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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how teachers interpret the didactic assignment of 

genocide education and to study which selection of content is highlighted in teaching. In order 

to understand the purpose of the study, qualitative semi-structured interviews were conducted 

with five high school teachers working at various schools within the municipalities of Örebro 

and Karlskoga. 

What was found in this study was that the variation of teachers approaches may tend to be 

great in terms of the planning of lessons, partly in the case of genocides that are highlighted in 

education, but also the choice of material that the students are given to work with.  

The study shows that the central content in the curriculum is considered to be the determining 

factor for the diversified content of teaching among teachers, where some of the interviewed 

teachers touch on a variety of genocides, while others stress that the lack of time is a factor 

preventing them from teaching in the field. This, in turn, can most likely affect students 

knowledge of various genocides. Contrary to previous research, this study has been able to 

demonstrate that the Holocaust is an area that is not thoroughly dealt with in contemporary 

teaching.  

Teachers try, to a certain degree, highlight contemporary genocide, hoping to counteract the 

insights that genocide was just a phenomenon that occurred in the past. The teachers believed 

that education on genocide could be used to work for the democratic mission and value-based 

work of the school and that also acts as a preventive measure in which students can be 

provided with knowledge of signals and mechanisms that contribute to genocide. The study 

also showed that some teachers find that they do not have the required tools to deal with 

students with extremist views, which is essential to possess in today's school and society. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare tolkar det didaktiska uppdraget av 

undervisning om folkmord samt studera vilket urval av innehåll som belyses i undervisningen. 

För att uppnå studiens syfte valde jag att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med fem gymnasielärare som arbetar på olika skolor inom Örebro kommun och Karlskoga 

kommun. 

Det som framkom i denna studie var att variationen av lärares förhållningssätt kan tendera att 

vara stor när det gäller uppläggen av lektionerna, dels när det gäller folkmordshändelser som 

belyses i undervisningen men även val av material som eleverna ges möjligheter att arbeta 

med. Studien påvisar att det centrala innehållet i kursplanen anses vara den avgörande faktorn 

till anledningen av varierad undervisningsinnehåll sinsemellan lärare, där vissa av de 

intervjuade lärarna berör ett flertal olika folkmord medan andra betonar att tidsbristen är en 

faktor som hindrar undervisningen från att behandla kunskapsområdet. Detta kan i sin tur med 

störst sannolikhet påverka elevers kunskapsfärdigheter om olika folkmord. Tillskillnad från 

tidigare forskning har denna studie kunnat påvisa att Förintelsen är ett område som knappast 

berörs i undervisningen. Samt att lärare i viss mån försöker att belysa samtida folkmord med 

förhoppning på att motverka insikterna att folkmord bara var en företeelse som skedde i det 

förflutna. Lärarna menade att undervisning om folkmord kan användas för att arbeta mot 

skolans demokratiska uppdrag och värdegrundsarbete, men även som ett förebyggande syfte 

där eleverna kan tillges med kunskaper om vilka signaler och mekanismer som bidrar till ett 

folkmord. Studien påvisade dessutom att vissa lärare upplever att dem inte har verktygen som 

krävs för att bemöta elever med extremistiska åsikter, vilket är väsentligt att besitta i dagens 

skola och samhälle. 
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1.Inledning 
” It is through and by means of education…that individuals can be provoked to reach beyond 

themselves…It is through and by means of education that they may become empowered to think 
about what they are doing, to become mindful, to share meanings, to conceptualize, to make 
varied sense of their lived worlds. It is through education that preferences may be released, 
languages learned, intelligences developed, perspectives opened, possibilities disclosed”P0F

1
P   

 

Alltför många gånger, både i det förflutna och i samtiden, har individer ensamma och i 

grupper inte varit uppmärksamma på hur de behandlar och diskriminerar andra. Inte givit en 

betydande och resonerande tanke på vad dem säger, tänker och orsakar. Det är inte så konstigt 

att kränkningar av civila och mänskliga rättigheter varit så närvarande över hela världen. 

Sedan början på 1900-talet har bristen på hänsyn till andra människor lett till att mer än 50 

miljoner människor mördats genom folkmordshandlingar. Det har lett till att forskare, 

begripligt, benämnt 1900-talet som folkmordens århundrandeP1F

2
P. 

Skolan har fått ett särskilt ansvar, att genom undervisningen förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på.P2F

3
P Historieämnet i gymnasieskolan har blivit ett obligatoriskt ämne för 

högskoleförberedande kurser där det är tydligt framskrivet att undervisningen skall behandla 

1800- och 1900-talets folkmord.P3F

4
P Att undervisa och lära sig om folkmord är inte lätt, eftersom 

det är både ett komplext och grymt ämne som är förknippat med obegripliga och fasansfulla 

handlingar. 

Inför mitt kommande läraruppdrag som historielärare, har jag funderat på hur jag bör förhålla 

mig till undervisningen om folkmord, dels gällande mina intentioner med ämnet men även hur 

arbetet med eleverna bör utformas. Med utgångspunkt till detta ämnar denna uppsats till att 

undersöka hur dagens historielärare tar sig an detta komplexa kunskapsområde.  

 

 

                                                           
1 Greene, Maxine (1988), The Dialectic of Freedom, s.12. 
2 Totten, Samuel (1991), Teaching and learning about genocide: Questions of content, rationale and 
methodology, s. 84. 
3Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 
Stockholm, 2011, s. 5. 
4 Ibid, s. 67. 
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1.1  Syfte och frågeställningar 
I kursplanen för historia är det framskrivet att undervisningen skall behandla folkmord. Då 

folkmord är ett komplext ämne kan det medföra didaktiska problem för lärare och osäkerhet 

kan uppstå kring val av undervisningsinnehåll samt hur detta känsliga ämne skall behandlas i 

klassrummet. Jag finner därav ett intresse i att undersöka hur lärare förhåller sig till 

undervisningen om folkmord. Uppsatsen tar alltså sin utgångspunkt till undervisningens 

avsändarsida. Syftet med uppsatsen ämnar därav att undersöka och analysera lärares praktik i 

samband med dagens undervisning om folkmord och kan konkretiseras med två huvudfrågor, 

hur tolkar gymnasielärarna sitt didaktiska uppdrag i samband med undervisning om 

folkmord? Samt vilket urval väljer lärare kring undervisning om folkmord? Genom dessa 

frågor hoppas jag att förståelsen ökar kring hur detta känsliga ämne behandlas i 

undervisningen. 

Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa min studie till att enbart undersöka gymnasielärares undervisning om 

folkmord. I början av studien ville jag genomföra en mer omfattande studie där jag även ville 

undersöka lärare som är verksamma i högstadiet. Eftersom gymnasie- och högstadielärare 

arbetar med olika läroplaner skulle det inte lämpligt att jämföra lärarnas utsagor sinsemellan, 

vilket därav skulle resultera till att en större studie skulle vara nödvändig. Med tanke på 

uppsatsens tidsspann ansåg jag att detta skulle vara problematiskt att åstadkomma, vilket led 

till att avgränsningen föll på att enbart undersöka gymnasielärare. Därefter beslutade jag att 

studera fem olika lärare och valet av det grundar sig även här på uppsatsens tidsomfång. Det 

fanns även en tanke på att genomföra klassrumsobservationer men fann relativt kvickt att det 

skulle vara svårt att finna lärare som vid tillfället av studiens genomförande undervisade om 

folkmord. Med bakgrund till detta valde jag då att endast genomföra intervjustudier med 

respektive lärare. 

1.2  Forskningsläge 
Jag fann en problematik med att finna forskning kring hur folkmord generellt behandlas i 

undervisningen då det råder en brist på studier kring detta område. Det som däremot 

förekommer är en omfattande forskning kring hur Förintelsen behandlas i undervisningen. Jag 

kommer här nedan att redogöra för både svensk och internationell forskning kring hur 

kunskapsområdet behandlas och även redogöra för forskning som belyser dirverse material 

och metoder som används vid undervisningen. 
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Att genom undervisningen belysa de demokratiska värdena 
Forskaren och ämnesdidaktiken Ylva Wibaeus har skrivit avhandlingen, Att undervisa om det 

ofattbara, och syftet med hennes avhandling var att studera vilka innebörder historielärare ger 

kunskapsområdet Förintelsen samt hur den förstås av elever.P4F

5
P Datainsamlingsmetoderna   

bestod av en kvalitativ karaktär där forskaren genomförde deltagande observationer i tre olika 

klasser och utöver dessa observationer gjordes även kvalitativa intervjuer med lärare och 

elever. I avhandlingen kunde Wibaeus påvisa att de deltagande lärarna vanligtvis använder sig 

av Förintelsen som exempel när de skulle undervisa om folkmord, dock framkom det att 

variationen var stor när det gällde vad lärarna ville uppnå med undervisningen.P5F

6
P  I 

avhandlingen presenterar Wibaeus fem teman som hon menar var återkommande i lärarnas 

utsagor. Inom temat Aldrig mer! är intentionen att eleverna ska utveckla en förståelse i de 

fasansfulla brott som begicks mot judarna och därav inse betydelsen att något liknande inte 

ska inträffa igen. Under temat Inte bara Förintelsen är intentionen att eleverna, utifrån 

kunskaper om brott som begåtts mot mänskligheten, inse konsekvenserna av avsaknad av de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. Tänk kritiskt! är ett tema där lärarna vill att eleverna 

ska inse värdet av ett kritiskt tänkande när det gäller politiska budskap och i synnerhet utifrån 

den nazistiska ideologin och den nazistiska propagandan i dåtidens Tyskland. I 

undervisningen, där avsikten är att eleverna genom kunskaper om hur ”vanliga” människor 

uppfattade och förhöll sig till nazismen, skall skapa en förståelse hur människans 

psykologiska mekanismer kan riskera att göra oss till medlöpare och förövare, faller under 

temat” Förstå människans psykologiska mekanismer”. I det femte och sista temat Inse värdet 

av demokrati är avsikten att eleverna genom kunskaper om den nazistiska ideologin och andra 

exempel på när demokratin satts ur spel, förstå vad för konsekvenser avsaknad av 

demokratiska rättigheter kan innebära för grupper och enskilda människor.P6F

7 

Dessa fem olika teman påvisar att det finns en stor variation från lärarnas sida när det gäller 

intentionen med undervisning om Förintelsen, dock kunde Wibaeus konstatera att ett flertal av 

lärarna inte gör denna intention explicit utan tar för givet att eleverna ska förstå detta ändå. 

Det problematiska som framkom i studien var att vissa elever inte verkade uppfatta den dolda 

intentionen och upplevde svårigheter att följa med i undervisningen, vilket bidrog med brist 

av motivation och intresse hos eleverna. Utifrån detta menar Wibaeus att det är viktigt att 

lärare synliggör intentionen med kunskapsområdet men även koppla Förintelsen med andra 

                                                           
5 Wibaeus, Ylva (2010), Att undervisa om det ofattbara s. 24. 
6 Wibaeus (2010), s. 97. 
7 Ibid, s. 161. 
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sentida folkmord för att väcka intresse hos eleverna. Trots variationen menar Wibaeus att det 

finns en samsyn hos lärarna att undervisningen skall generera insikter och förståelse hos 

eleverna om betydelsen av grundläggande demokratiska värden.P7F

8
P  

Att undervisa om Förintelsen med syfte om att belysa demokratiska värden har även 

diskuterats av Geoffrey Short, som menar att undervisning kan ge ett värdefullt bidrag till 

antirasistisk utbildning. Dessutom kan det bredda elevernas förståelse för stereotyper och ge 

en stark illustration av de farorna med grupptryck och sociala normer.P8F

9
P Utifrån intervjuer med 

23 lärare kunde Short konstatera att det uppenbarligen inte finns någon garanti att lärare som 

undervisar om Förintelsen kommer nyttja dess fulla antirasistiska potential. För att uppnå 

detta mål menar Short att lärare bör bli bättre informerade om de eventuella konsekvenserna 

med att exempelvis spendera för lite tid om ämnet men även spendera för mycket tid om det, 

utöver detta bör lärare även vara uppmärksamma med följder som uppkommer i samband med 

att ignorera historiska lidanden av minoritetsgrupper. P9F

10 

Material och metoder i undervisningen 
Historiedidaktiken Sabrina Moisans har i artikeln Holocaust education in Qubec: Teachers 

Positioning and Practices diskuterat varför lärare i Kanada väljer att undervisa om 

Förintelsen, då det kunskapsområdet inte är obligatoriskt, samt granska vilka metoder lärarna 

använder sig utav i sin undervisning.P10F

11
P Utförandet av denna studie bestod av deltagande 

observation men även intervjuer med olika lärare. Det Moisan kunde konstatera var att lärarna 

valde att behandla Förintelsen i undervisningen dels för att de påvisade ett starkt intresse för 

kunskapsområdet men även att lärarna betraktade området som en kritisk del av 1900-talets 

historia. Lärarna menade även att det är ett kunskapsområde som kan användas för att få fram 

de positiva moraliska värdena när det gäller pluralism och mångfald. Lärarnas intentioner var 

i stor utsträckning förknippade med interkulturell och antirasistiska teoretiska förhållningssätt, 

dock så menade Moisan att deras metoder var otillräckliga.P11F

12
P Lärarnas intentioner med 

undervisningen var även här, likt med Wibaeus studie, ”dold” för eleverna och det enda som 

togs upp för att förstå Förintelsen var genom nazismen uppkomst och deras ideologi. I 

undervisningen diskuterade lärarna inte åtgärder för att hindra nazismens upphov till makten 

                                                           
8 Ibid, s. 163. 
9 Short, Geoffrey (2000), ”Holocaust education in Ontario High Schools: an antidote to racism?”, i Cambridge 
Journal of Education v.30 nr 3, s. 293. 
10Ibid, s. 303. 
11 Moisan, Sabrina, Hirsch, Sivane & Audet, Genevieve (2015), ”Holocaust education in Qubec: Teachers 
Positioning and Practices”, i McGill Journal of Education, v.50 nr 2–3, s. 248. 
12 Ibid, s. 260. 
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eller för att förhindra oskyldiga människors bortgång. Som ett resultat lärde sig inte eleverna 

om konkreta sätt att bekämpa diskriminering och förhindra folkmord. Utifrån detta menar 

Moisan att lärare bör vara tydlig gentemot eleverna när det gäller intentionen med 

undervisningen, samt att lärare bör se över material och metoder då det finns en risk att dessa 

inte samspelar med undervisningens intentioner.P12F

13 

Att lärare bör reflektera över vilka material de använder i sin undervisning om folkmord har 

även diskuterats i artikeln Teaching and learning about genocide: Questions of content , 

rationale and methodology som är skriven av historieprofessorn Samuel Totten. Han hävdar 

att elever ofta har kunskap om Förintelsen men saknar kunskaper om andra typer av folkmord, 

därför menar han att det är viktigt att lärare undervisar om andra brott mot mänskligheten.P13F

14
P 

De flesta regeringar vägrar att erkänna sina tidigare eller nuvarande folkmordshandlingar, 

därför behöver lärare förse elever med färdigheter att erkänna historiska förvrängningar samt 

att skydda sig mot att manipuleras mot förnekanden och kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna.P14F

15
P Det är i princip omöjligt att granska alla typer av folkmordshandlingar inom 

ramarna för skolundervisningen, men den fundamentala anledningen till att undervisa om 

folkmord är att förutse elever med information och inlärningsmöjligheter som hjälper dem att 

undersöka frågor om mänskligt beteende. Totten menar att den mest effektiva undervisningen 

om folkmord hjälper elever att tänka på frågor som användning och missbruk av makt av ett 

samhälle som kränker mänskliga rättigheter.P15F

16
P Vidare menar Totten att lärare bör konstant 

reflektera över materialet och metoderna de använder i sin undervisning. Även om elever 

skall lära sig om folkmord bör lärare erbjuda alternativ till olika material, lärare bör ha i 

åtanke att varje elev och klass är annorlunda och vad som anses vara lämpligt för några passar 

inte alla. P16F

17 

Att använda sig av digitalmedia som material i undervisningen har Meghan Manfra och 

Jeremy Stoddard diskuterat i artikeln Powerful and authentic digitalmedia and strategies for 

teaching aboaut genocide and the Holocaust. Under de senaste tre decennier har överlevare 

från Förintelsen varit effektiva och kraftfulla resurser för undervisning om Förintelsen. Men 

eftersom dessa överlevare blir äldre blir det dock allt svårare att schemalägga dem som 

                                                           
13 Ibid, s. 267. 
14 Totten, Samuel (1991), ”Teaching and learning about genocide: Questions of content, rationale and 
methodology”, i Social Education, v55 nr 2, s. 85. 
15 Ibid, s. 86. 
16 Ibid, s. 88. 
17 Ibid, s. 90. 
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gästtalare. I och med teknologin har internet och andra digitala medier blivit en annan typ av 

tillgång av resurser för lärare.P17F

18
P Dessa resurser har potential att förbättra undervisningen om 

folkmord och Förintelsen genom att tillhandhålla elever med möjligheter att interaktivt 

utveckla nya färdigheter och djupare förståelse i kunskapsområdet. Författarna menar dock att 

dessa resurser i vissa fall kan vara dåligt informerade eller vilseledande och det är lärarnas 

ansvar att det digitala materialet som används i undervisningen är adekvata och tillförlitliga.P18F

19 

Att undervisa om Förintelsen ur ett offerperspektiv har diskuterats av historikern Jeffrey 

Blutinger i artikeln Bearing Witness: Teaching the Holocaust from a victim-centered 

perspective. Att undervisa ur ett offerperspektiv handlar om att ge röst till offer och behandla 

deras erfarenheter som något av ett historiskt värde.P19F

20
P Vanligtvis används det berättelser och 

dagböcker när man undervisar ur ett offerperspektiv men detta kan dock medföra praktiska 

problem för läraren, där det exempelvis innefattar att finna adekvat material som skall 

används i undervisningen. Dessutom är en personlig berättelse från en överlevande unik, 

eftersom dem just överlevde. De flesta som kom in i koncentrationslägren överlevde inte och 

en elev som följer en personlig berättelse kommer få aningen en förvrängd bild av Förintelsen 

eftersom han eller hon kommer att läsa om en berättelse om ett exceptionellt fall.P20F

21
P Dessutom 

kan en personlig berättelse skapa frågor och funderingar angående tillförlitlighet och 

noggrannhet. Över tid kan en persons minnesdetaljer blekna och påverkas av senare 

erfarenheter och andra faktorer. Blutinger menar dock att undervisning från ett 

offerperspektiv kan fördjupa en elevs förståelser om kunskapsämnet men även förändra hur 

eleverna ser på historia. Samtidigt bör både lärare och elever vara förberedda med de bördor 

som framkommer genom att studera kunskapsområdet på detta sätt, materialet utmanar bara 

inte eleverna intellektuellt utan även psykologiskt och känslomässigt.P21F

22 

Lärares uppfattningar kring kunskapsområdet 
En undersökning om lärares erfarenheter av och uppfattningar kring undervisningen om 

Förintelsen är en studie på uppdrag av Forum för levande historia skriven av 

historieprofessorn Anders Lange. Syftet med studien var att genom enkätundersökningar 

                                                           
18 Manfta, Meghan & Stoddard, Jeremy (2008), ”Powerful and authentic digitalmedia and strategies for 
teaching aboaut genocide and the Holocaust”, i The social studies v99 nr 6, s. 261. 
19 Mantfa & Stoddard (2008), s.263 
20 Blutinger, Jeffery (2009), ”Bearing Witness: Teaching the holocaust from a victim-centred perspective”, i The 
History teacher, v42 nr3, s. 270. 
21 Ibid, s. 275. 
22 Blutinger (2009), s.277 
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kartlägga attityder hos olika aktörer inom skolan gentemot undervisningen om Förintelsen.P22F

23
P 

Den internationella organisationen Task force for International Cooperation on Holocaust 

Education, Remembrance and Research (ITF) har rapporterat att motstånd påträffats om 

undervisning kring Förintelsen i olika länder. Detta menar Lange äventyrar ansträngningar att 

med hjälp av undervisningen skapa en djupare förståelse att motverka de krafter i samhället 

som gör en sådan händelse möjlig.P23F

24
P Postenkäter sändes ut till 10 000 lärare som var 

verksamma på mellan- och högstadiet i grundskolan samt på gymnasieskolan. Men på grund 

av diverse bortfall var det 5081 lärare som svarade på enkäterna. Frågeformuläret som 

användes i respektive enkät berörde frågor som, lärarnas egna utbildning på Förintelsen, tid 

som ägnas åt undervisning om Förintelsen, lärares attityder till ämnet samt lärares 

uppfattningar om attityder bland elever och deras föräldrar till undervisningen om ämnet. P24F

25 

Resultatet från undersökningen visar att lärare generellt anser att undervisningen om 

Förintelsen är viktigt samt att kunskapsområdet fungerar som en infallsvinkel för diskussioner 

om moraliska och etiska frågeställningar. Mer än varannan lärare anser att undervisning om 

Förintelsen är lika viktig som andra kunskapsämnen, samt att nittio procent av lärarna 

bedömer att elevernas motivation upplevs som medel stark eller hög och lägger inte märke till 

någon trötthet hos eleverna angående ämnet. Lange menar dock att rapporten även påvisar på 

oroväckande tendenser, där cirka fyrtio procent av lärarna hävdar att de inte fått någon 

undervisning om Förintelsen i sin grundutbildning samt att bara fem procent hävdar att de har 

fått mer än tio timmars undervisning. Studien påvisar att det finns ett tydligt samband mellan 

utbildning om Förintelsen, som lärare har införskaffat sig efter studier på lärarhögskolan samt 

deras kunskaper om ämnet.P25F

26
P Langes slutsats är att lärare bör uppmuntras att vidareutbildas 

inom kunskapsområdet Förintelsen men även om andra folkmord för att på ett bättre sätt 

kunna arbeta med skolans demokratiska uppdrag och värdegrundsfrågor.P26F

27
P  

En liknande enkätundersökning genomfördes bland amerikanska högstadielärare och 

resultatet presenterades av Mary Beth Donnelly i artikeln Educating students about the 

Holocaust: A survey of teaching practices. Syftet med enkätundersökningen var att granska 

                                                           
23 Lange, Anders (2008), En undersökning om lärares erfarenheter av och uppfattningar kring undervisningen 
om Förintelsen, s. 8. 
24 Ibid, s. 9. 
25 Ibid 
26 Ibid, s. 78. 
27 Lange (2008) s.7 
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undervisningen om Förintelsen i amerikanska högstadieskolor.P27F

28
P Resultatet påvisade att mer 

än åttio procent av de tillfrågade lärarna rapporterade att de undervisade om Förintelsen. 

Generellt sätt rapporterade lärarna att de förväntade sig att undervisning om Förintelsen skulle 

bidra till att göra eleverna medvetna om farorna med fördomar och stereotyper, samt främja 

respekt för mänskliga rättigheter.P28F

29
P Undersökningen gav dock indikationer på att 

undervisningen kunde förbättras, mer än hälften av lärarna menade att kunskapen om 

Förintelsen införskaffades i deras egna skolundervisning snarare än i deras 

högskoleutbildning samt att en fjärdedel menade att läroböckerna var deras enda källa till 

kunskap om Förintelsen. Dessutom svarade en femtedel av de tillfrågade lärarna att de inte 

undervisade om Förintelsen och anledningen var att de inte kände sig tillräckligt förberedda. 

Donnellys slutsats var att många lärare skulle behöva vidareutbildas i kunskapsområdet samt 

att de som utbildas sannolikt kommer att spendera mer tid om det i sin undervisning.P29F

30 

Historieprofessorn Niklas Ammert har i studien Om vad och hur må ni berätta diskuterat hur 

Förintelsen och andra folkmord tar plats i undervisningen. Studien fokuserar på 

avsändarsidan, alltså vad lärare menar de väljer ut och vilka mål dem strävar mot i arbetet 

med eleverna.P30F

31
P Resultatet från Ammerts undersökning påvisar att det finns en stor enighet av 

urval kring vilka folkmord lärare väljer att behandla, där undervisning om nazismen och 

Förintelsen prioriteras, Några av de tillfrågade lärare menar att de behandlar brott under 

kommunistiska regimer, etniska rensningen i det forna Jugoslavien och folkmordet på tutsier i 

Rwanda. P31F

32
P Ammert kategoriserar lärarnas undervisning i fyra olika typer, där den första 

undervisningen betonar sammanhanget och kräver reflektion. Lärarna knyter de historiska 

händelser till fenomen och händelser som är kända för eleverna och möjliggör att eleverna får 

reflektera och applicera historiska händelser på sammanhang som är förståeliga. Den andra 

kategorin betonar närhet, här får elever samtala och läsa personliga brev. Dessutom innehåller 

denna undervisningstyp många värderingsövningar och lärarna undervisar i utgångspunkten 

att folkmord inte bara är en företeelse som är specifik för 1900-talet. Långa historiska linjer är 

fokuset i den tredje typen av undervisning, elever får systematiskt studera hur man i olika 

tider kränkt människoliv och människovärde. Syftet är att kunna analysera, jämföra och sätta 

                                                           
28 Donnelly, Mary Beth (2006), ”Educating students about the Holocaust: A survey of teachin g practices”, i 
Social Education, v70 nr1, s. 49. 
29 Ibid, s.51. 
30 Ibid, s. 54. 
31 Ammert, Niklas (2011), Om vad och hur ’må’ ni berätta – undervisning om Förintelsen och andra folkmord, s. 
14. 
32 Ibid, s. 88 
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sentida händelser i relation till tidigare händelser. Den fjärde och sista undervisningstypen 

består av lärare där deras undervisning av olika anledningar inte speglar det sättet som dem 

eftersträvar. Lärarna lyfter fram tidsbrist, brist på adekvat läromedel samt otydliga 

betygskriterier som ett hinder.P32F

33
P Ammert hävdar att det råder en brist på forskning om hur 

folkmord behandlas i skolan och att det kan ses som problematiskt när det gäller att skapa en 

djupare förståelse, han menar att det inte har gjort några mer detaljerade undersökningar om 

vad undervisningar lyfter fram och hur stoffet behandlas.P33F

34 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskning har påvisat att Förintelsen har en central roll i undervisning om folkmord. Det visar 

sig dock finnas en stor variation gällande lärares intentioner med undervisningen samt hur det 

behandlas i skolan. Både Wibaeus och Short påvisade att undervisningen om folkmord kan 

användas för att belysa de grundläggande demokratiska värden. Det som även går att utläsa är 

att det råder en bred variation kring materialen och metoderna som användes i 

undervisningen, dock så menar Moisan och Totten att materialen som används i 

undervisningen bör ses över av lärarna då dem dels kan vara vilseledande men även inte 

samspela med undervisningens intentioner. Gällande lärares uppfattingar och erfarenheter 

kring undervisningen hävdade både Lange och Donnelly i sina respektive studier att lärare 

saknar tillräckligt med kunskap och uppmuntrade att lärare bör vidareutbildas inom 

kunskapsområdet. Som jag tidigare nämnde har det varit vanskligt att finna hur lärare 

generellt behandlar folkmord i sin undervisning, istället har det funnits en mer omfattande 

forskning kring hur just kunskapsområdet Förintelsen behandlas. Detta är även något som 

Ammert belyser i sin studie. Eftersom det råder en begränsad forskning om hur undervisning 

om folkmord behandlas i skolor finner jag med intresse att studera hur dagens historielärare 

förhåller sig till undervisning om folkmord men även undersöka om samtida folkmords 

företeelser behandlas i deras undervisning.  

1.3  Teoretiska utgångspunkter 
Det genetiska perspektivet är en av två huvuduppgifter för alla som arbetar med historia, det 

syftar till att visa att vi människor är och har en historia som vi är länkade till. Perspektivet 

utgår alltså från att vi människor är en produkt av historien och det förflutna har präglat 

förutsättningar för dagens samhällen. Därav bör inte begreppet genetisk förstås biologiskt, 

utan mer som ett uttryck för ett historiskt perspektiv som är inriktat på härkomst och 

                                                           
33 Ibid 
34 Ammet (2011), s.14 
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utveckling.P34F

35
P Att förklara och förstå hur stater, samhällen och individer utvecklats och 

förändrats över tid fram till en given punkt som inte nödvändigtvis behöver vara nuet, är den 

genetiska uppgift som historievetenskapen betraktat som den främsta.P35F

36
P När en historisk 

händelse skall begripliggöras, exempelvis ett folkmord, är uppgiften att visa vad som både 

kortsiktigt och långsiktigt i det samtida sammanhanget kom att förvandla fred till krig, 

dessutom har perspektivet en begäran att studera verkningar av historien. I allmänhet har 

perspektivet en utgångspunkt att en historisk händelse för alltid förändrat historiens gång, i 

den mening är historia synonymt med variation och förändring. Det genetiska perspektivet är 

konstant prospektivt, vilket innebär att det är vänt mot framtiden, således att man tolkar 

historien genom att den rör sig framåt.P36F

37
P  

På grund av den oundvikliga mänskliga länkningen och delaktigheten i historien behövs ett 

medvetet urval när man studerar historia utifrån ett genetiskt perspektiv, eftersom historia i 

princip kan vara allt som har hänt i historien före oss. Dessutom signalerar perspektivet ansvar 

genom att belysa att sentida generationer står i beroende av tidigare generationers gärningar 

och illgärningar. En väsentlig utgångspunkt inom perspektivet är att det finns en skillnad 

mellan dåtid och nutid och därav bör tidigare generationer förstås utifrån deras kulturer och 

värderingar. Samtida värderingar bör därför inte influera vår syn och därigenom kännetecknas 

perspektivet med distans och objektivitet.P37F

38
P  

Det andra grundperspektivet benämns som det genealogiska, utifrån detta perspektiv är inte 

historien bunden till en given historisk utveckling. Istället riktar det sig till den relevans som 

framförs av sentida samhällens och människors behov, genom att vända sig tillbaka till 

historien för orienterande och meningsskapande syften. Då det genetiska perspektivet belyser 

att människor har och är historia intar det genealogiska perspektivet ett annat 

ställningstagande, nämligen att människor brukar och gör historia genom att kollektivt och 

individuellt aktivera och mobilisera kunskaper, minnen och erfarenheter.P38F

39
P Det genealogiska 

perspektivet är retrospektivt, vilket innebär att man orienterar sig genom att se tillbaka till 

historien. Begreppet genealogi härstammar från hermeneutiken men har även vidareutvecklats 

av filosofen och idéhistorikern Michel Foucault, som ansåg att genealogiska historien är 

mångfaldig och nyckfull, som bör ses som en inbrytning in i historien från en speciell punkt. 

                                                           
35 Karlsson & Zander (2014), Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 48. 
36 Ibid, s. 49. 
37 Ibid 
38 Karlsson & Zander (2014), s. 52. 
39 Ibid 
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Perspektivet är nära anknutet med ideologiska preferenser, moralfrågor och identitetsbildning. 

Ifall genetisk historia är synonymt med förändring står genealogisk historia nära sökandet 

efter kontinuitet som underlättar människor att navigera sig genom livet.P39F

40
P  

Med ett genealogiskt perspektiv applicerar man en senare tids värderingar på det förflutna, 

vilket skiljer sig anmärkningsvärt mot det genetiska. Det finns dock ingen absolut motsättning 

mellan de olika perspektiven, de genetiska företrädarna menar att historia måste efterfrågas 

för att ge mening och vara giltig och det är frågor och problem som måste vara inkörsporten 

till historia. Man kan istället hävda att det rör sig om två idealtypiska sätt att arbeta med 

historia. Där det genetiska perspektivet strävar efter distans till historien mot ett pluralistiskt 

och framåtvänt förändringsperspektiv som syftar till att förstå och förklara, står det 

genealogiska perspektivet efter närhet och ett bakåtvänt sökande efter jämförelsepunkter och 

kontinuiteter.P40F

41
P  Undervisningen från ett genetiskt perspektiv har en tydlig kronologisk 

struktur, vilket saknas i det genealogiska perspektivet, där det istället är subjektets 

självförståelse med frågor om moral och identitet som står i centrum. I undervisningen utifrån 

ett genealogiskt perspektiv är det väsentligt att utgå från dessa frågor och se hur grupper och 

människor använder sig av historia för att besvara frågorna.P41F

42
P I boken Terror och tystnad 

lyfter Klas-Göran Karlsson ett tredje perspektiv som kan användas för att studera folkmord. 

Detta perspektiv benämner han som det strukturella perspektivet, inom detta perspektiv 

jämför man olika folkmord för att finna skillnader och likheter. Detta perspektiv är nära 

förankrat med genetik där man studerar orsak och verkanP42F

43
P  

I utgångspunkt med dessa vill jag studera hur lärare i praktiken förhåller sig till perspektiven, 

mer konkret vill jag undersöka vilka perspektiv lärarna i särdrag applicerar på undervisning 

om folkmord. Dessa tre perspektiv kan illustreras på följandevis: 

            Nu                 Nu        

 

 

          Då                                     Då                            Jämförelser    
 Genetiska perspektivet                 Genealogiska perspektivet                   Det strukturella perspektivet 

                                                           
40 Ibid, s. 50. 
41 Karlsson & Zander (2014), s. 50. 
42 Ibid, s. 51. 
43 Karlsson, Klas-Göran (2003), Terror och tystnad: Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen, s. 205. 
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       Figur: Tre historiska perspektivP43F

44 

Eftersom dagens historieundervisning i svenska skola inte kan undervisa om all historia, leder 

detta till att lärare hamnar i ett didaktiskt val där undervisningen måste fokusera på väsentliga 

delar och mycket måste därför väljas bort. Begreppet didaktik härstammar från det grekiska 

didaskein, som betyder lära ut eller undervisa.P44F

45
P Historiedidaktik är en undervisningslära som 

ljussätter tre kärnfrågor Vad? Hur? och Varför? Den första frågan syftar till innehållet i 

undervisningen, medan den andra frågan belyser tillvägagångsättet. Den avslutande frågan är 

legitimitetsfrågan, således motiven och syften.P45F

46
P I det analytiska kapitlet kommer jag att 

utifrån dessa tre historiedidaktiska kärnfrågor att analysera lärarnas utsagor med en 

förhoppning om att vidga förståelsen över hur historielärare behandlar undervisningen om 

folkmord. 

1.4 Källor och källkritik  
I min studie har sammanlagt fem ämneslärare intervjuats, samtliga var under intervjuernas 

gång verksamma lärare på olika gymnasieskolor i Örebro kommun samt Karlskoga kommun 

och undervisade i historia antingen som sitt första ämne eller sitt andra ämne. Jag började ta 

kontakt med olika skolor i diverse kommuner som är belägna i Örebro län. Den första 

kontakten med skolorna togs via mail med respektive rektorer där jag redogjorde för min 

studie samt en förfrågan om att få ta kontakt med verksamma historielärare. Efter att jag hade 

fått deras samtycke togs en vidare kontakt till historielärarna där jag via mail presenterade 

min studie, dessutom bifogade jag ett informations- och samtyckebrev med ytterligare 

beskrivning om studien och intervjuns tillvägagångsätt. P46F

47
P Apropå urval så gjorde jag ett s.k. 

bekvämlighetsurval i denna studie vilket betyder att lärarna som intervjuades var de första 

fem som ville medverka i min studie. Valet av urval grundar sig helt på uppsatsens 

tidsomfång. Samtliga intervjuer genomfördes under april månad 2018, fyra av dessa 

genomfördes i respektive skolor där lärarna var verksamma varav en genomfördes via telefon. 

Att använda sig av berättande källor kan problematiseras ur ett källkritiskts perspektiv. 

Tidsamband är ett av kriterierna i de källkritiska principerna, huvudregeln är att en källa är 

mer trovärdig ju mer samtidig den är. Orsaken till det är glömska, som innebär att man minns 

mindre ju längre tid som går.P47F

48
P Eftersom alla intervjuade lärare var verksamma under 

                                                           
44 En utarbetad modell av perspektiven utifrån Karlsson & Zander (2014), s.48 ff. & Karlsson (2003), s.205 f. 
45 Adler, Magnus Hermansson (2014), Historieundervisningens byggstenar, s. 74. 
46 Ibid, s. 75. 
47 Bilaga 1: Informations och samtyckebrev 
48 Thuren, Torsten (2005), Källkritik s. 26. 
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studiens gång ser jag inte detta som något problem. Beroendekriteriet är en ytterligare aspekt 

inom det källkritiska perspektivet. För att en källa ska vara trovärdig bör den vara oberoende 

vilket innebär att den som står för uppgifterna ska inte vara påverkad av någon annan.P48F

49
P 

Eftersom jag enbart intervjuat historielärare har jag bara använt mig av primärkällor, som 

innebär att de är ursprungliga källor. Däremot kan jag inte konstatera att källan är helt 

oberoende, eftersom att den muntliga källan skapas när jag som intervjuare ber lärarna berätta 

om fenomenet. Att använda intervju som metod för att samla in muntliga källor påverkar 

därmed källan och intervjuaren skapar tillsammans med den som intervjuas den egna 

källan.P49F

50
P Därmed hade den inte funnit om inte forskaren hade skapat den genom 

bandinspelning av intervju, vilket betyder i att källan är ett resultat av intervjuarnas frågor och 

initiativ, men även genom relationen som skapas mellan intervjuaren och den som intervjuas. 

Alltså är intervjun ett möte där både den intervjuade och intervjuaren subjekt.P50F

51
P Vilket 

betyder att det har en klar subjektiv karaktär, men det är just detta jag vill uppnå, att skapa en 

förståelse hur varje enskild lärare upplever det studerade fenomenet och få en inblick i vad 

dem anser är väsentligt och viktigt.  

1.5 Metod 
För att uppnå uppsatsens syfte har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Den kan 

betraktas som en forskningsstrategi som är induktiv, konstruktivistisk och tolkande samt 

ligger tonvikten vid ord och inte kvantifiering under insamling och analys av data.P51F

52
P Mina 

datainsamlingsmetoder kommer att bygga på intervjuer. Andra metoder som exempelvis 

enkätundersökning skulle även kunna användas för att uppnå studiens syfte. Men anledningen 

till valet av intervjuer som metod är för att det kan ge forskaren en förståelse för hur 

intervjupersonerna upplever det studerade fenomenet och därmed kan fenomenets essens 

komma åt, vilket en enkätundersökning inte skulle kunna bidra med.P52F

53
P I kvalitativa intervjuer 

är det dessutom önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger 

kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt.P53F

54
P Däremot finns det 

vissa aspekter som bör tas i beaktning i samband med intervjuer som metod. Utifrån intervjuer 

kan jag inte uppnå representativitet eftersom det är en subjektiv tolkning som utvinns. Det kan 

även förekomma ett tolkningsutrymme för lärarna när dem redogör för undervisningens 

                                                           
49 Thuren (1997), s. 34. 
50 Hansson, Lars & Thor, Malin (2006), Muntlig historia, s. 34. 
51 Ibid 
52 Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 340. 
53 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015), Handbok i kvalitativa analyser, s. 33. 
54 Bryman (2008) s.413 
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innehåll som inte självfallet behöver betyda att det speglar den praktiska verkligheten. Här 

kan en deltagande observation vara bättre lämpad ifall man vill undersöka hur undervisningen 

i praktiken utformas. 

Det finns två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och 

semistrukturerade. Jag har valt att använda mig av den semistrukturerade intervjun, där 

samtalet utgår från specifika teman som skall beröras, s.k. intervjuguide, men personen som 

intervjuas har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt P54F

55
P. Jag anser att den 

semistrukturerade intervjun skapar möjligheter för lärarna att kunna berätta om sin 

pedagogiska praktik och tankar kring undervisningen på ett utförligt och djupgående sätt inom 

ramarna för det studerade fenomenet. Då det är önskvärt att låta intervjuerna röra sig i olika 

riktningar ställer det höga krav på forskaren. Det gäller att vara uppmärksam på vad 

intervjupersonerna säger och vad de inte säger, samt att som forskare att vara lyhörd och ställa 

uppföljningsfrågor på intressanta teman som framkommer, dessutom vara flexibel när det 

gäller frågornas ordningsföljd.P55F

56
P När det gäller upplägget av intervjuguide och riktlinjer om 

genomförande av respektive intervju tog jag inspiration från Alan Bryman.P56F

57
P Varje intervju 

spelades in med bandspelare och varade i cirka 15 - 20 minuter. 

Vid konstruktion av intervjufrågor hämtades inspiration från historiedidaktiska kärnfrågorna 

Vad? Hur? och Varför? Frågorna kommer att bifogas som bilagaP57F

58
P  När frågorna 

konstruerades infördes frågor som kan anses ha ett kompletterande aspekt i relation till 

tidigare forskning men även frågor som tidigare studier inte belyst, där exempelvis frågor om 

samtida folkmord behandlas i undervisningen av lärarna, men även om elevsammansättning 

tas i beaktning vid planering av undervisning om folkmord.  Med dessa frågor hoppas jag att 

ett bidrag ges till det historiedidaktiska fältet men även att potentialen ökar i att förstå lärarnas 

förhållningssätt gentemot undervisning om folkmord. 

Fenomenologi 
Jag har tagit inspiration från den fenomenologiska ansatsen när det gäller att analysera mitt 

material. Att bearbeta och analysera det insamlade empiriska materialet är en central del av 

fenomenologiska forskningsmetoden.P58F

59
P Utifrån den fenomenologiska ansatsen har inspiration 

                                                           
55 Ibid, s. 415. 
56 Ibid, s. 431. 
57 Ibid, s. 41. 
58 Bilaga 2: Intervjuguide 
59 Fejes & Thornberg (2015), s. 130 
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tagits från Amedeo Giorgi analysmodell som bestå av sex steg.P59F

60
P Det första steget handlar om 

att som forskare transkribera och skapa en översikt av det insamlade materialet. Det som inte 

är väsentligt plockas även bort från datamaterialet. Inom det andra steget gör man en mer 

detaljerad läsning och bryter ner materialet till mindre delar. Syftet är alltså att upptäcka 

skiftningar i meningsinnehållet och därefter avgränsa meningsbärande enheter. I det tredje 

steget sker en detaljerad analys av de meningsbärande enheterna, här bör forskaren reflektera 

och göra tolkningar över varje enhet för att reda ut dess meningsinnehåll. I det fjärde steget 

fogas de transformerade meningsenheterna samman till en likartad beskrivning av de 

utforskade upplevelsen. I det femte steget görs en analys av de situerade beskrivningarna. Här 

bör beskrivningarna studeras noga och syftet är att slutligen finna det centrala som framträder 

i respektive beskrivning. I det sjätte och avslutade steget bör forskningsresultatet verifieras av 

informanterna.P60F

61
P Giorgi menar att en sådan verifiering kan göras genom kompletterande 

materialinsamling i form av individuella intervjuer, dessa intervjuer syftar till att kontrollera 

att forskarens slutsatser stämmer överens med informanternas upplevelser.P61F

62
P På grund av 

uppsatsens tidsomfång har jag valt att enbart genomföra steg ett till fem.   

Kvalitativa begrepp 
Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier för en kvantitativ forskning när det gäller att få en 

bild av kvaliteten i en undersökning. Bryman menar dock att kvalitativa studier kan värderas 

och bedömas från andra kriterier, tillförlitlighet och äkthetP62F

63
P Begreppet tillförlitlighet kan 

delas in i olika delkriterier, pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

Begreppet pålitlighet menar att forskarna ska anta ett granskande synsätt. Här bör man som 

forskare redogöra för alla faser av forskningsprocessen, därav är det väsentligt att genomföra 

en tydlig och transparent metodgenomgång. Begreppet överförbarhet handlar om i vilken 

utsträckning resultatet kan generaliseras till en större population. Då jag i denna studie har ett 

begränsat antal intervjuer samt använt mig av ett bekvämlighetsurval är jag medveten om att 

det är svårt att nå överförbarhet, detta är dock inte något jag eftersträvar. Att kunna styrka och 

konfirmera innebär att forskaren skall försöka säkerställa att man agerat i god tro. Det ska 

med andra ord vara tydligt att forskaren inte medvetet påverkat utförandet eller slutsatser från 

undersökningen. Därför vill jag här säkerställa att jag varken låtit teoretiska inriktningar eller 

personliga värderingar påverkat min studie, inte heller har jag någon typ av relation till lärarna 

                                                           
60 Ibid, s. 133f. 
61 Ibid, s. 134 
62 Ibid, s. 135f. 
63 Bryman (2008) s.353 
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som varit delaktiga i min studie. Det andra huvudkriteriet, äkthet, berör om undersökningen 

ger en tillräckligt rättvis bild av de olika uppfattningarna och åsikter som finns av personerna 

som intervjuats.P63F

64
P Det är därav viktigt att spela in intervjuerna med bandspelare så att 

transkriberingen utförs på ett korrekt sätt. 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet menar att etiska överväganden har en central roll för forskningens kvalité, 

genomförande samt hur resultatet för forskning kan användas för att utveckla vårt samhälle. 

Relationen mellan forskning och etik benämns som forskningsetik. Inom forskningsetik finns 

diverse krav på forskaren samt på forskningens genomförande och dess inriktning. Etisk 

medvetenhet genomsyrar därför hela de vetenskapliga förhållningssättet.P64F

65 

Begreppet deltagarskydd talar man främst om när man genomför forskning som inkluderar 

människor, som innebär hur människor i forskning får behandlas. En aspekt inom 

deltagarskydd är informerat samtycke som syftar till att deltagare i en studie skall få korrekt 

information om undersökningens syfte och därefter ge samtycke om att delta eller inte. 

Konfidentialitet är en ytterligare aspekt som förfaller under deltagarskydd som innebär att 

deltagarnas identitet ska skyddas ifall det önskas och därav bör personer och platser 

avidentifieras.P65F

66
P När jag tog kontakt via mail med respektive historielärare bifogade jag även 

ett dokument med studiens syfte och tillvägagångsätt.P66F

67
P Där klargjorde jag även att 

informationen som samlas in enbart kommer att användas för studiens syfte. I enlighet med 

önskan om anonymitet från några av de deltagande har jag givit dessa fiktiva namn. 

2. Bakgrund 
Den 9 december 1948 antogs Förena nationernas (FN) konvention om förebyggande av 

folkmord och bestraffning av dem som utfört sådana gärningar och som därefter trädde i kraft 

12 januari 1951. Konventionen var präglad av vad som då var känt som die Endlösung, alltså 

judemorden men även rättegångarna mot de ledande nazisterna i Nurnberg. Begreppet 

folkmord hade använts vid dessa rättegångar, däremot fanns det dock inte någon precis 

definition till begreppet. Folkmord blev senare definierat av konventionen som en handling 

begången med intention att förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös 

kategori. I linje med konventionen äger ett folkmord rum när medlemmar av en kategori 

                                                           
64 Ibid, s 354 
65 Vetenskapsrådet (2017), God forskningsed s. 12. 
66 Ibid, s. 40. 
 67 Bilaga 1: Information- och samtyckebrev 
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mördas, tillfogas allvarlig kroppslig eller mental skada och när kategorin avsiktligt ställs inför 

levnadsvillkor som syftar till att leda till dess fullständig förintelsen.P67F

68 

Krav på historisering av folkmord är i viss mån riktad mot folkmordskonventionen. Däremot 

har det dock visat sig funnits kritiska synpunkter mot definitionen av exempelvis Forum för 

levande historia. Dem menar att avgränsningen att handlingen ska vara riktad mot nationellt, 

etnisk, rasmässigt eller religiöst bestämda grupper är allt för snäv och det har resulterat i att 

flera händelser inte omfattas av konventionen.P68F

69
P Hur bör exempelvis massvåld som sker i 

samband med krig förhålla sig till definitionen? Kan atombombsattackerna mot Hiroshima 

och Nagasaki jämställas mot nazisternas folkmord på judarna? Under andra världskriget var 

det inte bara nazisterna som dödade stora kollektiv. Individer som drabbats av massdöd som 

inte tillhör en specifik kategori, bör inte brotten mot dem definieras som folkmord? 

Skillnaden mellan nazisternas folkmord och de allierades bombningar var att nazisterna hade 

som självändamål att mörda alla judar. Dödandet av japanerna var avsett att upphöra när 

landet kapitulerades, vilket dem senare även gjorde. Det går därmed att konstatera att dödande 

av civila med avsiktlighet inte självklart klassificeras som folkmord. Den avgörande 

skillnaden ligger i innebörden som anges i FN konventionen, alltså att förinta en etniskt 

bestämd kategori i sin helhet.P69F

70 

Hur har den svenska skolans styrdokument förhållit sig till frågan om folkmord? Under 

efterkrigstiden var den svenska läroplanen vaksam med att behandla folkmord i 

undervisningen. Under 50-talet skulle folkskolans historieundervisning ha svensk historia i 

fokus, ett undantag går att utläsa när undervisningen skall beröra de båda världskrigen och 

efterkrigsproblemen.P70F

71
P Under 60-talet infördes den obligatoriska nioåriga grundskolan, och i 

stoffanvisningar för ämnet historia går det att utläsa ett stycke som kan tolkas vara avsätt för 

folkmord och Förintelsen i synnerhet,P71F

72
P ”…företeelser som upprör rättskänsla, t.ex. 

rasförföljelse och minoritetsförtryck, bör deras historiska ursprung belysas”P72F

73
P 

Skolöverstyrelsen la stor vikt vid fostran i Lgr80 och i samband med det tonades ämnets 

identitet och den innehållsliga dimensionen ned i skolan. Det som går att uttolka som berör 

                                                           
68 Gerner, Kristian & Karlsson, Klas-Göran (2005) Folkmordens historia s. 49. 
69 Forum för levande historia. Folkmordsbegreppets uppkomst. https://www.levandehistoria.se/begreppet-
folkmord/folkmordsbegreppets-uppkomst [Hämtad 2018-05-01] 
70 Gerner & Karlsson (2005), s. 50. 
71 Ammert (2011) s. 85. 
72 Ibid 
73 Läroplan för grundskolan 1962, Skolöverstyrelsen 1964, s. 255. 

https://www.levandehistoria.se/begreppet-folkmord/folkmordsbegreppets-uppkomst
https://www.levandehistoria.se/begreppet-folkmord/folkmordsbegreppets-uppkomst
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frågor om kränkningar och folkmord behandlas under rubriken Människans verksamhet - 

tidsperspektivet. Den huvudsakliga målsättningen för Lgr80 var att eleverna skulle fostras till 

medborgare i ett demokratiskt samhälle. I relation till konflikt och typer av brott mot 

mänskligheten skulle eleverna utveckla insikter för hur konflikter kan uppstå samt hur de kan 

förebyggas. Dessutom skulle utbildningen lyfta fram vikten av betydelsen för de 

grundläggande rättigheterna.P73F

74 

Införandet av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, visade sig skilja sig från 

de tidigare i olika punkter. Denna läroplan var målrelaterat, där det innehöll 

ämnesbeskrivningar och ämnesspecifika mål. I kursplanen för historia finner man en 

formulering som lyder på följande sätt: ”Vår tidshistoria med framsteg och fredssträvanden 

men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör till det som alla elever skall 

ha kunskaper om”P74F

75
P Förintelsen lyfts fram som en specifik händelse, dessutom får ordet en 

versal vilket syftar till att betona den händelse som undervisningen skall behandla. I de 

nuvarande kursplanerna för historia i Lgr11 och Lgy11 är det tydligt att folkmord och 

Förintelsen ses som självklara delar av undervisningen om 1900-talets historia. Det som 

skiljer sig markant mellan dessa två kursplaner i relation till det här är att Förintelsen och 

Gulag som händelse explicit benämns enbart i Lgr11.P75F

76
P Medan i kursplanen för 

gymnasieskolan, Lgy11, är det formulerat att viktiga förändringsprocesser och händelser skall 

behandlas och därefter nämns begreppet folkmord som ett av flera exempel.P76F

77 

Avslutningsvis visar det sig att beskrivningar av folkmord genom historien varit nästintill helt 

avsaknad i läro- och kursplanerna från efterkrigstiden. Ammert menar att en tolkning av det 

kan vara att Sverige ville skapa ett nytt samhälle, ett folkhem, där både skolideologer och 

politiker entydigt ville blicka framåt. Under 90-talet skedde det dock en förändring i och med 

den moraliska vändningen, därefter följdes detta upp genom att uppmärksamma minnet av 

Förintelsen och regeringen satsade på att etablera myndigheten Forum för levande historia. 

Vid regeringsskiftet 2006 fick forum för levande historia ett uppdrag att även belysa folkmord 

som begåtts av kommunistiska regimer. Att Förintelsen nämns som det enda tydliga innehållet 

i hela historieundervisning visar på att den moraliska vändningen och dess värdefrågor var 

centrala i Lpo94. Att Förintelsen och Gulag nämns i Lgr11 visar på att det fortfarande anses 

                                                           
74 Ammert (2011) s.86. 
75 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, Skolverket, s. 52 
76 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, 2011 s. 196 
77 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2011 s. 69 
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som en central del i 1900-talets historia som varje elev bör tillges kunskap om. Däremot 

nämns inga explicita folkmordshändelser i kursplanen för historia i Lgy11, vilket bidrar till 

mer tolkningsutrymme för lärarna som kan resultera i att undervisningens innehåll om 

folkmord kan komma att skilja sig i dem svenska gymnasieskolorna. 

3.Undersökning 
Intervju med Per 
Per är i 40-årsåldern och arbetar på en fristående skola i Örebro kommun. Han berättar att han 

har jobbat som lärare i över 10 år och undervisar i ämnena historia och samhällskunskap. Per 

förklarar vidare att den ämneskombinationen han besitter underlättar för honom som lärare. 

”Historian ger en förklaring till samhället vi har idag, jag försöker alltid lägga ett historiskt 

perspektiv till det vi gör på samhällskunskapen”P77F

78
P På frågan hur han tolkar det centrala 

innehållet i kursplanen för historia som berör folkmord menar Per att han utgår från Förenta 

nationernas (FN:s) definition av begreppet. Men han poängterar dock att detta är något som 

mestadels behandlas i samhällskunskapsämnet snarare än i historieämnet. Detta har att göra 

med tidsbristen men även mängden områden som skall beröras i historia ämnet: 

Om man tänker det centrala innehållet så är det att allt ska beröras, dock så berörs alla dessa 

områden i olika grad. […] Det är ju just det med centrala innehållet att det ska beröras och 

definitionen med det är oerhört vag. Hade jag inte haft samhällskunskap då faller det på mitt 

personliga intresse eller om jag ser det som en viktig sak att förstå.P78F

79 

På grund utav de otydliga riktlinjerna i kursplanen menar Per att det faller på lärarens ansvar 

angående vilka moment som ska beröras i undervisningen men även hur mycket tid som läggs 

på de valda områdena. Vidare hävdar han att om han bara haft historieämnet skulle 

kunskapsområdet folkmord vara ett område som skulle fått ett alldeles för litet fokus och 

därför anser han att begreppet bör förekomma i kunskapskraven. När jag frågar vilka exempel 

på folkmord som berörs i undervisningen berättar Per att Förintelsen är ett område som 

knappt berörs, anledningen till detta är att många elever redan har kunskap om det. Istället 

läggs fokus på Gulag, svältkatastrofen under Maos styre, folkmordet på armenier och 

Rwanda. Han förklarar även att han undervisar om folkmord ur ett imperialistiskt perspektiv, 

där dem oftast belyser kolonialismen och rasismens historia. När vi sedan diskuterar kring hur 

vidare samtida folkmord behandlas i undervisningen hävdar Per att han ibland använder sig av 

nyhetsinslag men några specifika fördjupningsarbeten kring detta är inget som förekommer. 

                                                           
78 Citat från intervju med Per, 2018-04-03 
79 Citat från intervju med Per, 2018-04-03 
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Däremot menar Per att när han behandlar 1900-talets historia finns det ett moment som 

benämns som ”valfrihet”, där eleverna själva får välja ett folkmord att fördjupa sig i och där 

finns möjligheten att arbeta med samtida folkmord, men han poängterar att det inte är något 

som han styr eleverna att arbeta med. På frågan hur undervisningen i praktiken ser ut förklarar 

Per att de oftast brukar kolla på film men även att klassrumsdiskussioner är förekommande: 

[…] vi brukar kolla på en film som heter ”Shooting dogs” som handlar om folkmordet i Rwanda. 

Genom att titta på verkliga historiska inslag kan man skapa en bättre förståelse. Det är väldigt svårt 

att prata…säga inför en klass att det här är ett folkmord, för det blir väldigt statiskt och svårt att 

greppa. Jag upplever att för att få en förståelse för vad det är behöver man få ….inte grafiskt men 

man behöver få en berättelse, man behöver få en historia, en helhet av det.P79F

80 

Per hävdar alltså att användningen av film är ett bra sätt att introducera ett folkmord där 

eleverna får en historisk bakgrund till varför det blev ett folkmord och därmed skapa en 

djupare förståelse om händelsen. Apropå användningen av andra material menar han att det är 

något han samlar tillsammans med eleverna. Där det exempelvis kan vara att jämföra en 

historisk konflikt med någonting som sker idag, ”finna likheter och skillnader”P80F

81
P. 

Anledningen till varför Per samlar material är för att skolan han arbetar på jobbar mycket 

digitalt men även för att han upplever att läroböckerna oftast är begränsade, dock kan 

användningen av läroböcker förekomma när elever har svårt att tolka informationen som finns 

eller om det är svårt att finna trovärdiga fakta. När jag frågar om en elevsammansättning i en 

klass påverkar hur han väljer att undervisa om folkmord menar Per att han inte aktivt tänker 

på det. Men om han vet att det finns elever som har anknytningar till något folkmord är han 

varsam att lyfta vissa saker då det kan bli känsligt. O andra sidan menar Per att om elever med 

anknytning till ett folkmord är villiga att berätta om sin familjs erfarenheter kan det skapa 

legitimitet och autenticitet till skeenden även om det inte alla gånger är källkritiskt korrekt. 

Han förklarar vidare att elever oftast verkar vara intresserade av undervisningen som även kan 

känslomässigt beröra dem i jämförelse med andra kunskapsområden. 

När jag ber Per förklara varför han anser att det är viktigt att undervisa om folkmord förklarar 

han att det är för att vi ska kunna förstå oss själva men framförallt förebygga att sånt skall ske. 

Han vidare utvecklar sitt resonemang med att förklara att historieämnets viktigaste 

grundpelare är att vi ska lära oss och göra något av den kunskapen. 
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”Förstår man rötterna, mekanismerna och förstår sig själva i det här, kan man se signaler och 

tecken…och man skulle kunna agera om man är stärkt i det här, det är min övertygelse. Det får 

inte ske igen, men det kommer att ske, men ju mer kunskap vi har om det, desto bättre rustade är vi 

särskilt i dem tiderna vi ser nu”P81F

82 

Att förebygga är en av anledningarna till varför Per anser att det är viktigt att undervisa 

om folkmord. När jag senare frågar om han har fått de verktygen som krävs för att 

bemöta elever med extremistiska åsikter förklarar han för mig att han inte fått någon 

alls. Han hävdar att en utbildning om det skulle underlätta för lärarna, ”utifrån det skulle 

vi kunna se skarpare, för jag tror att nog att många förbiser många signaler…vi fångar 

nog inte alla risker i nuläget tror jag” P82F

83
P Avslutningsvis hävdade Per att hans 

undervisning om folkmord inte skiljer sig så väsentligt idag gentemot när han var 

nyexaminerad. Det som skiljer sig är att han idag besitter bredare ämneskunskaper samt 

praktiska färdigheter där han menar att han kan mer nyanserat styra diskussioner vilket 

han anser underlättar för honom kring undervisning om folkmord. 

Intervju med Daniel 
Daniel är i 35 årsåldern och arbetar på en kommunal skola i Karlskoga kommun. Daniel har 

arbetat som lärare i snart 10 år och är lärare i bild och historia. När vi diskuterar hur han 

resonerar kring det centrala innehållet som berör folkmord menar han att det hade underlättat 

med tydligare riktlinjer. Han förklarar att ”formuleringen om just folkmord är rätt så luddig, 

det är bara någon rad sen så står det inget mer”.P83F

84
P När vi senare diskuterar vilka exempel på 

folkmord han lyfter upp i sin undervisning förklarar han att det inte är så många folkmord 

som belyses i undervisningen. Han förklarar att Förintelsen behandlas, dock inte i någon 

större utsträckning, detta för att han upplever att elever redan har kunskap om det från sin 

högstadietid. Istället menar han att fokus riktas åt minoriteter samt hur människor behandlas 

överlag, ”…ett särskilt fokus riktas mot vår egen behandling av samer men även en liten 

utsträckning på amerikanernas behandling av sin ursprungsbefolkning”P84F

85
P. Daniel menar att 

några fördjupningar av diverse folkmord inte behandlas i hans historieundervisning. När jag 

frågar om det är tidsbristen som begränsar honom förklarar han på följandevis: 

Ja, tidsbrist och tidsbrist…jo med det är det ju. I historia 1 kurserna så är det tidsbristen…ehh…på 

historia 2 kursen förekommer det att eleverna själva får välja ett område och skriva om det, så dem 
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jobbar lite fördjupande. Men inte några större paket tyvärr som vi tar…så ser det ut, det hinner vi 

inte riktigt med.P85F

86 

När jag senare frågar Daniel om några samtida folkmord överhuvudtaget belyses i hans 

undervisning, så förklarar han att det gör det, dock i liten utsträckning. Han upplever att det 

finns en oro hos eleverna kring detta så det förekommer ibland diskussioner, men han menar 

att detta sker i en större utsträckning på samhällskunskapslektionerna, där det finns ett större 

utrymme att diskutera kring omvärlden, ” i historieämnet diskuterar vi kanske mer varför det 

har blivit som det blivit idag, men inte ur ett folkmordsperspektiv”.P86F

87 

När jag ber Daniel förklara hur undervisningen om folkmord ser ut, berättar han för mig att 

det är svårt att ge en generell bild, detta för att undervisning om folkmord berörs väldigt lite. 

Men han förklarar att när dem väl ska behandla ett folkmord börjar dem med att titta vad som 

har hänt och därefter sker det mycket klassrumsdiskussioner. Eleverna får även svara på lite 

instuderingsfrågor och diskutera med varandra. Dessutom behandlar dem folkmord ur olika 

perspektiv, främst ekonomiskt och ideologiskt. Han förklarar att film är ett bra 

tillvägagångsätt till att introducera ett folkmord som därefter leder till klassrumsdiskussioner. 

Daniel förklarar för mig att han använder mycket klassrumsdiskussioner för att ”…det känns 

som ett område som man inte gärna lämnar eleverna ensamma med tankar och funderingar”P87F

88 

När vi senare diskuterar kring material förklarar Daniel för mig att filmer är väldigt 

förekommande och att dem vid enstaka tillfällen använder sig av läroböcker. Han förklarar för 

mig att han är medveten om det nationella forumet Forum för levande historia men att det 

inte är något han använder sig utav. Främst använder Daniel sig av egna framställda material, 

men detta gäller inte bara undervisning om folkmord utan generellt i historieundervisningen: 

[…] det handlar om att förenkla och sammanfatta och jag och kollegiet fokuserar väldigt mycket 

på förändringsprocesser, förstå långa skeenden och utvecklingsprocesser. Vi brukar använda oss 

av en s.k. händelselinje om olika områden som vi brukar sammanställa eget och därefter får 

eleverna fylla på det här skelettet av material från boken och eget material.P88F

89 

När vi därefter diskuterar huruvida elevsammansättningen påverkar undervisningen så 

förklarar Daniel att han har haft relativa homogena grupper, där det mestadels inte funnits 

elever med icke nordisk bakgrund. Han menar dock att det kanske hade sett annorlunda ut 
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ifall det fanns elever med anknytning till något folkmord men någon speciell anpassning 

förekommer inte på hans undervisning. Han förklarar vidare att eleverna verkar vara 

intresserade kring kunskapsområdet och upplever att dem är väl förberedda. En anledning till 

detta menar Daniel kan bero på att han undervisar elever som läser samhällsprogrammet och 

estetiska programmet som oftast tenderar att vara intresserade av samhället. 

Även fastän undervisning om folkmord inte förekommer frekvent i Daniels undervisning 

menar han ändå att det är viktigt. Han vidareutvecklar sitt resonemang med att förklara att det 

är viktigt att veta vad som har hänt och att eleverna bör veta vilka mekanismer som utlöser ett 

folkmord. Han förklarar även för mig att källkritik är ett viktigt inslag i hans undervisning, 

”…det finns länder som vägrar erkänna sina tidigare folkmord så vad kan vi lära oss utav det 

icke historiska bruket som det inte berättas om”P89F

90
P När jag därefter frågar honom ifall han 

känner att han har fått dem verktygen som krävs för att bemöta elever med extremistiska 

åsikter, förklarar han för mig att han inte har fått det. Han menar dock att han inte har stött på 

elever med extrema åsikter under sin tid som lärare så han vet inte vilka verktyg som krävs. 

Däremot hävdar han dock att han känner sig tillräckligt belastad med argument för att kunna 

bemöta elever med extrema åsikter. Detta kan däremot vara ett bekymmer för många andra 

lärare där han förklarar: 

[…] nu har jag jobbat så pass länge så jag känner mig rätt så bekväm i min lärarroll, men jag skulle 

kunna tänka mig att om man är nyexaminerad lärare och skulle få dem här frågorna ganska tidigt 

så är det inte alls säkert att man känner sig trygg i det, så jag tror att någon form av utbildning 

skulle vara bra för många. Jag anser att det finns konkreta brister i lärarutbildningen på en del plan, 

saker man borde ha fått prövat på… i alla fall från min tidP90F

91 

När vi sedan diskuterar huruvida han ser någon skillnad på sin undervisning om folkmord 

idag i jämförelse med när han påbörjade sin lärarroll så förklarar han för mig att den förra 

läroplanen innefattade många grundkurser i historia. Idag jobbar han mer med källkritik och 

historiebruk i sin undervisning främst på historiekurserna 2 och 3. Han avslutar med att 

berätta för mig att hela hans yrkesroll har förändrats i samband med införandet av den nya 

läroplanen. 

Intervju med Anna 
Anna är i 40 årsåldern och arbetar på en skola i Örebro kommun. Hon har arbetat som lärare i 

14 år och undervisar i samhällskunskap och historia. Angående det centrala innehållet som 
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berör begreppet folkmord tolkar Anna det som att hon ska förhålla sig till 1800- och 1900-

talets händelser. Däremot menar hon att ansvaret ligger hos lärarnas gällande prioritering av 

urval, ”…som det står, förändringsprocesser till olika händelser, men det finns ju väldigt 

många händelser och folkmord är ju en del av det här, med det finns ju fler folkmord än ett”P91F

92
P 

Vidare menar Anna att det är ett omfattande centralt innehåll men på grund av att hon 

undervisar i samhällskunskap och historia ges möjlighet att arbeta ämnesöverskridande med 

folkmord. Därefter diskuterade vi vilka folkmord som hon behandlar i sin undervisning, där 

förklarade hon för mig att Förintelsen inte får ett särskilt stort fokus. Anna upplever att 

eleverna redan har kunskap om det området och därmed belyser hon istället 

Srebrenicamassakern, folkmordet i Rwanda, armeniska folkmordet samt Gulag. Apropå 

huruvida samtida folkmord behandlas i undervisningen så berättar hon att folkmordet på 

rohingyerna i Burma behandlas i undervisningen. Eftersom det är en aktuell samhällshändelse 

anser Anna att det är viktigt att eleverna blir medvetna om händelsen, dock så menar hon att 

det kan vara svårt att finna adekvat material: 

[…] man visste ju inte om den situationen förens just nu, så det är aktuellt. Jag försöker ju leta och hitta lite hela 

tiden och där tycker jag forum för levande historia är bra…alltså en bra grund för eleverna att börja navigera sig 

i.P92F

93 

Senare under intervjun diskuterade vi hur undervisningen om folkmord tar sin form i 

praktiken. Anna berättade för mig att hon arbetar med ett moment som benämns krig till krig. 

Här får eleverna i kronologisk ordning börja med att arbeta med det första världskriget och 

därefter behandlar dem det andra världskriget. Eleverna får möta diverse begrepp, händelser 

och personer, dock poängterar hon för mig att detta ”blir som en snabb repetition”P93F

94
P Därefter 

behandlas Förintelsen men även folkmord under sovjetiska regimer. Hon förklarar för mig att 

eleverna ges även möjlighet att välja olika folkmord och därefter redovisa om dem. 

Klassrumsdiskussioner är något som ofta förekommer i samband med undervisningen om 

folkmord, där Anna låter eleverna resonera kring exempelvis varför Förintelsen får mer 

uppmärksamhet än koncentrationslägren i Gulag men även låta eleverna diskutera kring 

varför det armeniska folkmordet inte är lika omtalat. När vi senare diskuterar hur hon väljer 

att introducera ett folkmord så förklarar hon för mig att hon använder sig av klipp och filmer 

samt i enstaka fall låta eleverna möta en text. Till en början är det hon som leder 

undervisningen i form av föreläsningar detta eftersom hon anser att det är viktigt att 
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identifiera vad ett folkmord är. Läroböckerna som används på deras skola upplever hon som 

relativt begränsad som leder till att hon ofta får leta efter material och artiklar. 

Vid ett senare skede i intervjun frågade jag Anna huruvida en elevsammansättning i en klass 

påverkar hur hon väljer att undervisa om folkmord, då förklarade hon för mig att det beror på 

vilken relationen man har till klassen: 

[…] det är klart att en elevsammansättning påverkar…men ändå vill jag att de ska få samma stoff. 

Jag brukar säga att jag bygger min ryggsäck och lägger i bitar. Men jag kanske väljer hur jag 

lägger i vissa saker […] har jag en grupp där det finns elever som kommer var tredje lektion blir 

det liksom haltande i jämförelse med en grupp som har hundra procent närvarande. Så jag får 

tänka vilken grupp jag möter…så jag skulle inte säga att etniciteten påverkar utan snarare vad det 

är för grupp och hur studiemotiverade dem är samt min relation till gruppen. P94F

95 

Generellt menar hon ändå att hon upplever att eleverna verkar vara intresserade och 

engagerade inför kunskapsområdet. Anna förklarade för mig att hon anser att det är viktigt att 

undervisa om folkmord för att ”…man ska vara uppmärksam på dem här strömningar som 

kommer och går”.P95F

96
P Hon vidareutvecklar sitt resonemang genom att förklara att hon vill att 

eleverna ska förstå att folkmord inte bara var i det förflutna utan att det har skett och kommer 

ske igen. Genom hennes undervisning hoppas hon att eleverna börjar tänka själva och skapa 

insikter i vad som egentligen utlöser ett folkmord. Därefter diskuterade vi hur man bör 

förhålla sig till elever med extrema åsikter där hon förklarade för mig att eleverna är duktiga 

på att undanhålla sådana åsikter. Anna upplever att hon behöver mer kunskap kring detta och 

att hon varken fått det under hennes högskolestudier eller från skolan som hon arbetar på. 

Avslutningsvis diskuterade vi om hennes undervisning om folkmord har förändrats: 

Ja, Lpo94 var mycket mer luddig, det stod inte så mycket vad man skulle ta upp. Jag följde 

historieboken på ett annat sätt och folkmorden var mer kopplat till Förintelsen och lite Gulag, men 

inte så mycket mer än så. Idag har jag större frihet och arbetar på ett annat sätt.P96F

97 

Vidare förklarar Anna att Lgy11 är mycket tydligare där det innefattar mer riktlinjer 

som underlättar för henne som lärare. Hon menar att läroplanens utformning hjälper 

henne att planera och genomföra lektioner på ett annorlunda sätt där hon konstant 

arbetar mot kursmålen. 
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Intervju med Anders 
Anders är i 50 årsåldern och arbetar på en skola i Karlskoga kommun. Han undervisar i 

svenska och historia och har arbetat som lärare i snart 18 år. I början av intervjun diskuterar vi 

hur han tolkar innehållet av kursplanen som berör begreppet folkmord. På grund av styckets 

formulering hävdar Anders att kunskapsområdet inte är ett moment som behöver beröras i 

undervisningen, han förklarar på följandvis: 

Ehh…det viktiga orden i det här stycket är förändringsprocesser, det som kommer efteråt är ju 

bara exempel på hur man kan arbeta. Så när det står folkmord tycket jag inte att det är något som 

behöver ingå, utan man kan välja att strunta i det helt och hållet. Absolut inga krav på att det är de 

man ska arbeta med.P97F

98 

När jag ber honom utveckla sitt resonemang förklarar han att det centrala som skall ingå i 

undervisningen är 1800- och 1900-talets förändringsprocesser. I sin undervisning behandlar 

han samhällsförändringar i Sverige men även globalt. Eftersom stycket som berör just 

folkmord även lyfter upp andra moment menar Anders att dessa är konsekvenser av 

förändringsprocesser. Då är det lärarens ansvar att göra ett urval, ”…det är jag som 

bestämmer vad jag ska arbeta med, man behöver se hela kursen som ett sammanhang, alltså 

vad är det jag vill få fram till eleverna”P98F

99
P Anders menar att det är väsentligt att arbeta med 

samhällsförändringar och hans undervisning tar utgångspunkt från flodsamhällen och arbetar 

kronologiskt framåt. Anders fortsätter att förklara att man kan arbeta på två olika sätt, 

antingen kronologiskt eller tematiskt där man exempelvis kan behandla folkmord i olika 

tidsepoker för att sedan exempelvis finna skillnader och jämföra. Däremot menar han att det 

är svårt att få en historisk överblick när man arbetar tematiskt och därför föredrar han att 

arbeta kronologiskt med eleverna.  

När vi sedan diskuterar vilka folkmord som behandlas i hans undervisning förklarar Anders 

för mig att det är ett område som inte får ett särskilt stort fokus. Han förklarar vidare att 

tidsbristen är ett hinder ”…tiden räcker inte till, du har bara ett visst antal timmar till ditt 

förfogande och du måste fundera på hur du på bästa sätt kan använda de”P99F

100
P Men när han väl 

behandlar området är de det armeniska folkmordet som hamnar i fokus. Här får eleverna möta 

ett textutdrag om händelsen sedan sker det diskussioner kring varför det inte erkänns som ett 

folkmord. Anders menar att under detta moment får eleverna träna på källkritik, 

historiemedvetande och historiebruk. Han upplever dock att framställningen av det armeniska 
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folkmordet är begränsat i läroböckerna där han istället på egenhand får samla material till 

eleverna. Därefter förklarar han att Förintelsen är ett moment som inte behandlas i 

undervisning, Anders berättar för mig att elever oftast redan har kunskap om det och att han 

känner att det är ett område som inte behöver beröras mer.  

På frågan huruvida samtida folkmord behandlas i hans undervisning förklarar Anders att det 

är ett område som berörs fast i en liten utsträckning: 

[…] det är mer i samhällskunskapen, med det är klart att det finns där som en liten aspekt. På 

historia kursen 2 och 3 har jag ett moment med samhällskunskapsläraren där vi arbetar med 

terrorism. Vi arbetar med vad som definierar terrorism, olika organisationer som skulle kunna 

definieras som terrororganisation och sen försöker vi förstå vad dem gör. Det är inte riktigt 

samtida folkmord men litegrann samma sak fast en annan aspekt av problemet.P100F

101 

Anders förklarar senare att en elevsammansättning inte påverkar hur han undervisar om 

folkmord. Han menar att elevers etnicitet inte ska påverka undervisningens innehåll men 

däremot kan elevgruppen påverka. Han utvecklar sitt resonemang med att förklara att 

beroende på förkunskaperna som eleverna besitter, samt vilket program dem läser kan ha en 

påverkan på hur han planerar och genomför sin undervisning. Han upplever även att elevernas 

intresse gentemot kunskapsområde varierar i hög grad där han tror att det kan bero på vilket 

program respektive elev läser. 

Anders förklarar för mig att fastän folkmord inte behandlas i stor utsträckning under hans 

lektioner anser han ändå att det är viktigt. Ännu en gång poängterar han för mig att tidsbristen 

ses som ett hinder som har bidragit med att andra moment har valts att fokusera på istället. 

När jag ber honom att utveckla sin förklaring till varför han anser att det är viktigt berättar han 

”…att man måste förstå vilka krafter som triggar såna saker, vad som kan leda till ett 

folkmord och vad som krävs för att kunna motverka det, samt se till att det inte händer 

igen”.P101F

102 

Men han förklarar ändå senare att han inte har fått de redskapen som krävs för att bemöta 

elever med extrema åsikter, han ser dock inte detta som ett problem eftersom han inte har haft 

eller för tillfället har elever med sådana åsikter. Däremot menar han att det är upp till varje 

enskild lärare att införskaffa sig medel till att kunna bemöta likartade åsikter. Avslutningsvis 

diskuterade vi huruvida hans undervisning om folkmord har förändrats under sin tid som 
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lärare. Anders förklarade för mig att eftersom han tidigare jobbat på högstadiet i samband 

med den dåvarande läroplanen kände han sig tvungen att undervisa om Förintelsen. Numera 

som gymnasielärare menar han att detta inte är ett krav längre och eftersom eleverna redan 

läst om Förintelsen leder detta till att han idag kan undervisa om andra moment som han anser 

är lika viktiga. 

Intervju med Tomas 
Tomas är i 50 årsåldern och arbetar på en skola i Örebro kommun. Han har arbetat som lärare 

i 20 år och undervisar i religion, samhällskunskap och historia. Eftersom folkmord är ett 

begrepp som nämns i det centrala innehållet anser Tomas att det är ett moment som skall 

beröras i hans undervisning. Han förklarar vidare att fastän det inte står att man behöver 

arbeta kronologiskt anser han att det är något han tillämpar i historia 1 kursen. Han förklarar 

att ” eftersom eleverna under den första kursen går igenom hela historien samt möter diverse 

epoker och epokbegrepp blir det enklare att undervisa ur ett kronologiskt förhållningsätt”P102F

103
P  

Därefter diskuterade vi vilka exempel han behandlar i undervisning. Tomas förklarade för mig 

att i den första kursen blir det främst Förintelsen som behandlas, när det gäller historia 2 och 3 

kursen får eleverna arbeta ämnesöverskridande med samhällskunskapslektionerna. Eleverna 

får granska diverse händelser utifrån en modell som tagits fram av Barbra Harff.P103F

104
P. Eleverna 

får till en början fritt välja ett historiskt folkmord att arbeta med och därefter analysera 

folkmorden ur modellen. Tomas berättar att eleverna vanligtvis granskar folkmord på 

ursprungsbefolkningar, det armeniska folkmordet, Srebrenicamassakern och även folkmordet 

i Rwanda. Därefter diskuterade vi huruvida samtida folkmord behandlas i undervisningen. 

Detta är ett moment som Tomas i högre grad försökt att applicera i sin undervisning under de 

senare åren. Han förklarar vidare att eleverna som han idag undervisar strax kommer att 

arbeta med det:  

[…] jag kommer till exempel prata om förtrycken mot rohingyerna i Burma och även på yazidier 

som begåtts av den Islamiska staten. Vi kommer till en början se vad som har hänt och sedan prata 

om det bör definieras som ett folkmord. Dessutom kommer vi även beröra varför detta inte idag 

benämns som ett folkmord.P104F

105 
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Tomas förklarade därefter för mig att han introducerar diverse folkmord genom att prata 

om FN:s definition. Dessutom menar han att det är väsentligt för eleverna att behandla 

olika begrepp som nation, nationalism, etnicitet men även ideologier som utesluter olika 

grupper. Tomas upplever svårigheter att finna adekvat läromedel där han finner att 

läroböckerna som används inte är tillräckliga. Han förklarar att under den första kursen 

används läroböckerna mer frekvent i jämförelse med kurserna 2 och 3 där det handlar 

om att fördjupa sig i högre grad. Detta leder till att han på egenhand får finna material 

och brukar främst använda sig av forum för levande historia och i vissa fall 

nationalencyklopedin. På frågan hur en elevsammansättning påverkar hans undervisning 

menar han att detta inte är något han aktivt tänker på. Han menar däremot att elever på 

senare år uttryckt starka åsikter om vissa konflikter som lett till vissa funderingar. I 

nuläget hävdar han ”…jag har inte tänkt konkret hur jag ska göra någon förändring, men 

har börjat tänkt på att jag måste börja fundera hur man ska göra så det inte blir fel”P105F

106
P 

Tomas menar att elevernas attityder till ämnet är varierande, han menar att de flesta 

eleverna är intresserade men samtidigt upplever han att vissa elever har svårt att greppa 

diverse händelser för att det ligger långt tillbaka i historien. Detta försöker han motverka 

genom att aktivt förklara för eleverna att detta kan ske igen och som inte bara ska ses 

som en företeelse som ligger i historien. 

Tomas menar att undervisning om folkmord är väsentligt där han försöker skapa insikter 

hos eleverna att detta faktiskt kan ske igen, han förklarar: 

[…] man kan tycka att steget till ett folkmord är långt när man lever i demokrati men förändras 

den situationen så att det blir krig då blir det helt plötsligt en väldigt ökad risk…elever bör förstå 

att vanliga människor i dåliga situationer kan agera helt annorlunda mot vad man tror. Det vill jag 

nog få eleverna att förstå…är situationen tillräckligt risig gör vi saker vi aldrig trodde vi var 

kapabla till att göra.P106F

107 

När vi därefter diskuterade kring huruvida han fått verktygen för att bemöta elever med 

extrema åsikter förklarar Tomas för mig att han har varit relativ förskonad från att träffa 

elever med sådana åsikter. Däremot menar Tomas att han inte vet hur han bör agera i och med 

att han har en liten erfarenhet av det. Han förklarar dock för mig att han har fått gått på en 

föreläsning om detta men upplever att han behöver mer kunskap då det är svårt att veta hur 

man bör förhålla sig. Avslutningsvis anser Tomas att hans undervisning om folkmord har 
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förändrats i och med att skolsystemet blivit mer teoretiserat där han exempelvis fått applicera 

modeller och olika perspektiv för att granska folkmord.  

4. Analys 
Vad? 
Denna studie påvisar att diverse exempel av folkmord som behandlas av lärarna i 

undervisningen variera i hög grad. Det som dessutom framkommer är att lärarna tenderar att 

tolka det centrala innehållet väldigt fritt. Både Daniel och Anna upplever att riktlinjerna är 

otydliga och att det därmed faller hos lärarens ansvar att avgöra vilka folkmord som skall 

behandlas i undervisningen. Att det centrala innehållet är otydligt går även att uttolka från 

Pers förklaring, han menar dock att eftersom han är samhällskunskapslärare kan han även 

behandla folkmord i båda av sina ämnen. Anders hävdar däremot att han inte upplever att 

riktlinjerna är otydliga, han anser att förändringsprocesser är det viktiga och att folkmord 

enbart är ett exempel som kan beröras. Han förklarar även för mig att man som lärare kan 

välja att åsidosätta kunskapsområdet och fokusera på andra moment. Eftersom formuleringen 

av det centrala innehållet ser ut som den gör leder det till att lärarna tenderar att tolka det 

väldigt fritt. Per och Anna försöker lyfta upp ett flertal exempel av folkmord i sin 

undervisning. Medan Anders och Daniel menar att folkmord knappt berörs. Dem menade att 

tidsbristen är en faktor som hindrar dem att beröra folkmord mer djupgående, att tidsbristen 

anses som ett hinder för lärare var även något som påvisades i Ammerts studie.P107F

108
P  

Samtliga av Ammert, Moisan och Wibaeus påvisade i sina respektive studier att Förintelsen är 

det exemplet som prioriteras i samband med undervisningen om folkmord.P108F

109
P Detta är dock 

inte det som framkommer i denna studie. Nästintill alla av de intervjuade lärarna menade att 

dem inte alls eller iallafall i en liten utsträckning behandlar Förintelsen i sin undervisning. 

Lärarna menade entydigt på att eleverna som läser i gymnasieskolan redan har tillräckligt med 

kunskap om Förintelsen vilket gör att lärarna kan behandla andra företeelser. Att elever redan 

besitter kunskap om Förintelsen framgick i Shorts artikel där han istället uppmanade lärare att 

undervisa om andra folkmord.P109F

110
P Tomas var den enda läraren som menade på att Förintelsen 

var ett moment som berördes i undervisningen, dock enbart i den första kursen. Istället 

förklarade lärarna att dem väljer att fokusera på Srebrenicamassakern, folkmordet i Rwanda, 

brott under kommunistiska regimer, folkmordet på armenier samt förtryck mot minoriteter. 
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Eftersom det inte benämns vilka folkmord som ska beröras i undervisningen har samtliga 

lärare förutom Anders valt att införa ett moment under kurserna 2 och 3 där eleverna själva 

får välja ett folkmord att fördjupa sig i och granska.  

Apropå samtida folkmord var det enbart Anna och Tomas som försöker applicera det i sin 

undervisning. Lärarna riktade ett särskilt fokus mot folkmordet i Burma samt på yazidier. 

Eftersom det är en aktuell händelse ansåg lärarna att det är viktigt att undervisa om det för att 

motverka insikterna att folkmord bara var något som rådde i det förflutna. Däremot menade 

dem att eftersom det är en så pass aktuell händelse att det råder svårigheter att finna adekvat 

läromedel. Daniel, Anders och Per menade o andra sidan att utrymmet inte finns för att 

behandla samtida folkmord och menade istället att detta är någonting som berörs under 

samhällskunskapslektionerna. Även fastän jag enbart intervjuat ett fåtal lärare kan jag 

konstatera, i och med det centrala innehållets formulering, att det bidrar till att elever som 

undervisas av dem deltagande lärarna kommer lära sig olika mycket om diverse 

folkmordshändelser. Vissa lärare försöker lyfta fram ett flertal händelser medan andra knappt 

berör kunskapsområdet. Huruvida detta kan generaliseras i större utsträckning bör tas med 

försiktighet då jag som sagt enbart intervjuat fem olika gymnasielärare.  

Hur? 
Karlsson och Zander förklarar att det finns två olika sätt att behandla historia, antingen 

genetiskt eller genealogiskt.P110F

111
P Detta har även påvisats i denna studie där valet av perspektiv 

grundar sig i vad lärarna har för intentioner med undervisningen. Fastän det inte nämns i 

kursplanen för historia 1 att man ska arbeta kronologiskt menar Tomas att detta 

förhållningssätt underlättar för eleverna att på ett enklare sätt förstå själva undervisningen. 

Han förklarar för mig att undervisningen om folkmord i historia 1 kursen utformats efter 

läroboken där han aktivt arbetar med orsak och verkan. Därmed intar hans undervisning om 

folkmord ett prospektivt förhållningssätt vilket är ett tydligt särdrag av det genetiska 

perspektivet. När Tomas undervisar i historia 2 och 3 ges dock möjligheten för eleverna att 

valfritt välja ett folkmord och analysera det utifrån en modell. Denna modell har ett 

retrospektivt perspektiv där man utgår från dagens värderingar och applicerar sex olika 

riskfaktorer för att analysera ett folkmord. Därmed får eleverna i Tomas undervisning under 

den första kursen arbeta genetiskt med ett folkmord för att vid senare kurser fördjupa sig och 

arbeta genealogiskt.  
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Som framgick i materialet menar Daniel att undervisningen om folkmord inte behandlas i stor 

utsträckning under hans lektioner. När han väl undervisar om folkmord brukar han använda 

sig av en tidslinje, eller händelselinje som han kallar det. Kalrsson & Zander menar att det 

genetiska perspektivet innehåller en processuell del, där själva förändringen finns i processen 

och dess rörelse.P111F

112
P Att med hjälp av tidslinjer planera och genomföra lektioner är ett sätt att 

anlägga ett genetiskt perspektiv när man studerar folkmord. Jag anser därav att Daniels 

användning av tidslinjer skapar goda möjligheter för eleverna att möta olika processer i 

undervisningen om folkmord. Användning av tidslinjer underlättar för ett prospektivt 

perspektiv där ett folkmord framställs i det förflutna och som rör sig framåt.  

Något som var anmärkningsvärt var att samtliga av de intervjuade lärarna menade att 

läroböckerna som användes på deras respektive skolor inte var tillräckliga. Att läroböcker 

anses vara otillräckliga i framställningar av diverse folkmord påvisades även i Ammerts 

studie.P112F

113
P Detta resulterade i att lärarna var tvungna att på egenhand införskaffa material som 

används i undervisningen. Stoddard förklarade i sin artikel att internet blivit en annan typ av 

resurs för lärare, däremot menade han samtidigt att materialet som finns tillgängligt bör ses 

över då det kan vara vilse ledande men även innehålla fel information.P113F

114
P Lärarna i denna 

studie menade entydigt att dem använde internet som en resurs framför läroböckerna, Forum 

för levande historia var ett material som ofta återkom i lärarnas utsagor. Tomas och Anna 

menade däremot att de oftast var tvungna att leta efter material på annat håll i samband med 

fakta om samtida händelser. Likt Stoddards resonemangP114F

115
P anser jag dock att det är viktigt att 

påpeka att information om aktuella händelser kan vara felinformerade och att källkritik blivit 

högst relevant idag då det spridds felaktiga fakta via internet. Huruvida Tomas och Anna 

hanterade detta bekymmer förekom dock inte i materialet. Däremot menade Per att 

användningen av läroböcker endast används då eleverna hade svårt att förstå materialet som 

finns tillgängligt digitalt eller om informationen de kom över hade svag trovärdighet. Detta 

illustrerar, i mitt tycke, att lärare ändå anser att läroböcker fortfarande är väsentligt i 

undervisningen. I linje med Blutingers resonemang om att undervisa ur ett offerperspektiv var 

Anna den enda av de intervjuade lärarna som använde sig av berättelser i sin undervisning, 

med syfte att fånga elevernas intresse och uppmärksamhet. 
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Totten uppmanade lärare som undervisar om folkmord att de bör ha eleverna i beaktning när 

dem planerar inför en undervisning. Han menade att elever är olika och därmed bör 

undervisningens innehåll men även genomförande variera.P115F

116
P Däremot påvisar denna studie 

att ingen av de intervjuade lärarna verkade förhålla sig åt detta resonemang när de planerar 

inför en undervisning. Per menade att det enda tillfället han tar eleverna i beaktning är när han 

vet att det finns elever som har anknytning till ett och samma folkmord. Vid dessa tillfällen 

menar Per att han då undviker att behandla det specifika folkmordet då det kan bli känsligt 

men även förekomma konflikter. Jag menar å andra sidan att man som lärare bör ta detta 

tillfälle i akt och undervisa om det för att motverka dirverse fördomar men även för att få 

eleverna att tänka i ett annat perspektiv. Men för att kunna göra just detta bör lärare besitta 

bred kunskap om det specifika folkmordet. I linje med detta menade Lange i sin studie att 

lärare bör uppmuntras att vidare utbildas om folkmord för att på ett bättre sätt kunna 

undervisa om skolans demokratiska uppdrag och värdefrågor.P116F

117 

Att undervisa ur ett kronologiskt perspektiv menar Anders är att föredra när han undervisar i 

historia under den första kursen, han förklarar för mig att eleverna tappar den historiska 

överblicken ifall man enbart arbetar genealogiskt. Det bör dock påpekas att Anders hävdar att 

undervisning om folkmord inte behandlas under hans lektioner i den första kursen. Det är 

framförallt på historiekurserna 2 och 3 som eleverna får arbeta med folkmord. Då är de det 

armeniska folkmordet eleverna får arbeta med. Men här intar undervisningen ett genealogiskt 

perspektiv där eleverna får granska folkmordet med dagens värderingar och diskutera varför 

varken Turkiet och ett flertal västerländska regeringar är vaksamma med att definiera det som 

ett folkmord. Här menar jag dock att detta förhållningsätt kan vara problematiskt för eleverna 

när det gäller att skapa en djupare förståelse om händelsen.  

Om innehållet inte bidrar till att utveckla förståelse över de faktorer som ledde fram till det 

armeniska folkmordet, kan det därmed riskera att diskussionen kring varför det inte erkänns 

som ett folkmord uppfattas som obegripligt för eleverna. Jag menar alltså att denna 

undervisningsform hämmar eleverna från att skapa en bredare förståelse om folkmordet. Detta 

är även motsägelsefullt med vad Anders tidigare menade, där han hävdade att om man enbart 

undervisar ur ett genealogiskt perspektiv tappar eleverna den historiska överblicken vilket 

han, i min mening, bidrar till i sin undervisning om det armeniska folkmordet. Jag menar 

däremot inte att det genetiska perspektivet är bättre att tillämpa vid undervisning om 
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folkmord, men om elever inte har förkunskaper om vad som ledde fram till ett specifikt 

folkmord blir det därmed svårare att skapa djupare förståelse om händelsen. Det som tydligt 

framkommer i materialet är att lärarna i denna studie anlägger ett genetiskt perspektiv på 

historien när dem undervisar i den första kursen. Både Tomas och Per hävdar att det är 

grundläggande att eleverna till en början undervisas i ett kronologiskt förhållningssätt. Detta 

går även att uttolka ur Annas utsaga när hon menar att undervisning om krig och folkmord 

behandlas under momentet ”Från krig till krig”. Dessa tre lärare faller därmed in under 

Ammerts första typ av kategorisering där det handlar om att eleverna bör reflektera över orsak 

och verkan.P117F

118
P När väl lärarna undervisar i historiekurserna 2 och 3 intar undervisningen ett 

genealogiskt perspektiv där eleverna får fördjupa sig i och analysera ett valfritt folkmord. Här 

kan jag inte i relation med Ammerts kategorisering fastställa vilken typ undervisningsformen 

tar, men något som är uppenbart är att det genealogiska perspektivet är i större fokus när 

eleverna ska fördjupa sig i ett folkmord. Till min förvåning intar ingen av de intervjuade 

lärarna i större utsträckning ett strukturellt perspektiv i sin undervisning, där det gäller att 

jämföra olika folkmord emellan. Ett inslag av det strukturella perspektivet kan i viss mån 

utläsas av Tomas utsaga när eleverna vid något tillfälle får jämföra en kritisk aktuell händelse 

med ett valfritt fördjupat folkmord. Både Daniel och Anders hamnar i den fjärde typen av 

kategorisering där dem hävdar att tidsbristen är en faktor som hindrar dem att undervisa om 

folkmord i större utsträckning. 

Varför? 
Samtliga av de intervjuade lärarna menar att undervisning om folkmord är viktigt, där dem 

entydigt menar att det är högst väsentligt att eleverna bör vara medvetna om vad som har hänt 

samt att något liknande inte får inträffa igen. Dessa intentioner med undervisningen går att 

koppla ihop med ett av Wibaeus tema, Aldrig merP118F

119
P. Tomas menar även att eleverna bör få 

en insikt om att vanliga människor i kritiska situationer är kapabla att genomföra hemska 

gärningar, jag anser att denna typ av intention kan bidra till att eleverna utvecklar djupare 

förståelse hur människor genom sina handlingar kan medverka i stegen till ett folkmord. 

Denna intention kan kännetecknas med temat, förstå människans psykologiska 

mekanismerP119F

120
P. Fastän lärarna behandlar olika typer av folkmord i sin undervisning samt 

använder sig av olika metoder kopplar dem ändå samman undervisningen om folkmord med 

skolans demokratiska uppdrag och värdefrågor. Likt Shorts resonemang menade lärarna att 
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undervisningen om folkmord kan bidra till att utveckla elevernas historiemedvetande.P120F

121
P 

Lärarna menar att dåtid, nutid och framtiden påverkar ständigt varandra och att antagandet om 

att folkmord enbart är en företeelse i det förflutna bör avverkas. Lärarna menade även att 

eleverna genom undervisning om folkmord tillges med kunskaper om vilka signaler och 

mekanismer som hotar ett demokratiskt samhälle och att undervisningen kan användas som 

ett förebyggande syfte. Däremot finner vissa lärare svårigheter i att bemöta eventuella 

extrema åsikter hos elever. Per menade att lärare bör tillges med utbildning för att kunna 

förhålla sig till likartade situationer och hävdade att lärare idag förbiser många 

varningssignaler. Anna menade även att hon som lärare behövde mer kunskap om det för att 

kunna känna sig bekväm med att föra eventuella diskussioner i ett förebyggande syfte. Tomas, 

Anders och Daniel hävdade att dem inte under sin tid som lärare stött på elever med 

extremistiska åsikter och att dem därmed upplever att dem inte har kännedom om vilka 

kunskaper som krävs. Samtidigt menade lärarna entydigt att eftersom dem arbetat som lärare i 

så pass många år kände sig bekväma med att kunna argumentera med elever som påvisar 

extrema åsikter. Daniel förklarade dock att detta kan vara ett bekymmer för nyexaminerade 

lärare då dem inte besitter de erfarenheter som krävs. Att veta hur man som lärare ska och bör 

förhålla sig mot elever som påvisar extrema åsikter anser jag kan vara problematiskt, då det 

inte finns ett exemplariskt förhållningssätt. Därav är jag villig att gå i linje med Pers 

resonemang att lärare idag bör utbildas på något vis för att på ett bättre sätt arbeta mot skolans 

demokratiska uppdrag. 

5.Diskussion och slutsatser  
Syftet med denna studie var att bidra med en ökad förståelse för hur verksamma 

gymnasielärare tolkar sitt didaktiska uppdrag om undervisningen om folkmord. Utifrån 

intervjuer med de medverkade lärarna går det att utläsa att samtliga anser att undervisningen 

om folkmord är viktig. Däremot har denna studie påvisat att den praktiska undervisningen 

varierar i hög grad och att det framförallt är utformningen av det centrala innehållet som 

bidrar till variationen. Majoriteten av lärarna undervisar om ett flertal olika 

folkmordshändelser medan vissa lärare hävdar att tidsbristen anses som en faktor som 

begränsar undervisningen om folkmord, vilket resulterar i att andra moment i historieämnet 

istället behandlas. Eftersom lärarna tämligen tolkar det centrala innehållet fritt kan det leda till 

att elever, som undervisas av de medverkade lärarna, kommer att lära sig olika mycket om 
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folkmord som kunskapsområde. Detta kan bidra till att den likvärdiga utbildningen som den 

svenska skolan strävar mot inte når sin fulla potential. Här är det dock viktigt att påpeka att 

denna slutsats bör tas med försiktighet då jag enbart intervjuat fem olika gymnasielärare, 

däremot ges en indikation att diffusa formuleringar i det centrala innehållet kan bidra med en 

betydande variation av undervisningsinnehåll.  

Tidigare forskning har visat att Förintelsen är det folkmordet som prioriteras i samband med 

undervisningenP121F

122
P, dock har denna studie påvisat raka motsatsen. Lärarna menar entydigt på 

att elever redan besitter kunskaper om Förintelsen vilket bidrar till att kunskapsområdet inte 

djupare behandlas under deras lektioner. Lärarna väljer istället att belysa den etniska 

resningen i det forna Jugoslavien, folkmordet på armenier, folkmordet i Rwanda och även 

folkmord utförd av kommunistiska regimer. Det fanns även andra typer av brott mot 

mänskligheten som behandlades av lärarna, men det var just dessa som var återkommande i 

lärarnas utsagor. Denna studie har lyckats bevisa, vilket tidigare forskning inte har behandlat, 

att vissa lärare försöker belysa samtida folkmordshändelser i undervisningen. Två av de 

intervjuade lärarna förklarade att samtida folkmordsföreteelser behandlas i undervisningen, 

där folkmordet i Burma och på yazidier är dem aktuella händelserna som belyses i 

undervisning. De övriga lärarna menade även här att tidsbristen är ett hinder som begränsar att 

detta aktualiseras i deras undervisning. Dem menade istället att undervisning om samtida 

händelser har bättre förutsättningar att behandlas under samhällskunskapsämnet. Dem lärarna 

som undervisar om samtida folkmordshändelser menar dock att det råder svårigheter att finna 

adekvat material eftersom att det är en så pass aktuell händelse. Att lärare finner svårigheter 

att finna material gäller dock inte bara samtida händelser, utan även generellt om olika 

folkmord. Likt tidigare forskningP122F

123
P, har denna studie kunnat visat på att lärare upplever att 

läroböcker som används på skolorna inte är tillräckliga, vilket leder till att lärarna istället får 

finna material digitalt. Att elever får arbeta med material som inskaffas digitalt kan 

problematiseras ur olika hänseenden, där den främsta är att elever kan komma över 

vilseledande information. Däremot anser jag dock att detta kan skapa goda möjligheter för 

eleverna att träna på sin källkritiska förmåga. 

Att anlägga ett genetiskt perspektiv på historien under den första kursen anses av lärarna vara 

väsentligt för att eleverna på ett enklare sätt ska kunna följa med i undervisningen. Detta 

gäller även undervisningen om folkmord, där vissa lärare använder sig av exempelvis en 
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tidslinje som ett redskap eller sammanställer eget material. Oavsett metod är det tydligt att 

lärarna undervisar ur ett prospektivt perspektiv i historia 1. Under de senare kurserna, historia 

2 och 3, framkommer det att lärarna skapar möjligheter för eleverna att fördjupa sig i ett 

folkmord. När eleverna får fördjupa sig i ett folkmord så intar undervisningen ett retrospektivt 

perspektiv, vilket är ett tydligt särdrag av det genealogiska perspektivet. Eleverna ges 

möjlighet att utifrån dagens värderingar granska och analysera ett folkmord. Således tyder 

denna studie på att lärarna väljer ett genetiskt perspektiv när eleverna ska tillges med 

grundläggande kunskaper om ett folkmord för att vid ett senare skede skapa möjligheter för 

eleverna att fördjupa sig ur ett genealogiskt perspektiv. Att undervisa med detta 

förhållningssätt anser jag skapar goda möjligheter för eleverna att utveckla sitt 

historiemedvetande och se sambanden mellan dåtid, nutid och framtid. Dessvärre verkar ingen 

av lärarna inta ett strukturellt perspektiv i större utsträckning. Jag anser att genom tillämpning 

av detta perspektiv skapas goda förutsättningar för eleverna i att se likheter med dåtidens 

folkmord och med kritiska aktuella händelser.  

Ingen av de intervjuade lärarna verkade ha elever i beaktning när dem planerade inför 

undervisning om folkmord. I linje med tidigare forskning påvisas det att de förekommer ett 

ointresse hos eleverna gentemot ämnetP123F

124
P, jag anser att om man som lärare involverar 

eleverna i planeringen och tar deras härkomst i beaktning kan detta skapa ett intresse hos 

eleverna. Genom detta kan även undervisningen utökas med fler exempel och perspektiv, 

samtidigt som att elevers historiemedvetande utvidgas. En annan aspekt med att tillämpa 

elevinflytande är att låta deras berättelser, om eventuella händelser kopplat till något 

folkmord, komma till tals i undervisningen. Jag anser att denna form av undervisning skapar 

goda möjligheter för att motverka insikterna i att folkmord bara var något som skede i det 

förflutna, vilket även påvisar sig vara ett utav lärarnas intentioner med undervisningen. 

Lärarna menade entydigt på att undervisning om folkmord är väsentligt där eleverna bör 

tillges med kunskaper att liknande händelser inte får inträffa igen. Oavsett exempel på 

folkmord som belyses eller metoder som används av lärarna i undervisningen är det tydligt att 

kunskapsområdet ska generera insikter och förståelse hos eleverna om betydelsen av de 

grundläggande demokratiska värden, vilket återspeglar mot skolans värdegrundsarbete. Att 

eleverna genom undervisning om folkmord ska förstå värdet av demokratiska värderingar 

betyder även att eleverna ska se sambandet mellan dåtid och nutid, vilket således innebär att 

utveckla ett historiemedvetande. För att uppnå detta på bästa sätt menar jag att det krävs ett 
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komplext samspel i undervisningen mellan ett genetiskt och genealogiskt perspektiv. Där 

eleverna bör granska människors handlingar utifrån dåtidens värderingar men även skapa en 

förståelse över att värderingar inte är statiska utan förändras övertid. Eleverna bör dessutom 

utveckla förståelse om att det som rådde i det förflutna påverkar vilka värden som anses idag 

vara grundläggande för ett demokratiskt samhälle och som därav bör bevaras inför framtiden.  

Förslag på framtida studier 
Eftersom jag i denna studie enbart valt att fokusera utifrån lärarnas perspektiv skulle det vara 

intressant att komplettera denna studie med att studera kring elevers upplevelser om 

kunskapsområdet. Dels gällande deras attityder gentemot området men även ifall 

undervisningen i viss mån påverkar deras värderingar.  Med tanke på att vissa av de 

intervjuade lärare upplever svårigheter i ett eventuellt bemötande med elever som påvisar 

extremistiska åsikter, skulle det vara intressant att undersöka hur lärarstudenter upplever detta 

fenomen. Det skulle dessutom vara intressant att undersöka ifall lärarstudenter upplever att 

dem fått verktygen som krävs för att kunna bemöta likartade elever på ett säkert och effektivt 

sätt. Jag anser att en sådan studie skulle kunna vidga våra perspektiv för fenomenet men även 

bidra med en indikation för vilka åtgärder som eventuellt krävs. 
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Intervju med Per, lärare vid Örebro kommun, 2018-04-03. 

Intervju med Tomas, lärare vid Örebro kommun, 2018-04-16. 

 



 
 

Bilaga 1 
 

Information och samtyckebrev till historielärare 

Mitt namn är Zakaria Ayache och jag studerar på lärarprogrammet med inriktning historia vid 

Örebro Universitet. Under våren skriver jag en C-uppsats inom kursen Historia IVb. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka lärares praktik i samband med undervisning om folkmord. 

Framför allt ligger fokus på vilka folkmord som lyfts fram i undervisningen? Hur dessa 

folkmord lyfts fram? Samt vilka material lärarna använder sig utav?  

För att kunna besvara de ovanstående frågorna skulle jag vilja intervjua dig för att höra hur 

verksamma lärare hanterar de didaktiska utmaningarna som framkommer i samband med 

undervisning om folkmord. Intervjuerna kommer att vara i ca 15 - 20 minuter och spelas in 

med en bandspelare. Detta för att enbart skriva ut och analysera materialet. Din medverkan är 

frivillig och du har rätt att avbryta intervjun eller begära att jag inte använder mig av den efter 

att intervjun är genomförd och innan uppsatsen slutinlämning, den 30 maj 2018. I uppsatsen 

kommer enbart citat att användas från intervjuerna och om du önskar kommer jag att 

anonymisera ditt namn i studien.                 

Under studiens gång kommer jag att förvara inspelningen och därefter bifoga den till 

examinatorn enbart för att säkerställa mina analysresultat för bedömningen. Efter att 

studien är genomförd kommer alla inspelningar att raderas. 

Jag hoppas att du finner mitt projekt intressant och vill medverka i min studie! 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig: 

Zakaria Ayache 

21Tzakaria.ayache@hotmail.se21T  

Härmed samtycker jag till de ovanstående villkor: 

Örebro      /        2018 

Jag vill förbli anonym i denna studie  ____ja/nej____  (kryssa ”ja” om du vill vara anonym i 
studien) 

Namnunderskrift: _______________________ 

Namnförtydligande: ________________________  

 

mailto:zakaria.ayache@hotmail.se


 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
Huvudfrågor 

• Berätta kort om dig själv och din bakgrund som lärare? 
 

• Hur tolkar du innehållet om folkmord i Lgy11? 
 

• Vilka folkmord behandlar du i din undervisning? 
 

• Hur resonerar du som lärare kring folkmord som sker i vår samtid, behandlas dessa i 
undervisningen? 

 
• Hur arbetar du med folkmord i undervisningen med eleverna? 

 
-Hur väljer du att introducera det valda området/temat? 
 

• Hur ser du på läromedel och material när det gäller det här kunskapsområdet 
-Vilka material använder du dig utav? 
 
 

• Påverkar elevsammansättningen i en klass hur du väljer att arbeta med folkmord? 
- Hur tycker du att elever tar emot och förstår undervisningen? 
 

 
• Varför anser du att det är viktigt att undervisa om folkmord? 

 

• Känner du som lärare att du har fått de verktygen som krävs för att bemöta elever som 
påvisar extremistiska åsikter? 

 
 

• Ser du någon skillnad på din undervisning om folkmord idag gentemot när du började 
arbeta som lärare? 
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