapsrådet (2017), God forskningssed, s. 39–42. 
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och mail. Det resulterade att flera lärare och rektorer svarade, en del hänvisade vidare till andra 

kontakter och en del svarade direkt om deras intresse för studien. Tillvägagångsättet resulterade 

i att jag totalt kom i kontakt med 6 stycken lärare som möjliggjorde för att genomföra min 

enkätundersökning med deras elever. Vid tillfällena eleverna genomförde undersökningen var 

jag närvarande, men det förekom att enkäter fylldes i utan min närvaro. Detta skedde utifrån en 

överenskommelse mellan mig och läraren. Vid min närvaro kunde jag verbalt informera 

eleverna om enkäten och studien, vid min frånvaro fick eleverna ta del av informationen via 

enkäten och läraren.  

Innan enkäten skickades ut till deltagarna så blev enkäten testad på tre personer som är inom 

målgruppens ålder. Responsen från testdeltagarna handlade framförallt om att frågorna och 

alternativen skulle utvecklas. Utifrån det jag upptäckte och testdeltagarna respons genomfördes 

vissa förändringar i enkäten. På första sidan av enkäten tillkom första ändringen, vilket var att 

tillägga en text om elevernas rättigheter under undersökningsprocessen som handla om att 

eleven kan återkalla sitt medgivande under processen. Andra förändringen var att lägga till en 

text som förklarade processen i hur frågorna besvaras, såsom flersvarsalternativ. I och med detta 

ändrades fråga 12 till att bli flersvarsalternativ eftersom flera historiebruk kan förekomma i 

undervisningen. Dessa tre förändringar bidrog till att enkäten blev ännu mer tydligare för 

eleverna som tidigare framkommit i samband med vad Sorbring45 och Vetenskapsrådet46 

rekommenderat. Fortsättningsvis i forskningsprocessen hanterades enkäterna utifrån 

Vetenskapsrådets rekommendationer om hanteringen av enkätsvar, vilket innebär att 

enkätsvaren inte har blivit påverkade utav mig eller någon annan.47 Sammanfattningsvis påvisar 

den valda metoden validitet och reliabilitet utifrån undersökningsområdet, tillvägagångsättet, 

forskningsprocessen och hanteringen av empiriska data. Detta har en stor betydelse för 

trovärdigheten av empirin samt analysen som ligger till grund för denna uppsats. 

 

 

 

                                                             
45 Sorbring (2013), s. 135ff. 
46 Vetenskapsrådet (2017), s. 39–42. 
47 Ibid. 
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2. Bakgrund 
Syftet för denna del är att ge en övergripande bakgrundsinformation som kan vara av relevans 

inför analysen och slutdiskussionen. I den första delen kommer en beskrivning i hur Förintelsen 

blir uppmärksammat och sedan en del av ämnet historia i svenska skolan. Sedan i den andra 

delen kommer undervisning om Förintelsen i dagens historieämne att behandlas, vilket är 

framförallt hur och vad som elever får möta i samband med undervisningen om Förintelsen. 

2.1 Förintelsen blir en del av historia undervisningen  

Forskare på dåvarande Centrum för Invandrarforskning vid Stockholms universitet i samarbete 

med Brottsförebygganderådet genomförde en studie under 1996. Undersökningen bestod av en 

enkätundersökning som genomfördes av elever i årskurs sex, åtta och nio i grundskolan samt 

årskurs två och tre på gymnasiet. Syftet med undersökningen var att ta redan på vad för attityder 

unga människors hade om demokrati och Förintelsen. Undersökningens resultat visade att 

gymnasieelever har ett lågt förtroende för demokrati, samt en tredjedel förnekar förintelsen och 

att rasismen ökar i samhället. Resultatet av denna studie blev uppmärksammat av den 

dåvarandestadsministern Göran Persson.48  

Persson påbörjade en informationssatsning 1997, vilket resulterade i projektet levande historia 

som hade som syfte att motverka dessa resultat genom en kunskapssatsning om Förintelsen 

bland skolungdomar. Med andra ord skulle projektet leda till större kunskaper om Förintelsen 

bland ungdomarna i Sverige. Informationssatsningen innebar även att en boken ”om detta må 

ni berätta” kom ut kostnadsfritt år 1998. Projektet kom senare att bli nuvarande Forum för 

levande historia, som inrättades genom att Sverige anslöt sig till Stockholmsdeklarationen år 

2000. Myndigheten skall sträva efter att informera om Förintelsen och mänskliga brott, samt 

sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.49 Detta är 

en förenklad beskrivning av det som framkommer i beslutet från kommittédirektivet år 2001, i 

beslutet fick Levande historia uppdraget att starta upp myndigheten Forum för levande historia 

i Stockholm. I beslutet framkommer en utförlig beskrivning av myndighetens uppdrag, vilket 

är att forumets ska främja arbete med, diskussion om och reflexion över demokrati, tolerans 

och mänskliga rättigheter i samtiden utifrån historiska perspektiv med utgångspunkt i 

Förintelsen.50 Detta blev officiellt 2003 när informationssatsningen levande historia blev 

                                                             
48 Gerner, Kristian & Karlsson, Klas Göran (2005), Folkmordens historia, perspektiv på det moderna samhällets 
skuggsida, s. 323ff. 
49 Ibid. 
50 < http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/tillaggsdirektiv-till-kommitten-
levande-historia_GPB1118 > (2018-04-26) 
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myndigheten Forum för levande historia.51 Den statliga myndigheten har som syfte att stödja 

minneshållandet, undervisning och studier av Förintelsen. Syftet är att kunskaper om 

Förintelsen ska motivera människor att arbeta för alla människors lika värde.52 Denna aspekt 

genomsyrar inte enbart Forum för levande historia utan även i skolväsendet genom skollagen: 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 
och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.53 

Aspekten av samhällets värdegrund samt moraliskt perspektiv av Förintelsen har även varit en 

del av lärarfortbildningen vid Forum för levande historia.54 Nazisternas folkmord på judarna 

kom att bli en del av historieämnet i både grund-, och gymnasieskolan. Delvis som ett ämne att 

undervisa om för olika perspektiv, men även dels för att den historiska händelsen blev ett av 

dom centrala innehållen i historieämnet för grundskolan. Detta bidrog senare till 

forskningsområden samt hjälpmedel i att undervisa om Förintelsen i skolan. Det var främst för 

att underlätta för lärarens metodval i samband med undervisningen om Förintelsen i 

historieämnet. Många lärare ser problematik och svårighet att undervisa om nazisternas 

folkmord på judar.55 Denna problematik blir uppmärksammat även på Skolverkets hemsida om 

folkmord och Förintelsen.56 Förintelseforskaren Yehuda Bauer skriver att Förintelsen är ett 

folkmord utan motstycke. Förintelsen består av en mänsklig händelse och av mänskliga skäl 

som kan förklaras, men det innebär inte att det är lätt.57 

 
2.2 Förintelsen i dagens historieundervisning 

I styrdokumentet för ämnet historia behöver eleverna uppnå och erhålla flera olika kunskaper 

och förmågor inom flera olika historiska områden. Eleverna ska genom olika former av 

undervisning möta olika typer av källmaterial och perspektiv på historien, samt ges förståelse 

av hur historia används.58 På skolverkets hemsida har forskning för skolan behandlat området 

”Möjligheter och problem i undervisning om Förintelsen” för att underlätta samt få läraren att 

problematisera sitt metodval i samband med Förintelsen i undervisningen.59 Det framkommer 

                                                             
51 Gerner & Karlsson (2005), s. 324f. 
52 < https://www.levandehistoria.se/om-oss > (2018-05-18) 
53 SFS 2010:800, 1kap. 5§ 
54 Gerner & Karlsson (2005), s. 330f. 
55 Wibaeus (2010), s. 20ff.  
56 < https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-
amnen/historia/undervisning/mojligheter-och-problem-i-undervisning-om-forintelsen-1.253480 > (2018-05-18) 
57 Bauer, Yehuda (2000) Förintelsen i perspektiv, s. 10, 23. 
58 Skolverket (2011), Läroplanen för gymnasieskolan. Historia. 
59 < https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/so-
amnen/historia/undervisning/mojligheter-och-problem-i-undervisning-om-forintelsen-1.253480 > (2018-05-30) 
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att valet av metod är viktigt för vilka eller vilket perspektiv och förståelse eleven kommer få 

om och möta Förintelsen. Detta innebär att läraren behöver ställa sig didaktiska frågor till 

materialet i förhållande till olika faktorer såsom, vad ska innehållet behandla och hur ska 

eleverna arbeta med innehållet.60 Elevers möjligheter att lära sig om Förintelsen kan komma 

genom undervisningens innehåll, dess form och metod. Formen kan medföra nya sätt att tänka 

utifrån den nya fakta som framkommit. Det finns ett naturligt och intimt samband mellan form 

och innehåll i undervisningen.61 Det är eleven och läraren möte i, genom och med historieämnet 

bidrar till hur eleverna erhåller och möter olika kunskaper och perspektiv på historiska 

händelser.62 

Eleverna får generellt möta olika former och innehåll utifrån olika syften i 

historieundervisningen. Majoriteten av eleverna upplever att de får möta innehåll och fakta 

genom lärarens föreläsningar, lösa uppgifter, se på film och läsa i historieundervisningen.63 

Dessa arbetsformer förekommer även i historieundervisning om Förintelsen. Elever upplever 

att Förintelsen i undervisningen präglas av att läraren håller föreläsningar och genomgångar, 

titta på film för att illustrera innehållet och arbetar med instuderingsfrågor. Läromedlen som 

gymnasieelever upplevde var främst att använda datorer för att söka information på olika fakta-

sidor på Internet. Denna undersökning, som Ammert genomfört, bidrog inte enbart till att få 

kunskaper om hur elever upplevde arbetsformer och innehåll i undervisningen om Förintelsen, 

utan även få en inblick i vilka perspektiv som lärarna tänkt och avsiktligt valt att förmedla med 

undervisningens form och innehåll. Genom att läraren har didaktiskt valt olika former och 

innehåll till undervisningen har även läraren valt ett angreppsätt gentemot det historiska 

området Förintelsen. Detta har lett till att fyra dominerande historiebruk förekommer inom 

lärarens didaktiska val, vetenskapligt, politiskt/pedagogiskt och moraliskt. Dessa historiebruk 

är mest förekommande i undervisningen om Förintelsen i både grundskolan som i 

Gymnasieskolan.64  

  

                                                             
60 Haydn, Terry (2000), ”Teaching the Holocaust through History”, i Ian Davies (ed.) Teaching the Holocaust 
Educational Dimensions, Principles and Practice, s. 135ff. 
61 Adler (2014), s. 286f. 
62 Ammert (2013), s.10 
63 Ammert (2013), s. 50f.  
64 Ammert (2011), s. 54–72. 
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3. Analys 
I denna del kommer en sammanställning av elevernas enkätsvar att presenteras genom skriftlig 

text samt stapel-, och cirkeldiagram. Stapeldiagrammen är utformade utifrån det antal elever 

som svarat på frågorna i enkäten.  Vissa av frågorna var flersvarsalternativ vilket påverkar 

antalet alternativ som valts bland eleverna. Cirkeldiagram är utformade för att tydliggöra 

fördelningar av elevsvar i frågorna som rör arbetsform och material, samt i kombination med 

frågan som rör historiebruk. Följande är analysen disponerad i fyra delar, varav första delen 

behandlar arbetsformer i undervisningen (frågorna 4 och 7). Andra delen behandlar olika 

material i undervisningen om Förintelsen (frågorna 9 och 10). Tredje delen av analysen används 

två första delarna för att förstå elevernas uppfattning om förintelsen, främst för att skapa en 

förståelse för deras uppfattning (frågorna 5, 6 och 11). Liknande jämförelse kommer ske i den 

slutliga delen av analysen, när arbetsformer och material ligger till grund för att förstå vilket 

historiebruk som eleverna mött i undervisningen (fråga 8 och 12). 

3.1 Arbetsformer  

Figur 1 

Detta diagram mäter elevers upplevelse om hur Förintelsen har behandlats i 

historieundervisningen. Deltagarna fick frågan; När jag fått undervisning om Förintelsen har 

det varit inom ett enskilt område i undervisningen och inte som en del av historieundervisningen 

om andra världskriget, samt två alternativ ja eller nej. Utifrån det som framkommit så är det 

lika många elever som upplever att Förintelsen är ett enskilt område som behandlas, lika många 

upplever att Förintelsen behandlas som en del av andra världskriget. Det finns troligen flera 

Ja, Förintelsen varit en enskilt område
i historiaudnervisningen

Nej, Förintelsen har behandlats i
samband med andra världskriget

Elevers upplevelse, Ja 68
Elevers upplevelse, Nej 68
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olika faktorer till varför eleverna svarade som de gjorde. I detta fall kan elevernas uppfattning 

av frågan ha en stor betydelse i hur eleverna svarade. Ett alternativ till detta är att läraren kan 

ha planerat två områden, andra världskriget och Förintelsen, men inte varit tydlig i övergången 

eller så har inte eleven uppmärksammat uppdelningen. Detta kan bidra till att eleverna svarar 

nej på frågan, då eleven upplever de två områdena som ett område. Ett annat alternativ kan helt 

enkelt att undervisningen om Förintelsen har varit i samband eller en del av undervisningen om 

andra världskriget, vilket leder till att elevernas nej är kopplat till undervisningens utformning. 

Utifrån fördelningen i enkätsvaren kommer denna fråga inte användas mer i analysen.  

 
Figur 2 

Detta diagram mäter elevers uppfattning om vilka arbetsformer som förekommit i samband med 

Förintelsen i historieundervisningen. Deltagarna fick frågan; Under vilken arbetsform har du 

arbetat med i samband med Förintelseundervisningen? I samband med frågan fick deltagarna 

svara på flera av dom sex olika alternativen om arbetsformer, vilket ligger till grund för 

diagrammets utformning. I och med detta visar diagrammet fler angivna svar än vad det var 

som medverkade i undersökningen, 136 deltagare.  

Resultatet visar en tydlig fördelning av den arbetsform som eleverna främst upplevt i samband 

med undervisningen. Trots att föreläsning av lärare är den som flest elever upplevt i 

undervisningen är det mycket få elever som enbart upplevt enbart denna arbetsform (se figur 

3). Vidare är det arbetsformerna kollat film och självständigt arbete vanligt förekommande 

bland enkätsvaren, vilket innebär att de arbetsformerna som färre elever har upplevt i 

undervisningen är följande diskussion/seminarium i helklass, grupparbete och redovisning.  

Elevernas uppfattning
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Grupparbete 33
Diskussion/seminarium i helklass 61
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Utifrån resultatet ovan (figur 2) visar figur 

3 fördelningen av antalet svar. Totalt var det 

84 deltagare som hade angett tre eller flera 

alternativ, vilket motsvarar 62%. Detta kan 

tolkas att dessa elever har fått en allsidig 

arbetsform i undervisningen. Samtidigt var 

det 16 elever, vilket motsvarar 12%, som 

enbart angett ett av alternativen. Detta kan 

tolkas som att eleverna har mött en ensidig 

arbetsform i undervisningen, men det 

utesluter inte att eleverna vid frågan minns 

alla arbetsformer som förekom i samband 

med undervisningen. Av följande 16 elever var det 7 elever som upplever att materialet de fick 

arbeta med i undervisningen var enbart film, samt 6 elever som upplever att arbetsformen var 

enbart föreläsning av lärare och 2 elever som upplevde att de enbart fick arbetsformen 

självständigt arbete. 

3.2 Material  

Diagrammet ovan mäter elevers uppfattning om vilken sorts material som förekom i 

undervisningen om Förintelsen. Frågan deltagarna fick var följande; Under 

förintelseundervisningen fick jag arbeta med följande material. Sedan fanns det sex stycken 

Elevernas svar
Historiska texter 82
Läsa skönlitterära böcker 12
Film som visats i undervisningen 117
Läst läroboken 55
Digitala material 89
Utgå från lärarens material 10
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alternativ som deltagarna fick välja mellan, vilket ligger till grund för diagrammets utformning. 

I och med detta visar diagrammet, liknande figur 2, fler angivna svar än vad det var som 

medverkade i undersökningen. Följande visar resultatet i diagrammet tydligt att eleverna 

upplever att undervisningen gav dom möjlighet att möta material som främst var av formerna 

film, digitalt och historiska texter.  

Utifrån resultatet ovan (figur 4) visar 

figur 3 fördelningen av antalet svar. 

Flera av eleverna valde att fylla i flera 

alternativ. Det var totalt 79 elever 

motsvararande 58% som fyllde i 3 eller 

flera alternativ vid denna fråga. Följande 

var det 24 elever, 17%, som enbart hade 

svarade på ett av alternativen. Bland 

dessa 24 elever hade dom flesta kryssat i 

alternativet, 1) film som visats i 

undervisningen, 2) digitala material, 3) 

lärarens material, läst läroboken och historiska texter.  

I fråga 10 fick eleverna sedan beskriva mer specifikt vilket material de fick arbeta med i 

undervisningen. Bland dom 136 deltagande var det totalt 124 elever som svarade på frågan med 

varierat resultat. Flesta av svaren beskrev mer vilken materialform det var och inte vilket 

material som användes vid undervisningen. Dessa svar var för det mesta korta och innehöll 

beskrivningar av materialformen som exempelvis internet, datorn, film, PowerPoint, 

genomgångar och föreläsningar, läroboken, läste böcker, texter eller rapporter. Andra elever 

beskrev mer detaljerat vilken typ av material som förekom i undervisningen, vilket var främst 

SO-rummet, ”Om detta må ni berätta”, Levande historia, Anne Franks dagbok, Pojken i randig 

pyjamas, Schindler´s list och Krigets unga hjärtan. Utav resultaten var det några elever som 

besvarade på frågan som följande;  

Jag fick läsa en text som innehöll flertal intervjuer med överlevande judar, samt 
sett filmen ”Pojken i randig pyjamas”.  

●Historia boken: Jos-serien historia Maxi kap. om 2:a världskriget ●Schindlers list 
(sic!). Dokumentärfilmer. Tobias Rawek (sic! Rawet) föreläsning (överlevde 
koncentrationsläger). Boken: ”Jag överlevde” av en person som överlevde (minns 
inte namnet).  
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Vi såg filmen schindler´s (sic!), vi diskuterade och se klipp om åskådarrollen och 
civilkurage, seminarie (sic!) om olika personers roller under förintelsen/andra 
världskriget.  

Majoriteten av svaren och beskrivningarna som eleverna gav överensstämde med vad eleven 

tidigare hade svarat i föregående figur 4. Det som inte överensstämde var när eleverna beskrev 

andra material och arbetsformer som inte fanns som alternativ i enkäten. Eleverna beskrev att 

materialet som användes i undervisningen kom även från studieresor till koncentrationsläger i 

Polen. En av eleverna beskrev det som följande: ”Ett par elever i vår klass fick åka till Polen på 

skolresa, när de kom hem berättade de om koncentrationsläger mm (sic!)”. Ytterligare en elev 

beskriver att; ”Vi åkte bland annat på en studieresa till polen och besökte två olika 

koncentrationsläger. Vi har även sett på många filmer som handlade om förintelsen. Även 

gruppdiskussioner har gjorts under lektionstid.” 

3.3 Elevernas uppfattningar 

Figur 6 

Detta diagram mäter vilken definition eleverna förknippar med Förintelsen. Frågan deltagarna 

fick var följande; Kryssa i följande definition du förknippar Förintelsen med, samt fyra 

definitioner som syns i figur 6. Detta utgår ifrån ett vetenskapligt historiebruk, eftersom 

definitionerna är formulerade utifrån vanliga benämningar som kan förknippas med 

Förintelsen. Utifrån enkätsvaren framkom en tydlig majoritet som valde första definitionen 

nazisternas folkmord på judar under andra världskriget, totalt 111 utav 136 elever. Följande 

var det 22 elever som angett alternativ två och tre, samt var det ingen av deltagarna som hade 

valt det sista alternativet, Inget av ovanstående, som sitt svar på frågan.  
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Figur 7 

Diagrammet ovan har för avsikt att möta elevernas uppfattning om sambandet mellan den 

politiska rörelsen nazismen och den antisemitiska ideologin. Frågan som deltagarna fick svara 

på var; Jag anser att den antisemitiska ideologin i nazismen hade en stor betydelse för att 

Förintelsen av judar ägde rum, genom tre alternativ som även är kategorierna i diagrammet 

ovan (figur 7). Utifrån antalet deltagare som besvarade frågan genom svarsalternativen 

framkom en tydlig majoritet som uppfattade att det fanns ett samband mellan antisemitiska 

ideologin och nazisternas folkmord på judiska befolkningen. Bland enkätsvaren var det ingen 

utav dom 136 deltagarna som svarade på alternativet nej, följande var det 28 deltagare som 

svarade på tredje alternativet. Detta kan tolkas utifrån att eleverna inte har mött eller minns 

sambandet mellan begreppet antisemitism i samband med nazismen eller Förintelsen.  

 
Figur 8 
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Diagrammet (figur 8) mäter elevernas uppfattning om hur arbetsformerna i undervisningen har 

bidragit till deras förståelse av Förintelsen, vilket framfördes i enkäten med denna fråga; 

Upplever du att arbetsformerna du använt har bidragit till din förståelse om Förintelsen. 

Deltagarna kunde svara på frågan genom tre möjliga alternativ, vilka är följande kategorier i 

diagrammet (se figur 8). Bland resultaten var det en tydlig majoritet av deltagare som upplevde 

att arbetsformerna som de fick genom undervisningen bidrog till deras förståelse av Förintelsen. 

Sedan fanns det en minoritet med totalt 11 deltagare i enkäten som svarade på de två andra 

alternativen, vilket motsvarar 0,8%. Dessa elever upplevde inte att arbetsformerna som 

användes bidrog till deras förståelse av Förintelsen. I jämförelse med resterande enkätsvar hade 

dessa 11 elever varierade svar, men majoriteten utav dom 11 eleverna hade angett att 

undervisningen bidragit till en ensidig undervisning (figur 3 och 5). Följande visade även dessa 

elever ett ensidigt perspektiv på Förintelsen i figur 9. Detta kan vara en anledning till varför 

eleverna upplever att arbetsformerna inte bidrog till deras förståelse om Förintelsen.  

3.4 Elevernas historiebruk 

 
Figur 9 

Diagrammet mäter hur elever upplever vilka perspektiv som framkommer i samband med 

undervisningen om Förintelsen. Den huvudsakliga frågan som deltagarna fick svara på var; Vad 

upplever du att undervisningen om Förintelsen ger dig för perspektiv, med fyra olika 
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påståenden som deltagarna fick välja mellan. Alternativen är utformade utifrån historiebruken 

som skall undersökas i uppsatsen. Det första alternativet representerar ideologiskt historiebruk, 

andra alternativet representerar vetenskapligt historiebruk, tredje alternativet representerar 

pedagogiskt historiebruk och sista alternativet representerar det moraliska historiebruket (se 1.5 

teori).  

Resultatet i figur 9 visar 135 deltagarsvar, det innebär att en av eleverna valde att inte fylla i ett 

av alternativen. Deltagaren gav en kommentar intill alternativen och skrev; Jag vet inte, vilket 

kan bero på att deltagaren inte mött dessa perspektiv i samband med undervisningen om 

Förintelsen. Detta innebär att diagrammet ovan enbart visar 135 elevers uppfattning och inte 

det totala antalet 136 som tidigare diagram har visat. Följande visar diagrammet ovan vilket 

perspektiv som eleverna har upplevt och mött i samband med undervisningen i skolan. Totalt 

visar diagrammet (figur 9) att 80% upplevde ett vetenskapligt historiebruk och 32% upplevde 

ett moraliskt historiebruk i samband med undervisningen om Förintelsen. Övergripande var det 

ingen av klasserna som deltagit i undersökningen som hade samma uppfattning, därmed har 

alla elever mött olika typer av historiebruk i samband med undervisning om Förintelsen.  

För att förstå vilka sorts historiebruk som elever har mött måste det kontextualiseras med 

arbetsform och material. Detta framförs i jämförelse med det som tidigare lyfts fram i samband 

om elever som angett tre eller flera alternativ av arbetsform och material (se figur 3 och 5). 

Figur 10 visar dom 84 elever som hade svarat tre eller flera arbetsformer i figur 3. Följande av 

figur 11 som visar dom 78 av 79 elever som angett tre eller flera material i figur 5. En av 

eleverna som hade angett tre eller flera alternativ i figur 5 hade i samband med figur 9 inte 
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svarat på något av alternativen, utan skrivit vet ej. Bland de 94 eleverna som syns i båda 

figurerna 10 och 11 var det 25stycken som enbart hade kryssat i ett perspektiv. Utifrån dessa 

25deltagare hade totalt 14 stycken enbart kryssat i andra alternativet, ett vetenskapligt 

historiebruk. Följande 6 stycken som enbart angett första alternativet, ett ideologiskt 

historiebruk. Fortsättningsvis visade även resultatet att bland dom 94 eleverna var det enbart 11 

stycken som hade fyllt i alla fyra alternativ i samband med figur 9. 

Fortsättningsvis fick deltagarna i en öppen fråga själva skriva om dom själva kan se några 

kopplingar mellan Förintelsen och dagen situation i svenska samhället. Frågan som eleverna 

fick i enkäten löd: Vilka kopplingar ser du mellan Förintelsen och dagens situation i svenska 

samhället. Ena sidan av resultatet visar att näst intill hälften av eleverna inte såg någon 

koppling, vilket framkom genom att deltagarna skrev; vet ej, ser inga kopplingar, eller lämnade 

frågan blank. Resultatet kan bero på om eleverna upplevde det svårt att se sambandet mellan 

Förintelsen och antisemitiska ideologin, vilket kanske beror på att eleverna enbart har uppfattat 

Förintelsen som ett folkmord. En elev i årskurs 3 beskriver att ”Förintelsen var en extrem 

företeelse i historien, således är det svårt att koppla den till den exakt med dagens svenska 

samhälle. Men man kan väl säga att en starkare högerväg/nationalism (sic!) präglar byas (sic!) 

samhälle”. I jämförelse med figur 9 var det näst intill lika många som inte hade fyllt i tredje 

alternativet, Jag har fått en förståelse om antisemitism i samhället då- och nutid, som inte hade 

skrivit något på frågan. Resultatet visade även att flera elever svarade på frågan med varierande 

detaljer. Vissa av svaren var korta och hade enstaka ord som beskrev antingen politisk grupp 

och partier, utsatta grupper av varierande härkomst eller ord såsom främlingsfientlighet, 

förtryck, rasism eller diskriminering oftast i samband med religiösa eller etniska grupper. Flera 

av eleverna beskrev att alla är inte lika mycket värda.  

Följande hade vissa deltagare skrivit mer utförligt vad de såg för samband med fråga 8 som på 

följande sida kommer presenteras. Citat är från 8 elever som beskrivit mer utförligt vad de ser 

för kopplingar. Dom fem första citaten har i samband med figur 9 kryssat i alternativet; Jag har 

fått en förståelse om antisemitism i samhället då- och nutid, följt av tre citat som inte kryssat i 

alternativet i figur 9. I och med detta har vissa elever inte fyllt i att undervisningen med dess 

arbetsformer och material bidragit till deras förståelse av ett pedagogiskt historiebruk. Detta 

kan tolkas utifrån att eleverna utifrån sin egen förmåga kan se kopplingar mellan den historiska 

händelsen Förintelsen och antisemitism i det svenska samhället i dagsläget.  
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Citat 1: Precis som i Tyskland under 30-talet sprids en nationalistisk anda där 
främlingsfientliga partier växer, SD/NSDAP. Detta gör ju att vissa 
minoritetsgrupper blir mer utsatta. 

Citat 2: Trots att förintelsen ägde rum och många anser att det var mycket hemskt, 
finns hat mot olika folkgrupper fortfarande kvar. Man ville aldrig att något sådant 
skulle hända igen men tittar vi på dagens samhälle kan vi se att spår fortfarande 
finns kvar. 

Citat 3: Det finns många kopplingar och en av dem är att det var synd o (sic!) det 
är det idag med. 

Citat 4: De kopplingar jag kan se är främst högerextremistens tillväxt, samt att man 
åter igen beskyller en vissa etnisiteter (sic!) och folkgrupper som roten till olika 
samhällsproblem. 

Citat 5: Förintelsen ses som en historisk händelse som vi ska ta lärdom av för att 
inget liknade ska ske igen. 

Citat 6: Att judar har blivit de man ska tyska synd om. 

Citat 7: Sverige är långt från situationen i europa (sic!) innan andra världskriget 
och Förintelsen. Men det finns en växande nationalism och främlingsfientlighet i 
Sverige idag. Det finns liknade drag i diskutionen (sic!) kring problem i samhället 
som i europa (sic!) under 30-talet (vi och dem). 

Citat 8: Det går att koppla på många olika sätt. Dels kan man fortfarande se ett hat 
mot judar från nazister. Man kan även koppla det till invandrarfrågan och det 
faktum att ett ”vi” och ”dom” har skapats i samband med detta. 

Citaten ovan visar att eleverna kan använda ett pedagogiskt historiebruk oavsett om de har mött 

det i undervisningen eller inte, men vissa citat visar ett moraliskt historiebruk. Bland citaten 

visar främst citat 2, 3, 5 och 6 ett moraliskt historiebruk, eftersom de visar att det ska aldrig mer 

hända igen samt att vissa framför att det är synd om judarna då- och i nutid. 
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4. Slutdiskussion  
I denna del kommer en diskussion om elevernas möte av historiebruk i undervisningens 

arbetsform och material. Diskussionen utgår ifrån resultatet från enkätundersökningen, tidigare 

forskning samt uppsatsens teoretiska ramverk. Dispositionen för denna del är utformad utifrån 

variablerna samt teoretiska ramverket, därmed behandlas historiebruken som framkom genom 

arbetsformer och material.  

4.1 Arbetsform och material i undervisningen om Förintelsen 

Resultatet visar att den mest förekommande arbetsformen är lärarens föreläsningar, kolla film 

och diskussion/seminarium i helklass i undervisningen om Förintelsen. Flesta av eleverna ansåg 

att arbetsformen lärarens föreläsningar förekom mest, sedan kolla film framkom som andra 

mest förekommande arbetsformen och även som material i undervisningen. 

Diskussion/seminarium i helklass var tredje mest förekommande arbetsformen bland 

gymnasieelever (se figur 2 och 4).  

Att lärarens föreläsningar var den främsta arbetsformen överensstämmer med Ammert studie 

som framförs i Om vad och hur ’må’ ni berätta? Film som arbetsform är vanligt förekommande 

i undervisningen om Förintelsen menar Ammert, vilket även syns i resultatet från Youth and 

history europastudie. Enligt Ammert beskrev flera lärare orsaken till att använda film i 

undervisningen, vilket var att användningen av spelfilm i undervisningen är en viktig metod 

eftersom det gör det lätt för eleverna att relatera och identifiera sig genom film. Detta kan 

förklara varför eleverna i min studie upplevde att film var dominerande arbetsform och material 

som användes i samband med Förintelsen (figur 4). Fortsättningsvis menar Adler att elever som 

får möta samtal kan bidra till att utveckla elevernas förståelse för historiska området 

Förintelsen, vilket sker genom att eleverna ges möjligheten att förklara och föra dialog med 

varandra. Jag instämmer med Adler, eftersom jag anser att diskussion/seminarium i helklass 

som arbetsform är en viktig aspekt i elevernas utvecklig av deras förståelse för området. Samtal 

öppnar även upp möjligheter för att eleverna får reflektera och tolka innehållet i materialet i ett 

samtal med sina klasskamrater, vilket kan bidra till att eleverna möter andra elevers 

uppfattningar av undervisningens historiebruk. Eftersom eleven genom samtalet med 

klasskamraterna möter deras uppfattning, tolkning och aspekter av Förintelsen. 

Fortsättningsvis visade resultatet dom mest förekommande material som eleverna fick möta i 

undervisningen, digitala material, film och historiska texter. Digitala material var det andra 

materialet som eleverna upplevde att de fått i samband med undervisningen om Förintelsen. 
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Det höga antalet som använt sig av digitala material framkom även i Ammerts studie. Digitala 

material ger eleverna möjlighet att arbeta med såväl artiklar, rapporter som historiska texter och 

dokument i digital form. Det materialet som eleverna inte upplevde som förekommande var att 

läsa skönlitterära böcker i undervisningen. Persson menar att det är viktigt med vetenskaplig 

historisk fakta som kommer genom olika material, men han menar även att innehållet och 

problematiken som speglas i skönlitterär form möjliggör en moralisk aspekt för eleverna. 

Generellt var det moraliska historiebruket lågt i jämförelse med de andra tre historiebruken som 

förekom i undersökningen, vilket syns tydligt i figur 9.  

I analysen framkom det mer specifikt vilket material som deltagarna har mött i undervisningen 

under fråga 10. Dessa var framförallt SO-rummet, ”Om detta må ni berätta”, Levande historia, 

Anne Franks dagbok, Pojken i randig pyjamas, Schindler´s list och Krigets unga hjärtan, 

Förintelseöverlevandes föreläsningar och studiebesök. Föregående material överensstämmer 

med det som majoriteten av lärarna i Ammert studie lyfter fram. Stoffet som lärarna valde i 

samband med Förintelsen i historieundervisningen var framförallt från Forum för levande 

historia och boken Om detta må ni berätta, arbeta med läroboken, filmer av olika slag. Några 

av dessa material är faktabaserad, såsom SO-rummet, ”om detta må ni berätta” och Forum för 

levande historia. Persson studie visade att flera elever upplevde att vissa material behövde 

förkunskaper för en bättre och djupare förståelse om Förintelsen. En av filmerna som Persson 

lyfte fram i samband med elevernas uppfattning var Pojken i randig pyjamas, vilket även var 

en film som kom fram tydligt i undersökningen. Detta kan även besvara varför vissa elever i 

undersökningen ansåg att undervisningens form inte hade bidragit till deras förståelse om 

Förintelsen som syns i figur 8.  

Fortsättningsvis framkommer det genom en utförlig beskrivning i samband med fråga 10 att 

undervisningens material utgjordes av att eleven fick kolla på filmen Schindler’s list och klipp 

som troligen utgjorde materialet för deras diskussion om åskådarrollen, civilkurage och 

personers roller under förintelsen samt andra världskriget. Detta kan tolkas som att läraren hade 

för avsikt och förhållningsätt i likhet med ”aldrig med” eller ett ”inte bara förintelsen” som 

Wibaeus beskriver i sin studie. Wibaeus menar att dessa förhållningsätt är dom mest 

förekommande i samband med undervisning om Förintelsen. Metoderna som används är att 

illustrera hemska aspekter av brott som förekommit med fokus på offren och förövarna. 

Fortsättningsvis framkommer även förhållningsätten ”aldrig mer” och ”inte bara Förintelsen” i 

samband med citaten 2, 3, 5 och 6 från enkätsvaren (se fråga 8, analys). Följande visade även 

citaten perspektiv som berörde främlingsfientlighet, ”vi och dom” och mänskliga värden, vilket 
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är en framträdande aspekt i varför lärare undervisar om folkmord menar Ammert. Frågan var 

avsedd för det pedagogiska historiebruket, men det har inte enbart framkommit kopplingar 

mellan då- och nutid i olika omfattningar, utan dom skriftliga svaren visar även ett historiebruk 

som kan betraktas som moraliskt. Vissa citat visade även uttryck för såväl ett moraliskt som 

pedagogiskt historiebruk. I och med detta framkommer det tydligt genom vissa citat, främst 

citat 1, 2, 4, 7 och 8, att historiebruk kan existera och brukas i ett sammanhang. Enligt Karlsson 

är det uppenbart att flera av bruken i verkligheten kan överlappa varandra och existera bredvid 

varandra, vilket blir tydligt i resultatet av empirin.  

Att historiebruk kan existera i samband med varandra framkommer även tydligt i figur 9. 

Resultatet visar att flera av eleverna har genom undervisningens form mött fler än ett 

historiebruk. I och med detta överensstämmer resultatet från enkätundersökningen med 

Karlsson typologi. Historiebruk är inte en enstaka företeelse utan grundar sig i individens 

erfarenheter, förkunskaper, möte och tolkning av fakta och innehållet från undervisningens 

material och arbetsform. Detta bidrar till att eleverna kan uppfatta ett annat historiebruk än det 

som läraren tänkt sig för lektionen eller området, vilket även Wibaeus lyfter fram i sin studie. 

Det innebär att alla människor som möter samma historia vid ett specifikt tillfälle kommer tolka 

och tänka olika om historiebruket de precis mött med deras tidigare erfarenheter. Med andra 

ord kan det förekomma flera olika historiebruk i elevers möte med Förintelsen i 

historieundervisningen, eftersom alla elever i en klass kommer att tolka och förstå 

undervisningen individuellt. Detta överensstämmer med Wibaeus och Persson som menar att 

lärare bör vara medvetna om att elever kommer dra andra slutsatser än vad läraren inte avsett 

att förmedla med sitt metodval för undervisningen. Avslutningsvis visar resultatet att 

metodvalet för att närma sig Förintelsen i historieundervisningen har en stor betydelse för 

elevernas uppfattning om Förintelsen, vilket överensstämmer med resultatet från Perssons 

studie.  

4.2 Historiebruk som elever upplever och möter i undervisningen om Förintelsen 

I resultat som framförs i figur 10 och figur 11 speglar fördelningen av historiebruk som visas i 

figur 9. I och med detta finns det tendenser till att vissa historiebruk förekommer mer än andra 

oavsett om eleverna har mött tre eller flera arbetsformer och material i undervisningen. Den 

dominerande historiebruket är ett vetenskapligt som främst kopplas till fakta i hur Förintelsen 

genomfördes samt sambandsförhållanden såsom orsak och verkan till Förintelsen.  Följande 

visade resultatet att eleverna hade mött ett ideologiskt historiebruk som fokuserade på 

perspektiv på nazismens ideologi samt demokratiska värden. Sedan var det pedagogiska 



32 
 

historiebruket som fokuserade mest på hur antisemitism hade framförts genom att koppla då- 

och nutid. Sist kom det moraliska historiebruket, som fokuserade på att undervisningen hade 

genererat moral och empati i samband med Förintelsen (se 3.4 analys).  

Resultatet av vilka historiebruk som förekom i analysen överensstämmer delvis med Ammert 

studie. Dock menar Ammert att det mest förekommande historiebruket var det moraliska, vilket 

var det som förekom minst av alla historiebruk i undersökningen som tidigare lyfts fram (se 

även figur 9). Följande hade han enbart tagit ut tre av historiebruken som användes för denna 

uppsats, det vill säga historiebruken moraliska, vetenskapliga och pedagogiska. Ammert menar 

att gymnasieeleverna upplevde att de vill ha ännu mer relevant och tydligare vetenskapligt bruk 

av historia, vilket var det mest förekommande i denna enkätundersökning.  

Att det moraliska historiebruket förekom minst i resultatet var intressant, eftersom det 

moraliska historiebruket var enligt Ammert mest förekommande vid undervisning om folkmord 

och Förintelsen. Varför det förekom minst i resultatet anser jag kan bero på det ideologiska 

historiebruket som förekom mer frekvent bland deltagarna och inte var inkluderat i Ammerts 

studie. Dessa två historiebruk kan användas vid historieundervisning som syftat till att förmedla 

orättvisa i samband med Förintelsen, men utifrån olika angreppssätt. Det ideologiska 

historiebruket inkluderar aspekter av demokratiska värden och mänskliga rättigheter, till 

skillnad från det moraliska historiebruket som har funktionen att förmedla fakta om orättvisa 

som ägt rum för att känslomässigt uppröra. Denna skillnad på angreppssätt kan bidra till att 

lärarens i sitt didaktiska val väljer ett ideologiskt historiebruk.  

Det ideologiska historiebruket kopplar jag framförallt till att läraren legitimerar, rationaliserar 

och konstruerar en demokratisk aspekt genom deras metodval. Detta leder således till att 

förkasta värderingar som är i motsats till demokratiska värderingar och mänskliga värden, med 

andra ord nazismen och deras brått mot mänskligheten. Karlsson menar i sin typologi att det 

enbart är främst intellektuella, politiska eller eliter som brukar historia utifrån ideologisk 

agenda, men jag anser att denna typ av historiebruk förekommer även bland människor utöver 

dessa grupper som har som syfte att förmedla ett ideologiskt historiebruk. Detta är inte helt 

orimligt eftersom alla skolor och lärare i Sverige har genom skollagen ett demokratiskt uppdrag. 

Karlsson och Ulf Zander menar att Förintelsen kan brukas i olika situationer och tidpunkter 

samt utifrån olika historiebruk. Det grundar sig främst i vem och individens avsikter att bruka 

Förintelsen utifrån en viss typ av historiebruk.  
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Sammanfattningsvis utifrån studien som genomförts anser jag att majoriteten av elever har fått 

en varierat möte av historiebruk genom en allsidig undervisningsform med såväl arbetsform 

och material.  Historiebruk som flesta av elever upplevde i samband med Förintelsen var ett 

vetenskapligt och sedan ett ideologiskt historiebruk. I och med det visar undersökningen att 

minst förekommande historiebruket som deltagarna mött var ett moraliskt historiebruk. 

Generellt visade resultatet att nästan hälften av eleverna hade enligt undersökningen fått en 

allsidig undervisning i både arbetsform och material. Jag anser att en varierad undervisning med 

arbetsform och material bidrar till att eleverna får möjligheten att möta flera aspekter av olika 

sorters fakta och historiebruk, vilket kan bredda elevernas förståelse för den historiska 

händelsen Förintelsen. Resultatet visade att det inte enbart ett historiebruk som förekommit 

bland dom undersökta klasserna. Arbetsform och innehållet i materialet är grundläggande för 

att förmedla ett historiebruk, men det är inte självklart att alla elever kommer ta till sig 

historiebruket som läraren avsett för materialet och undervisningen. Alla är olika och tolkar 

olika, detta gäller även elever. Alla elever i dom olika klasserna hade angett olika historiebruk, 

vilket innebär att det inte fanns ett dominerande historiebruk i en klass utan flera historiebruk. 

Resultatet från enkätundersökningen har gett en förståelse om vilka typer av historiebruk som 

är framträdande och etablerade hos elever på gymnasiet som kommit genom olika arbetsformer 

och material som eleverna mött i skolundervisningen. Avslutningsvis krävs det vidare forskning 

inom området, främst för att skapa en djupare förståelse för det historiebruk som individer 

uppfattar och erhåller genom undervisningen i svenska skolor som kan underlätta för såväl 

blivande som verksamma historielärare didaktiska valet.  
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Bilaga 1, Enkät. 

Förintelsen i historieundervisningen 
 

Mitt namn är Ellinor Johansson och studerar ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet. 

Ämnena som jag studerar är idrott och hälsa samt historia. Just nu arbetar jag med min C-

uppsats i historieämnet som handlar om Förintelseundervisningen.  

Du medverkar i en enkät som undersöker olika former av historiebruk som du har fått möta 

genom olika arbetsformer och material i historieundervisningen om Förintelsen. Syftet med 

undersökningen är att få större förståelse om vilken metod, till exempel arbetsformer och 

material, som används för lärandet om Förintelsen och hur olika typer av historiebruk förmedlas 

genom metoden. Frågorna är utformade utifrån undersökningens syfte. 

Du kommer vara anonym i enkäten och i de skriftliga resultaten som presenteras i uppsatsens. 

Det innebär att din identitet och personliga uppgifter som ort, namn och skola inte kommer 

nämnas i enkäten eller i det slutliga resultatet. Jag kommer att förvara ALLA svar från enkäten 

och garanterar att svaren inte kommer att spridas eller vara tillgängliga för någon obehörig 

person.  

Genom att medverka i enkäten har du medgivit ditt deltagande i undersökningen. Det är helt 

frivilligt att delta i undersökningen och du kan under undersökningsprocessen begära att avsluta 

din medverkan. Din medverkan är betydelsefull för undersökningen.  

Om du har några funderingar eller frågor angående undersökningen får du gärna kontakta din 

lärare eller mig. Min mail är: ellinor.johansson3@gmail.com 

 

Tack på förhand att du medverkat i denna undersökning! 
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Enkäten fylls med svarsalternativen under frågan. Vid kryssrutorna ska du svara genom att 

kryssa i ett svarsalternativ, om inte det finns någon annan angivelse. I enkäter finns det två 

frågor med möjlighet att kryssa i flera svar, dessa är fråga 7, 9 och 12. Sedan vid frågor med 

textrader skriver du själv vad du anser med koppling till frågan. 

 

Fråga 1: Jag identifierar mig som: 

          Kvinna                         Man 

 

Fråga 2: Jag studerar ett: 

 Yrkesförberedande utbildning         Studieförberedande utbildning 

 

Fråga 3: Vilket år på gymnasiet går du? 

 År 1                                År 2                              År 3 

 

Fråga 4: När jag fått undervisning om Förintelsen har det varit inom ett enskilt område i 

undervisningen och inte som en del av historieundervisningen om andra världskriget: 

 Ja                                    Nej 

 

Fråga 5: Kryssa i följande definition du förknippar Förintelsen med: 

 Nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 

 Förintelsen är en historisk händelse 

 Under andra världskriget utfördes ett folkmord på människor 

 Inget av ovanstående 
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Fråga 6: Jag anser att den antisemitiska ideologin i nazismen hade en stor betydelse för att 

Förintelsen av judar ägde rum: 

 Ja      

 Nej 

 Vet inte vad antisemitisk ideologi är för något 

Fråga 7: Under vilken arbetsform har du arbeta i samband med Förintelseundervisningen? 

(Flersvarsalternativ) 

 Föreläsning av läraren                                  Redovisning 

 Grupparbete                                                  Kollat film 

 Diskussion/seminarium i hel klass               Självständigt arbete      

 

Fråga 8: Vilka kopplingar ser du mellan Förintelsen och dagens situation i svenska samhället: 
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Fråga 9: Under förintelseundervisningen fick jag arbeta med följande material: 

(Flersvarsalternativ) 

 Historiska texter 

 Läsa skönlitterära böcker  

 Film som visats i undervisningen 

 Läst läroboken  

 Digitalt material 

 Jag fick inte arbeta med något material, undervisningen var enbart utformad att lyssna på 

när läraren föreläste om Förintelsen utifrån lärarens valda material.  

 

Fråga 10: Beskriv vilket material du fick arbeta med i undervisningen, gärna så specifikt som 

möjligt: 

 

 

 

 

 

Fråga 11: Upplever du att arbetsformerna du använt har bidragit till din förståelse om 

Förintelsen: 

 Ja 

 Nej 

 Jag har ingen uppfattning 
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Fråga 12: Vad upplever du att undervisningen om Förintelsen ger dig för perspektiv, välj ett av 

påståendena:  

(Flersvarsalternativ) 

 Undervisningen har gett mig förståelse för Nazisternas politik och demokratiska värden  

 Jag har fått förståelse om sambandens förhållanden, såsom orsaker och verkan till 

Förintelsen och hur den genomfördes.  

 Jag har fått en förståelse om antisemitism i samhället då- och nutid  

 Förintelseundervisningen har bidragit till att jag skapat en större empati och moralförmåga 

 

 


