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Abstract  
The main purpose of this paper is to examine how the Holocaust is presented in textbooks, 

and if there are any differences in the textbooks since the Holocaust got more attention in the 

Swedish society. Six different textbooks, written for the two latest curriculums, are the 

empirical material for this study. They have been analyzed by using Ammerts theoretical 

perspective about four different ways of presenting the content in textbooks, and historical 

culture. The method for this study is a qualitative text analysis.  

 

The analysis shows that textbooks seem to have simplified presentations of the Holocaust. In 

the textbooks for the latest curriculum, the Holocaust is presented as a historical event that 

could be compared with other events in the past. Another difference is that authors for the 

newer textbooks presents the content by using values. The content about the Holocaust in the 

newer textbooks has also expanded. One possible reason could be that the authors would like 

to offer a more detailed explanation of the Holocaust. Another motive may be that generations 

that grew up after genocide has occurred see themselves as responsible to provide something 

similar to happen again. In relation to other countries, the historical culture in Swedish 

textbooks is different. It seems to be typical for Swedish textbooks to present how the Jews 

and other minorities were affected by the Holocaust. This could lead to make the students 

understand the value of the Holocaust, and preserve its place in the historical culture that 

exists in our society.   

 

Keywords: The Holocaust, textbooks, qualitative text analysis, presenting models, historical 
culture. 
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1. Inledning 
Mänskliga rättigheter och demokrati är två begrepp som den svenska skolans värdegrund 

bygger på och det är hela skolans ansvar att eleverna tillägnas kunskap om detta.1 Just 

begreppen mänskliga rättigheter och demokrati kan uppfattas som mer självklara i dagens 

samhälle. Det var först efter att Förintelsen inträffade som Förenta Nationerna introducerade 

begreppet mänskliga rättigheter. Förintelsen är fortfarande ett av de mest omfattande 

folkmorden som har inträffat.2 Under 1990-talet genomfördes en undersökning om svenska 

skolelevers kunskaper om Förintelsen. Resultatet från undersökningen visar att drygt hälften 

av deltagarna var helt säkra på att Förintelsen hade inträffat. Det medförde att dåvarande 

statsministern, Göran Persson, introducerade samhällsorganet Forum för levande historia. 

Målet var att kunskapen om mänskliga rättigheter och folkmord, med Förintelsen som 

utgångspunkt, skulle öka. 3  

 

I skolämnet historia ska elever få kunskap om folkmord, då det är en del av historieämnets 

centrala innehåll och den ska utgå från olika perspektiv.4 För att bedriva undervisning 

behöver någon form av läromedel användas. Ett exempel är läroboken, vilken kan användas 

som både ett grundläggande eller ett kompletterande material.5 Detta utgör startpunkten för 

denna uppsats, då innehållsaspekten folkmord är en del av det centrala innehållet och 

läroböcker utgör ett läromedel som används i undervisningen. Undersökningen kommer att 

behandla Förintelsens framställning i sex läroböcker för gymnasiet samt hur framställningen i 

läroböckerna har förändrats, från att Förintelsen fick ökad plats i samhället under 1990-talet 

tills idag. Studien tar utgångspunkt i historikern Niklas Ammerts framställningsmodeller, som 

innebär att ett innehåll kan framställas på olika sätt.6 Vidare diskuteras Förintelsens 

framställning utifrån historiekulturen, där läroböcker förmedlar en form av historiekultur till 

eleverna.7  

                                                 
1 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5-10. 
2 Kim Gabrielson (2006), Folkmord – inget nytt i historien, s. 7 ff. 
3 Daniel Brandell (2004), ”Levande historia och kommunismen”, i Samuel Edquist, Jörgen Gustafson, Stefan 
Johansson & Åsa Linderborg (red.), En helt annan historia: Tolv historiografiska uppsatser, s. 175 ff. 
4 Skolverket (2011), s. 66-73. 
5 Magnus Hermansson Adler (2014), Historieundervisningens byggstenar. Grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik, s. 62 f. 
6 Niklas Ammert (2011), ”Ett innehåll förmedlas”, i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen. 
Läromedelsstudier i teori och praktik, s. 260 ff. 
7 Vanja Lozic (2018), Historieundervisningens utmaningar – historiedidaktik för 2000-talet, s. 15 f. 
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2. Forskningsläge 
I detta avsnitt kommer forskning som berör området att presenteras. Först introduceras 

forskningsläget kring lärobokens plats i undervisningen, för att belysa vilken position 

läroboken har i skolans undervisning. Därefter presenteras forskning om hur lärare undervisar 

om Förintelsen. Vidare presenteras hur andra länder presenterar Förintelsen i deras 

undervisning. Avslutningsvis görs en sammanställning av forskningsläget som berör dessa tre 

områden, för att mynna ut i kunskapsluckan som uppsatsen ämnar undersöka. Anledningen 

till att dessa tre områden aktualiseras i forskningsläget är på grund av att betona lärobokens 

roll i skolan och hur lärare undervisar om Förintelsen. Att undersöka hur Förintelsen 

presenteras i ett internationellt perspektiv ger en överblick på hur det kan se ut i andra länder.  

2.1 Läroboken i undervisningen 
Mellan november 2006 och april 2007 genomfördes det en enkätundersökning på 409 

nordiska lärare i historia, där ungefär hälften var lärare i gymnasiet. Av de deltagande 

historielärarna var det totalt 60 stycken verksamma lärare från Sverige. Syftet med 

undersökningen var att undersöka hur lärare värderade lärobokens roll i samband med 

undervisningen i historia, där pedagogikprofessorn Monika Vinterek har analyserat delar av 

undersökningen. Resultatet visar att en knapp majoritet av lärarna valde att använda 

läroboken i samband med undervisningen. Det visar även att lärarna valde att tillämpa andra 

former av läromedel, exempelvis kartor och internet. Lärarna som deltog i undersökningen 

ansåg att läromedlen som användes i undervisningen kunde ha flera olika uppgifter. Nästan 

hälften av lärarna ansåg att läroboken kunde ge läsaren en historisk överblick och utveckla 

tolerans för andra personer och folkgrupper.8 

 

Läromedel är det undervisningsmaterial som lärare och elever använder i samband med 

undervisning i skolan. Exempelvis kan läroböcker, filmer, bilder eller annan litteratur utgöra 

material för undervisningen. Författare till läroböcker behöver göra ett urval av kunskapsstoff 

för att skapa struktur i bokens innehåll. Läroböckerna förmedlar en form av historisk kultur 

till elever, genom dess innehåll om historia.9 Ammert har studerat hur olika läroböcker i 

historia har gett möjlighet för elever att utveckla sitt historiemedvetande. Orsaken till varför 

                                                 
8 Monika Vinterek (2010), ”Different Kinds of Teaching Resources – Different Kinds of Learning? Teachers’ 
Ends and Means” i Þorsteinn Helgason & Simone Lässig (red.), Opening the Mind or Drawing Boundaries? 
History Texts in Nordic Schools, s. 124 ff. 
9 Niklas Ammert (2008), Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under 
hundra år, s. 23 ff. 
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denna undersökning har genomförts är att tidigare forskning visar att läroboken utgör en 

central utgångspunkt för undervisningen. Lärarna använder dessutom lärobokens innehåll för 

att planera och utforma arbetsområden i historia. Läroboken är också vanligt förekommande i 

andra delar av världen, vilket betyder att läroboken är vanligt förekommande i ett globalt 

perspektiv.10 Materialet som Ammert baserar undersökningen på är svenska läroböcker i 

historia för årskurs nio.11 Ett resultat av undersökningen visar att det finns problematik om 

historiemedvetande som begrepp och dess användningsområde inom skolan. Läroböckerna 

tenderar att bestå av redogörelser som inte utvecklar elevers historiemedvetande, då 

förklaringarna bland annat inte visar något samband mellan det förflutna, idag och 

framtiden.12 Däremot finns det delar i läroböckerna där läsaren får förslag om hur framtiden 

kunde se ut, utifrån den tid som beskrivs. Ett resultat av studien visar således att det finns 

vissa delar i de analyserande läroböckerna som kan bidra till att elever utvecklar sitt 

historiemedvetande.13  

 

Annie Olsson, lektor i historia, genomförde år 2014 en fallstudie om användandet av 

läroboken i historieundervisningen. För att samla in material till undersökningen genomförde 

Olsson intervjuer med elever och en lärare, observationer och enkäter. Olsson studerade även 

undervisningsmaterialet som användes under lektionerna.14 Resultatet från fallstudien visar att 

läraren anser att det är angeläget att använda flera olika undervisningsmetoder. En orsak var 

att det kan leda till att elevers intresse för historia ökar och att det som studeras blir 

intressantare för eleverna. Resultatet av studien visar även att eleverna uppfattade läroboken 

som besvärlig att förstå, då exempelvis språket ansågs som svårt och det kunde medföra 

problematik för eleverna att ta till sig innehållet. Detta trots att läroboken är ett läromedel som 

används flitigt i samband med undervisningen. Istället föredrar även eleverna att använda 

olika former av läromedel, dels för att ämnet ska blir mer intressant men även för att ta till sig 

kunskap om innehållet.15  

 

Elever kan uppfatta läroböcker som problematiska att förstå, men det finns studier som visar 

att läroboken ändå används frekvent i skolan. Historieprofessorn Karl-Gunnar Hammarlund 

                                                 
10 Ammert (2008), s. 17 ff. 
11 Ammert (2008), s. 74.  
12 Ammert (2008), s. 150.  
13 Ammert (2008), s. 218.  
14 Annie Olsson (2014), Läroboken i historieundervisningen. En fallstudie med fokus på elever, lärare och 
läroboksförfattare, s. 27-34.  
15 Olsson (2014), s. 97-102. 
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hänvisar till resultatet från en nationell utvärdering från år 2003, som visar att en majoritet av 

eleverna använder läroböckerna flertalet gånger i veckan. Dessutom ansåg drygt hälften av 

lärarna att läroböckerna vägledde deras arbete. En anledning till att de använde läroböcker i 

undervisningen var för att finna inspiration och material som kunde användas under 

lektionerna. Undersökningens resultat visar även att läroboken är det material som används 

mest frekvent i samband med undervisningen.16  

 

Läroboken tenderar att ha en framträdande roll i undervisningen, då både nyexaminerade och 

rutinerade lärare tar stöd av läroboken i samband med undervisning i olika ämnen. Läroplanen 

finns till viss del med i undervisningen, då den visar vilket innehåll eleverna ska ta del av. 

Däremot är den inte med i undervisningen på ett lika aktivt sätt som läromedel är. Det betyder 

att det är läromedlen som sätter begränsningen för den egentliga kunskapsförmedlingen som 

äger rum i skolan.17 Historieforskaren Janne Holmén genomförde år 2006 en studie på 

nordiska läroböcker under det Kalla kriget. Studiens syfte var att undersöka hur 

utrikespolitiska val påverkade läroböckernas framställning av USA och Sovjetunionen under 

det Kalla kriget.18 Nordiska läroböcker i historia, geografi och samhällskunskap som var 

skrivna mellan 1930-2004 utgjorde det empiriska materialet i studien. Detta för att få 

perspektiv på hur det var innan, under och efter krigets slut.19 Resultatet visar att skolans 

läroböcker följer med i politiska förändringar som sker i samhället. Eftersom att läroböcker 

ska vara anpassade efter samtliga personer i samhället, kan läroboken ses som en kollektiv 

bärare av den historia som råder i samhället.20 

 

Den tidigare forskningen visar således att läroboken är ett väl använt verktyg i samband med 

undervisningen i skolan. Lärare väljer att använda läroboken både som grundläggande och 

kompletterande material i undervisningen. Läroböcker i historia har olika funktioner, där en 

roll är att förmedla en historisk överblick till elever. Däremot visar forskning att läroboken 

har brister, då den exempelvis inte verkar generera i den kunskap som eftertraktas och elever 

kan uppfatta den som trist och problematisk att förstå. Med detta i åtanke, vad säger den 

tidigare forskningen om hur lärare väljer att undervisa om Förintelsen?  
                                                 
16 Karl-Gunnar Hammarlund (2010), ”Beyond the Book Cover: Curriculum Goals and Learning Materials”, i 
Þorsteinn Helgason & Simone Lässig (red.), Opening the Mind or Drawing Boundaries? History Texts in Nordic 
Schools, s. 113 ff.  
17 Janne Holmén (2006), Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 
finländska läroböcker under Kalla kriget, s. 23 f. 
18 Holmen (2006), s. 12.  
19 Holmen (2006), s. 43 f.  
20 Holmén (2006), s. 333 f.  
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2.2 Undervisning om Förintelsen  
Folkmord är ett arbetsområde som lärare avsätter delar av sin tid åt. Ammert genomförde en 

studie under år 2015 på 28 lärare på högstadiet och gymnasiet med syftet att undersöka hur 

svenska historielärare undervisar om folkmord. Det betonas att det tidigare inte har gjorts så 

många studier om vilket ämnesstoff som behandlas i samband med folkmord, hur 

undervisningen går tillväga eller hur elever upplever och tolkar ämnesinnehållet. I studien 

svarade de deltagande lärarna på frågor, där deras svar kategoriserades i olika grupper. 

Resultatet av studien visar att undervisningen om Förintelsen skiljdes åt, men majoriteten av 

lärarna valde att använda sig av filmer eller dokumentärer. Andra tillvägagångssätt som var 

tongivande var analys av källmaterial och inbjudning av överlevare från Förintelsen. Detta för 

att elever ska utveckla förståelse om hur det var att leva under den tiden. Lärarna i studien 

valde således att komplettera innehållet med hjälp av annat undervisningsmaterial än 

läroboken. Majoriteten av lärarna var även eniga i urvalet av vilka folkmord som ska 

behandlas. Stora delar av innehållet fokuserades på bland annat Förintelsen, folkmordet i 

Rwanda och andra folkmord i Europa under 1900-talet. De ansåg att undervisningen om bland 

annat Förintelsen var angelägen, för att förhindra liknande händelser för framtiden.21  

 

Universitetsadjunkten Bo Persson skrev år 2011 avhandlingen Mörkrets hjärta i klassrummet. 

Historieundervisning och elevers uppfattningar om förintelsen. I studien undersöker Persson 

hur elever uppfattar och bemöter Förintelsen samt hur eleverna anammar lektionernas syften 

och målsättningar.22 I studien delades klassen in i tre olika grupper, där grupperna blev 

undervisade på olika sätt för att se om det gav någon effekt på deras lärande. Arbetsmetoderna 

bestod av att antingen arbeta med tidslinjer, berättelser eller källmaterial. Respektive grupp 

hade en förberedande del, en genomförande del och en avslutande del. I den första 

förberedande delen använde grupperna olika material från skilda perspektiv. Vid 

genomförandet utgjorde materialet samma för alla grupper, men utgick från olika perspektiv. 

Den sista och avslutande delen bestod av samma material och perspektiv att utgå från, då den 

var gemensam.23 Resultatet av undersökningen visar att i alla tre undersökningsgrupper finns 

det gemensamma nämnare mellan förståelsen av Förintelsen och annan historia. Kunskapen 

som eleverna tillägnat sig var i princip densamma, skillnaden mellan grupperna var således 

                                                 
21 Niklas Ammert (2015), ”On genocide and the Holocaust in Swedish History teaching”, Historical Encounters: 
A journal of historical consciousness, historical cultures, and history education, nr 2 2015, s. 58-69.  
22 Bo Persson (2011), Mörkrets hjärta i klassrummet. Historieundervisning och elevers uppfattningar om 
förintelsen, s. 14. 
23 Persson (2011), s. 55 f. 
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inte märkbar. Resultatet visar även att Förintelsen är en central del av ämnesinnehållet och det 

anses som angeläget att utveckla kunskaper om området. Ett vanligt argument är att om elever 

får kunskap om folkmord kan det bidra till att nya folkmord inte inträffar igen.24  

 

Under år 2010 skrev Ylva Wibaeus, universitetslektor i historia, avhandlingen Att undervisa 

om det ofattbara, med syftet att undersöka vilken betydelse lärare ger Förintelsen och hur 

undervisningen uppfattas av eleverna. Syftet med studien var även att undersöka hur lärarnas 

undervisning kan vara ett bidrag till att utveckla elevers förståelse för demokratiska 

värderingar och deras historiemedvetande. För att samla in data till undersökningen 

genomfördes intervjuer med lärare och elever på gymnasiet och i grundskolan, samt genom 

observationer vid lektioner i historia.25 Resultatet av undersökningen resulterar i fem 

kategorier för lärarnas syften med undervisningen om Förintelsen, där samtliga har olika 

fokus gällande urval och undervisning. Även fast lärarna spenderar mycket tid på 

arbetsområdet så anser flertalet av lärarna att det är problematiskt att undervisa om 

Förintelsen.26 Ett annat resultat av undersökningen visar att lärarna använde andra texter än 

läroboken vid undervisning om Förintelsen, för att fånga elevernas uppmärksamhet. Eleverna 

som deltog i studien blev mer engagerade inom arbetsområdet om de använde andra former 

av texter och material än lärobokens. De fick djupare förståelse för de invecklade händelser 

som behandlades i undervisningen.27 Wibaeus menar att när elever undervisas om känsliga 

områden så kan det leda till att de stöter bort undervisningens innehåll och det kan upplevas 

som problematiskt att förstå det positiva i sådana händelser. Därför anser Wibaeus att det kan 

vara relevant att använda åskådarroller vid studier om folkmord, istället för offer-

förövarperspektiv. Ett sådant perspektiv framställer människor i situationer som eleverna kan 

uppfatta och förstå.28  

 

Att undervisa om Förintelsen och liknande ämnen kan vara problematiskt eftersom det kan 

väcka känslor. Docenten David Lindquist menar att det kan vara komplext att välja ett 

relevant material vid undervisning om Förintelsen. Detta på grund av att delar av Förintelsen 

kan uppfattas som skrämmande och det finns mycket material att använda. Vid planering av 

arbetsområden behöver lärare ta hänsyn till olika saker, exempelvis vilket underlag som ska 
                                                 
24 Persson (2011), s. 127. 
25 Ylva Wibaeus (2010), Att undervisa om det ofattbara. En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet 
Förintelsen i skolans historieundervisning, s. 24 f.  
26 Wibaeus (2010), s. 163 f. 
27 Wibaeus (2010), s. 210.  
28 Wibaeus (2010), s. 225 ff. 
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användas under lektionerna och att undervisningen ska sträva mot historisk noggrannhet, 

vilket innebär att undervisningens innehåll ska gå i linje med forskningen. Lindquist anser att 

det finns olika sätt att lära ut kunskaper om Förintelsen, men att använda läroboken som 

potentiellt undervisningsmaterial förespråkas inte. Fokus riktas istället mot bland annat analys 

av primära källor, filmer, historiskt berättande och internet. Lindquist menar att källkritiska 

analyser och användandet av internet leder till att elever självständigt bedömer materialet. Det 

kan skapa möjligheter att utveckla historisk förståelse utifrån olika perspektiv. Filmer kan 

också öka elevers förståelse kring Förintelsen och utveckla deras intresse för olika historiska 

händelser. Avslutningsvis menar Lindquist att historiskt berättande om Förintelsen skapar 

möjlighet för elever att möta överlevare av Förintelsen, vilket leder till elever får kunskap från 

andra perspektiv.29  

 

Detta visar att Förintelsen är ett vanligt förekommande arbetsområde i den svenska skolan. 

När lärare undervisar om Förintelsen använder de andra former av läromedel än läroboken. 

Bland annat så prioriteras filmer, källkritik och andra texter än lärobokens. Utifrån detta kan 

det konstateras att Förintelsen är ett populärt arbetsområde vid undervisning om folkmord, 

men att läroboken inte används i undervisningen. Frågan är hur Förintelsen beskrivs i andra 

länder?  

2.3 Förintelsen i ett internationellt perspektiv  
Under år 2017 genomförde utbildnings och historieforskaren Mariano González-Delgado en 

studie om hur Förintelsen presenteras i spanska läroböcker. Det empiriska materialet var tre 

vanligt förekommande spanska historieläroböcker som användes i högstadiet. Studiens syfte 

var att undersöka hur läroböckerna presenterar Förintelsen, där innehållet i läroböckerna som 

berörde Förintelsen analyserades.30 Resultatet i studien visar att Förintelsen inte fick någon 

utmärkande plats i spanska historieläroböcker, trots att det är en av de mest debatterade 

frågorna i vår nutida historia. I några av läroböckerna framkom det att fler folkgrupper 

inkluderas i Förintelsen, men att det mestadels utgår från ett judiskt perspektiv. Studiens 

resultat visar att läroböckerna har förenklade förklaringar av Förintelsen, då läroböckerna 

exempelvis inte gav någon djupare förståelse om kontexten som rådde i Europa under 1900-

                                                 
29 David Lindquist (2011), ”Instructional Approaches in Teaching the Holocaust”, American Secondary 
Education nr 39 2011, s. 117-125.  
30 Mariano González-Delgado (2017), ”The treatment of the Holocaust in high school history textbooks: a case 
study from Spain”, History of Education, nr 6 2017, s. 814 f.  
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talets början. González-Delgado anser att om Förintelsen inte presenteras ur ett bredare 

perspektiv i läroböckerna så skapar inte elever djupare förståelse om händelsen.31  

 

Utbildningsforskaren Magdalena H. Gross genomförde år 2014 en fallstudie på 126 polska 

elever från tre olika regioner i Polen. Vid undervisning i polska skolor betonas det att 

diskussioner i klassrummet sker utifrån innehållet i deras läroböcker. Syftet med studien var 

att undersöka hur polska elever tolkar och uppfattar kända bilder som var tagna under det 

andra världskriget, för att förstå vilken roll olika aktörer hade i kriget. Undersökningen ville 

även ta reda på om det finns något samband mellan skolämnet historia och det kollektiva 

minnet i samhället. I studien fick eleverna se sju kända fotografier från det andra världskriget 

och svara på tre frågor i relation till respektive fotografi.32 Av studiens resultat kan det 

konstateras att elevernas egna föreställningar om vad som var sant dominerade deras 

tolkningar av bilderna, även om det var motsatsen till den faktiska sanningen. Ett exempel var 

att flertalet av eleverna inte såg att det var judar som deporterades från getton. Istället 

bedömde eleverna att det var polska invånare som drabbades av kriget som ägde rum. Ett 

annat resultat av Gross studie visar att det finns en skillnad mellan det individuella minnet och 

skolans undervisning. Det anses vara betydelsefullt att särskilja detta, då undervisningen 

förmedlar en kollektiv historia samtidigt som individer har ett personligt minne. Att undervisa 

om exempelvis Förintelsen behöver göras genom att få insikt från olika perspektiv och göra 

kopplingar till elevers erfarenheter, för att elever ska förstå kontexten.33  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning - vad är det som saknas? 
Sammantaget kan det konstateras att läroboken är ett verktyg som används i princip varje dag 

i skolan. Den tidigare forskningen visar att läroboken används inom historieämnet och den 

kan utgöra en grund som lärare kan strukturera undervisningen efter. Läroboken kan också 

användas för att inspirera lärare till att utforma olika arbetsområden, oavsett hur mycket 

tidigare erfarenheter lärare har inom skolan. Däremot visar forskningen att läroboken inte 

generar i fördjupad kunskap i skolämnet historia och elever anser att lärobokens innehåll kan 

vara problematiskt att förstå. Därför kan läroboken användas som ett grundläggande eller 

kompletterande undervisningsmaterial. I andra europeiska länder visar forskning att 

Förintelsen inte har en framträdande plats i läroböckerna. Elever kan uppfatta händelser som 

                                                 
31 González-Delgado (2017), s. 823 f.  
32 Magdalena H. Gross (2014), ”Struggling to deal with the difficult past: Polish students confront the 
Holocaust”, Journal of Curriculum Studies, Vol 46 no 4, s. 442-447. 
33 Gross (2014), s. 457 ff. 
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drabbat dem och inte andra folkgrupper, beroende på deras egna uppfattningar om vad som är 

sant. Det leder fram till att det är intressant att undersöka vad läroböcker vill förmedla om ett 

specifikt ämnesinnehåll, vilket i detta fall handlar om Förintelsen.  

 

Den tidigare forskningen visar att Förintelsen är ett vanligt förekommande arbetsområde inom 

skolan. När lärare undervisar om Förintelsen i skolan nämns inte läroboken som ett potentiellt 

undervisningsmaterial. Istället föredrar lärare att använda andra läromedel, exempelvis olika 

typer av filmer eller andra texter. Detta trots att den tidigare forskningen visar att läroboken 

tenderar att användas i samband med historieundervisningen. Det visar således ett glapp 

mellan läroböckers innehåll om Förintelsen och undervisningen om densamma. Detta leder 

fram till den kommande undersökningen, vilken kommer att behandla läroböckernas innehåll 

om Förintelsen. Vad vill läroböckerna förmedla till läsarna om Förintelsen, då lärare väljer att 

prioritera andra former av läromedel istället för läroboken? Finns det skillnader i Förintelsens 

framställning i läroböcker? Målsättningen som studien har i relation till den tidigare 

forskningen är att generera förståelse för hur läroböcker presenterar Förintelsen. Detta på 

grund av distansen som finns mellan läroböckers innehåll och undervisning om Förintelsen, 

då lärare prioriterar andra läromedel. Då kan det skapas förståelse om varför lärare väljer att 

inte använda läroboken i samband med undervisning om Förintelsen. 

3. Syfte och frågeställningar 
Läroböcker används av lärare för att bland annat utforma och skapa inspiration till olika 

arbetsområden. Under 1990-talet visar resultatet av en undersökning att en knapp majoritet av 

de deltagande skoleleverna var säkra på att förintelsen hade ägt rum. Ett resultat av 

undersökningen ledde fram till att Förintelsen skulle få ökad plats i undervisningen. Sedan 

dess har en ny läroplan introducerats, vilken infördes år 2011 och ersatte den tidigare från 

1994. Nya läroböcker i historia behövde därför produceras, för att motsvara den nya 

läroplanens kunskapskrav. 

 

Problemställningen är att samtidigt som läroboken används ofta i undervisningen så använder 

inte lärare läroboken vid undervisning om Förintelsen, trots lärobokens framträdande roll i 

historieämnet. Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är således att undersöka hur 

Förintelsen framställs i den svenska gymnasieskolans läroböcker. Detta kommer att 

genomföras utifrån en kvalitativ textanalytisk metod. Undersökningen har för avsikt att 
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generera förståelse om hur ett innehåll framställs i läroböcker och om det finns någon 

problematik i förmedlingen av läroböckernas innehåll om Förintelsen. I undersökningen 

kommer ett teoretiskt perspektiv att användas, vilket handlar om att ett innehåll kan 

framställas på olika sätt beroende på hur författarna skriver om det. Vidare kommer 

undersökningen att diskuteras utifrån ett historiekulturellt perspektiv, både i Sverige och i 

relation till andra länder. Undersökningen kommer därför att utgå från följande 

frågeställningar:  

 

- Hur framställs och beskrivs Förintelsen i gymnasieskolans läroböcker?  

- Hur har framställningen av Förintelsen förändrats i gymnasieskolans läroböcker, 

mellan de två senaste läroplanerna?  

4. Bakgrund  
Inom den svenska skolan har det funnits olika läroplaner. Den första läroplanen för gymnasiet 

introducerades år 1965 och den senaste infördes år 2011. Mellan den första och den senaste 

läroplanen har det funnits två andra läroplaner, vilka introducerades år 1970 och år 1994. 

Läroplanen ska ge svar på de didaktiska huvudfrågorna och det är ett dokument för lärare att 

utgå från i samband med undervisningen. I takt med att läroplanerna har förändrats har även 

läroböcker och läromedel förändrats, då läroböckerna är formade utifrån rådande läroplan. 

Detta för att läroböckerna ska motsvara de nya läroplanernas kunskapskrav.34 Flertalet lärare 

på gymnasiet väljer att använda läroboken i samband med undervisning och den har olika 

funktioner. Några skäl är för att underlätta arbetet i form av planering, undervisning och 

utvärdering av arbeten. Läroboken kan även inneha en funktion som säkerställer kunskap.35 

Det gör att läroboken är en av de mest centrala och avgörande faktorerna som styr 

ämnesinnehållet i undervisningen. Det finns ingen skyldighet att använda läroböcker, men 

någon form av läromedel behöver användas för att basera undervisningen efter.36 Läroboken 

kan uppfattas och bedömas vara bärare av det kunskapsstoff som anses vara relevant för 

kommande generationer att få kunskap om.37  

 
                                                 
34 Daniel Sundberg (2016), ”Läroplansmodeller i den svenska läroplansutvecklingen”, i Ninni Wahlström (red.), 
Läroplansteori och didaktik, s. 73-89. 
35 Boel Englund (2011), ”Vad gör läroböcker?”, i Niklas Ammert (red.), Att spegla världen. Läromedelsstudier i 
teori och praktik, s. 280 ff. 
36 Hermansson Adler (2014), s. 61. 
37 Ingmarie Danielsson Malmros (2014), ”Den historiska berättelsen i teori och praktik”, i Klas-Göran Karlsson 
& Ulf Zander (red.), Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning, s 204. 
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I det svenska samhället fick Förintelsen ökad plats under 1970-talet och framåt, då flertalet 

filmatiseringar skapades om Förintelsen. Då producerades exempelvis tv-serien Holocaust 

och filmen Schindler’s List, vilka fick stora genomslag, både internationellt och i Sverige. 

Enligt genomförda enkätundersökningar framkom det att stora delar av populationen såg de 

populära filmerna och tv-serierna.38 Det var inte enbart genom olika typer av filmatiseringar 

som gjorde att Förintelsen fick ökad uppmärksamhet i det svenska samhället, även ny 

litteratur kom att påverka dess plats. Under slutet av 1990-talet lanserades bland annat boken 

”… om detta må ni berätta…” på uppdrag av den dåvarande regeringen med avsikten att öka 

samhällets kunskap om Förintelsen. Boken kunde utgöra en grund för diskussioner om 

demokrati och mänskliga rättigheter och författarna ville förmedla förståelse för hur 

Förintelsen kunde äga rum.39 Den plats som Förintelsen har i dagens samhälle kan också 

förstås som en generationsfråga. Befolkningen som växer upp efter att ett folkmord har ägt 

rum anser att de behöver arbeta och skapa förutsättningar till att motverka liknande händelser 

i framtiden. Generationer har således varierande minnen av historiska händelser, vilket tar 

uttryck i historiekulturen. Befolkningen som har växt upp efter att Förintelsen har inträffat vill 

bevara dess minne i historiekulturen, exempelvis genom muséer eller att undervisa om 

Förintelsen.40 

 

Även om läroboken verkar vara given i skolans undervisning så har nya digitala läromedel 

introducerats, vilket kan påverka valet av undervisningsmaterial. Eftersom digitaliseringen 

har blivit större i samhället har en följd blivit att antalet läromedel har ökat.41 Två vanligt 

förekommande sätt som elever möter historia är genom film och böcker, där filmer är ett sätt 

som elever anser att de lär sig historia på. Det är även vanligt förekommande att filmer 

används i samband med undervisningen i skolämnet historia.42 På grund av att antalet digitala 

läromedel har ökat kan det ha bidragit till att läroboken fått konkurrens om den centrala 

platsen i undervisningen. Då lärare istället väljer att prioritera andra läromedel vid 

undervisning om Förintelsen, kan det undras över hur det framställs i läroböckerna.  

                                                 
38 Martin Karlsson (2011), Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 
1970-2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud, s. 229 f.  
39 Stéphane Bruchfeld & Paul A. Levine (1998), …Om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen i Europa 
1933-1945, s. 2.  
40 Klas-Göran Karlsson (2008), Med folkmord i fokus. Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen, s. 67 
f.   
41 Anders Thoresson (2018), Skolan i en digital omvärld, s. 7.  
42 Niklas Ammert (2013), Historia som kunskap. Innehåll, mening och värden i möten med historia, s. 44-51. 
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5. Teoretiska perspektiv  
För att genomföra analysen av det empiriska materialet och svara på frågeställningarna 

används Ammerts framställningsmodeller som analytiskt verktyg, vilket kommer att beskrivas 

mer ingående. Sedan kommer ett resonemang att presenteras om vad historiekultur kan 

innebära. För att göra analyser av läroböckernas innehåll finns det olika modeller att använda. 

Att just denna modell används är på grund av att den består av en förklarande framställning, 

vilket Ammert betonar vara angeläget för skolans undervisning.43 Det analytiska verktyget 

kommer att appliceras i förhållande till hur Förintelsen framställs i läroböckerna och hur 

framställningen har förändrats, vilket genererar i ökad förståelse för hur ett innehåll kan 

framställas i läroböcker. Samtidigt kan det skapas perspektiv på vad olika framställningar 

resulterar i för elever som använder läroboken. Att historiekultur har valts som teoretiskt 

perspektiv är för att föra ett resonemang om förändringen i läroböckerna, på grund av att 

läroböcker är en förmedlare av historisk kultur till elever. Det kan uppfattas som vad som 

anses vara angeläget att ha kunskap om.  

5.1 Framställningsmodeller 
Det finns olika sätt att framställa ett innehåll i läroböcker. Beroende på vilket sätt innehållet i 

en lärobok beskrivs och introduceras för läsaren så kan det få olika konsekvenser, eftersom 

innehållet kan uppfattas på varierande sätt. Om innehållet studeras kan möjligheter skapas att 

särskilja olika texter och ge förtydligande beskrivningar av det som framställs som centralt i 

texterna. Det teoretiska verktyget som kommer att användas i undersökningen baseras på fyra 

olika modeller gällande hur ett innehåll framställs, vilka är konstaterande, förklarande, 

reflekterande/analyserande och normativa framställningar.44  

 

En konstaterande framställning betyder att en utmärkande händelse presenteras, men att 

läsaren inte får någon förklaring till varför eller på vilket sätt en händelse inträffade. Många 

gånger är det fakta som läroboken presenterar för läsaren. Det som framställs i innehållet kan 

väcka tankar och funderingar hos läsaren, men om läsaren inte får någon vidare förklaring ses 

det fortfarande som konstaterande. I en förklarande framställning får läsaren en utökad 

förståelse för händelsen. Läsaren får då en förklaring av händelsen som studeras, genom att 

                                                 
43 Ammert (2011), s. 261. 
44 Ammert (2011), s. 260 ff. 
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händelseförloppet beskrivs och det ges även förslag på konsekvenser som uppkom efteråt. Det 

leder till att läsaren får en fördjupad förklaring om på vilket sätt händelsen inträffade.45  

 

Om framställningen är reflekterande/analyserande är den fördjupad i relation till de två 

tidigare framställningsmodellerna. Det innebär att en händelse skildras och förklaras med 

hjälp av olika perspektiv. Vid reflekterande/analyserande framställningar så framställs 

innehållet tillsammans med saker som är kända för läsaren eller genom att textens innehåll 

jämförs med andra exempel, alternativt till läsarens personliga erfarenheter. Den normativa 

framställningen innebär att författarna vill visa ett perspektiv av händelsen och kan 

presenteras både självständigt eller tillsammans med andra framställningsmodeller. De 

händelser som beskrivs i läroboken kan exempelvis berätta om vad som är rätt och fel, vilket 

medför att författarna presenterar innehållet tillsammans med egna tolkningar.46  

 

På grund av att texters innehåll kan tolkas på olika sätt beroende på läsaren är detta angeläget 

att tänka på vid genomförandet av analysen. Det kan leda till att samma sak kan tolkas och 

uppfattas på skilda sätt. Problematik kan även finnas i att uppfatta normativa framställningar, 

eftersom de kan presenteras både tillsammans med andra framställningsmodeller och även 

självständigt. Därför krävs det att innehållet studeras flertalet gånger, för att upptäcka 

framställningar som kan vara problematiska att uppfatta. Normativa framställningar kan 

dessutom vara ledande åt något håll, beroende på den kontext som framställningen råder 

inom.  

5.2 Historiekultur 
 
En historiekultur [...] är det kommunikativa sammanhang inom vilket 
historiemedvetandet och minnet verkar och det förflutna tillskrivs mening. Det är 
således i historiekulturen som människors möten med historien äger rum och där 
förutsättningarna för dessa möten bestäms.47  

 

Citatet ovan ger ett perspektiv på vad historiekultur kan innebära. Det är ett sätt för individer, 

både enskilt och i grupp, att möta historia. Händelser som har inträffat i det förflutna får sin 

plats genom att det presenteras i en historisk kultur.48 Det kan ses som en form av ett 

kollektivt minne, där historiska händelser har valts ut och återberättas för kommande 

                                                 
45 Ammert (2011), s. 261. 
46 Ammert (2011), s. 262.  
47 Klas-Göran Karlsson (2010), Europeiska möten med historien. Historiekulturella perspektiv på andra 
världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn, s. 76.  
48 Karlsson (2010), s. 76. 
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generationer.49 Historiekulturen bestämmer vilken historia som får ökad uppmärksamhet, 

exempelvis gällande vad som ska läras ut, bedriva forskning kring eller debatteras om. Det 

kan förstås som en tvådelad process, där den första delen handlar om att historia diskuteras 

mellan avsändare och mottagare. Den andra delen av processen sammankopplas med den 

historia som anses vara högt värderad att föra vidare till kommande generationer. Här finns 

det ett samband med makt, då personer kontrollerar vilka texter och bilder som ska publiceras 

i samhället. Historiekultur kan exempelvis diskuteras och analyseras med hjälp av 

historisering. Händelser placeras in i ett historiskt ramverk och får ett värde, för att kunna 

jämföras med andra historiska händelser.50 Historiekultur är således ett begrepp som kan 

förändras, beroende på vilken historia som ska uppmärksammas i samhället. Eftersom att det 

finns personer som kontrollerar vilken historia som ska göras allmän för samhället, kan det 

leda fram till att vissa händelser väljs ut som särskilt angelägna att få ta del av.   

 

Det finns olika sammanhang där historiekultur kan användas för att kommunicera och 

presentera ett historiskt innehåll. Exempelvis kan undervisningen i historia ses som en del av 

den historiska kultur som förmedlas till eleverna.51 Skolan är alltså en plats där historia 

används av elever, bland annat genom läroböcker och andra läromedel som används i 

samband med undervisningen. De är konstruerade för att ge skolor det material som behövs 

för att genomföra undervisning.52 Eftersom det finns olika sätt att göra ett urval för den 

historia som förmedlas till samhället kan det finnas problematik i att bara ett specifikt urval av 

historia presenteras. Den kan vara vinklad åt något håll, på grund av att det är problematiskt 

att få med samtliga individers historia i undervisningen och läroböckerna. En följd kan 

således vara att läroböcker i historia ger läsaren ett perspektiv av historien. Eftersom 

läroböcker förändras i takt med att nya läroplaner introduceras så medför det att 

historiekulturen i läroböckerna kan se annorlunda ut, beroende på vilken tid det studeras 

utifrån. 

                                                 
49 Klas-Göran Karlsson (2014), ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv”, i Klas-
Göran Karlsson & Ulf Zander (red.), Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 38 
f. 
50 Karlsson (2014), s. 65 ff. 
51 Lozic (2018), s. 15 f.  
52 Louise Berglund (2015), ”Att förmedla det förflutna”, i Louise Berglund & Agneta Ney, Historikerns 
hantverk. Om historieskrivning, teori och metod, s. 171 ff. 
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6. Metod  
För att genomföra analysen om hur Förintelsen framställs i läroböcker för gymnasieskolan så 

används de teoretiska perspektiven tillsammans med en kvalitativ textanalytisk metod, vilken 

kommer att presenteras mer ingående i den kommande delen. Vidare kommer en redogörelse 

för hur analysen genomförs att presenteras.  

6.1 Kvalitativ textanalys  
Den kvalitativa textanalysen handlar om att granska och tolka olika texter, vilka är skapade 

inom en kultur. Innehållet i texten behöver tolkas av läsaren, vilket betyder och medför att 

innehållet kan uppfattas på olika sätt beroende på vem som läser texten.53 Att genomföra en 

kvalitativ textanalys handlar således om att använda ett material och skapa sig en insikt om 

innehållet i relation till frågeställningarna som ligger till grund för undersökningen. Det kan 

generera i fördjupad förståelse om texternas innehåll, hur framställningen förändras och vilka 

tänkbara betydelser och följder det kan få.54 I den sista delen av analysen kommer det att 

studeras hur Förintelsens framställning har förändrats i läroböckerna med avseende på tid. Då 

används en komparativ metod, vilket handlar om att studera vad som skiljs åt och vad som är 

gemensamt i texternas innehåll.55 Genom att studera framställningen i läroböckerna och 

identifiera dess likheter och skillnader gör det möjligt att undersöka hur Förintelsens 

framställning har förändrats. Då skapas det möjligheter att undersöka hur historiekulturen har 

förändrats i läroböckerna mellan läroplanerna.  

 

Den kvalitativa textanalysen bedöms vara en relevant metod för den kommande 

undersökningen på grund av att möjligheter kan skapas för att förstå hur Förintelsen, som 

historisk händelse, framställs i läroböcker. En möjlig problematik med valet av metod är att 

det till viss del är personliga uppfattningar av innehållet. Även om tolkningen av 

läroböckernas innehåll görs med hjälp av det teoretiska perspektivet finns det utrymme att 

uppfatta stoffet i läroböckerna på olika sätt. Det kan medföra att innehållet bedöms på skilda 

vis beroende på vem som läser texterna och det är inte säkert att exakt samma resultat uppnås, 

vilket är en svaghet med valet av metod. För att motverka subjektiva tolkningar av innehållet 

                                                 
53 Louise Berglund (2015), ”Källor och metod”, i Louise Berglund & Agneta Ney, Historikerns hantverk. Om 
historieskrivning, teori och metod, s. 160.  
54 Pär Widén (2015), ”Kvalitativ textanalys”, i Andreas Fejes & Robert Thonberg (red.), Handbok i kvalitativ 
analys, s. 177 ff. 
55 Berglund (2015), s. 162.  
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har teorin noggrant studerats och följts genom undersökningen om hur Förintelsen framställs i 

läroböcker.  

6.2 Analysgenomförande 
För att genomföra analysen krävs det att källmaterialet studeras och att det teoretiska 

perspektivet är möjligt att applicera på texternas innehåll. Samtliga textavsnitt i läroböckerna 

som handlar om Förintelsen har studerats och lästs flertalet gånger. Detta behöver göras för 

att skapa förståelse för hur författarna till läroböckerna väljer att framställa Förintelsen och 

hur det har förändrats i läroböckerna. Samtidigt som textavsnitten om Förintelsen läses, har 

anteckningar förts om hur innehållet framställs utifrån Ammerts fyra olika 

framställningsmodeller.  

 

Urvalet för analysen har tagits fram genom att studera innehållsförteckningen och registret, 

för att hitta de textavsnitt som behandlar Förintelsen. I majoriteten av läroböckerna har 

textavsnitten som berör Förintelsen förekommit i samband med den kronologiska berättelsen, 

där Förintelsen förklaras och presenteras i samband med det andra världskriget. Det kan vara 

hur aktörer, exempelvis länder eller verksamma personer, har medverkat i Förintelsen eller 

hur orsaker och händelser som ledde fram till Förintelsen beskrivs i texterna. Genom att 

analysera textavsnitten om Förintelsen i läroböckerna ges möjligheter att förstå vilka olika 

händelser och aktörer som beskrivs vara centrala för att Förintelsen skulle inträffa. Då kan det 

även identifieras och utvecklas förståelse om vilka orsaker som var grundläggande för att 

Förintelsen skulle bli möjlig att genomföra. Mönster kan urskiljas i läroböckernas 

framställningar, men också hur framställningen har förändrats över tid. Det kan också 

undersökas hur Förintelsen framställs i relation till andra historiska händelser, exempelvis om 

författarna gör jämförelser med andra folkmord eller företeelser som har inträffat.  

 

Vidare läses textavsnitten återigen om Förintelsen i samtliga läroböcker, för att undersöka 

framställningen och hur den har förändrats i läroböckerna. Genom att samtliga textavsnitt om 

Förintelsen läses flertalet gånger och anteckningar har förts om innehållets framställning 

utifrån framställningsmodellerna, skapas det möjligheter att identifiera framställningarnas 

likheter och skillnader. Då kan det undersökas hur historiekulturen i läroböckerna har 

förändrats. Det ger ökad kunskap om vad läroböckerna vill förmedla till läsaren, vad som ska 

bevaras i det kollektiva minnet och vad som anses vara angeläget att ha kunskap om. 

Samtidigt kan Förintelsens plats i svenska läroböcker undersökas i förhållande till hur andra 
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länder framhåller Förintelsen. De teoretiska perspektiv som undersökningen baseras på är 

Ammerts fyra olika framställningsmodeller och historiekultur. Det metodanalytiska verktyget 

som används i undersökningen är en kvalitativ textanalys.  

7. Källmaterial och avgränsningar  
Källmaterialet som ligger till grund för undersökningen är läroböcker, där det finns flertalet 

skrivna läroböcker för respektive läroplan. Men att analysera samtliga läroböcker som har 

använts till de båda läroplanerna blir ett för omfattande projekt. Med hänsyn till tiden som är 

avsatt för arbetet har därför ett mindre urval av läroböcker valts, vilket gör att avgränsningen 

bedöms som rimlig. Om urvalet av läroböcker hade varit större hade möjligheter skapats att se 

tydligare tendenser gällande Förintelsen framställning i läroböcker och dess förändring. Hade 

läroböcker valts innan Förintelsen fick ökad uppmärksamhet i läroböcker och läroplanen hade 

det skapats möjligheter att urskilja tydligare förändringar. Däremot kan en mindre studie på 

ett mindre antal läroböcker skapa potential att förstå hur läroböcker framställer Förintelsen 

och hur framställningen har förändrats. Det går inte att hävda att resultatet speglar samtliga 

läroböcker som används inom skolan, men det kan ge en översikt om hur Förintelsen 

framställs i läroböcker och vilka tänkbara förändringar som finns.  

 

För att välja läroböcker till undersökningen har sökningar gjorts på bibliotekssökmotorn 

Libris och genom olika läromedelsförlags hemsidor. Utifrån detta har tre läroböcker valts ut 

från respektive läroplan och det empiriska materialet består således av sex läroböcker som är 

anpassade för historieämnet i gymnasieskolan. Läroböckerna är utgivna mellan 1996-2016, 

vilket gör det möjligt att undersöka förändringar över tid. Att läroböckerna är utgivna mellan 

dessa årtal gör att de är utformade och anpassade efter de två senaste läroplanerna. 

Anledningen till att läroböckerna ska vara skrivna till Lpf 94 och Lgy 11 är på grund av det 

ökade intresse som Förintelsen fick under 1990-talet, vilket behandlades tidigare i 

bakgrundsavsnittet. Det genererar i ökad förståelse hur Förintelsen framställs i läroböcker och 

hur framställningen i läroböckerna har förändrats efter att Förintelsen fått ökad 

uppmärksamhet. 

 

Läroböcker är ett relevant material att studera, då det är ett frekvent använt verktyg i 

undervisningssammanhang. En sak som är angelägen att tänka på i samband med 

undersökningen är att författare till läroböcker behöver själva göra ett urval av stoff till 
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samtliga avsnitt, vilket betyder att läroböcker har ett avgränsat urval av fakta. Därmed har 

Förintelsen som enskild del i läroboken en avgränsad plats och läroböckerna presenterar ett 

begränsat urval av stoff. Författarna har i läroböckernas respektive avsnitt valt ut de delar som 

de anser är mest relevanta att ha kunskap om. Utifrån de beskrivna aspekterna ovan har 

följande läroböcker därmed valts ut för att utgöra det empiriska materialet som ligger till 

grund för undersökningen: 

7.1 Läroböcker formade utifrån Lpf 94 
Epos – För gymnasieskolans kurs A och B (1996), vilken är skriven av Robert Sandberg, Per-

Arne Karlsson, Karl Molin och Ann-Sofie Ohlander. Den gavs ut av Liber AB och har ett 

totalt omfång på 600 sidor. 

 

Alla tiders historia Maxi (2002), som är skriven av Hans Almgren, Arne Löwgren och Börje 

Bergström. Den gavs ut av Gleerups Utbildning AB och har ett totalt omfång på 560 sidor.  

 

I historiens spegel – långa linjer och tvärsnitt (1997), vilken är skriven av Lars M. Andersson 

och Sverker Oredsson. Den gavs ut av Akademiförlaget och har ett totalt omfång på 471 

sidor.  

7.2 Läroböcker formade utifrån Lgy 11 
Möt historien 1b (2016), som är skriven av Olle Larsson. Boken ges ut av Gleerups 

Utbildning AB och har ett totalt omfång på 316 sidor.  

 

Historia 1b – historiens landskap – kungar och karnevaler (2014), vilken är skriven av Martin 

Alm och Anna Alm. Boken ges ut av NA Förlag AB och har ett totalt omfång på 403 sidor.  

 

Bilden av historien (2016), som är skriven av Dick Harrison och Katarina Harrison 

Lindbergh. Den ges ut av Liber AB och har ett totalt omfång på 627 sidor. 

8. Analys 
För att genomföra undersökningen så kommer först respektive bok formad utifrån Lpf 94 och 

sedan respektive bok formad utifrån Lgy 11 att analyseras utifrån det teoretiska perspektivet. 

Avslutningsvis presenteras hur framställningen har förändrats genom att betona vilka likheter 
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och skillnader som förekommer i läroböckernas texter. I den avslutande delen diskuteras även 

Förintelsens plats i historiekulturen.  

8.1 Analys av läroböcker formade utifrån Lpf 94 

Epos – För gymnasieskolans kurs A och B 

I läroboken Epos framställs och presenteras Förintelsen på knappt två sidor med hjälp av två 

bilder och en faktaruta under kapitlet ”Världskrigens tid” och underrubriken ”Andra 

världskriget”. Bilderna föreställer en karta över nazisternas koncentrationsläger och på judar 

som ligger tätt packade i baracker. I samband med den första delen av texten så är 

framställningen av Förintelsen konstaterande. Läsaren får då flera redovisningar av fakta men 

utan någon förklaring. Två exempel är Hitlers relation med judar och kommunisterna eller hur 

de polska judarna behandlades: ”Hitler hade alltid sagt att hans kamp var riktad mot två 

huvudfiender, kommunismen och judendomen”56 och ”Inte minst de polska judarna 

drabbades hårt. De drevs samman i muromgärdade getton i städerna. Där skördade svält och 

umbäranden och arkebuseringar otaliga offer.”57 I ett kommande stycke får läsaren en 

förklarande framställning av kommande aktioner som inträffande, då författarna förklarar vad 

som händer efter intåget i Ryssland och i samband med konferensen i Wannsee.  

 
Med angreppet på Ryssland i juni 1941 gick behandlingen av judarna in i ett nytt 
skede. Den brutalitet som nu upphöjts till dygd drabbade inte minst judarna [...] 
Nästa steg togs i januari 1942. Vid en konferens i Wannsee utanför Berlin 
presenterade SS-chefen Rudolf Heydrich en plan för ’den slutliga lösningen på det 
europeiska judeproblemet’. Judarna skulle föras österut och sättas i  
tvångsarbete.58  

 

I den sista delen av texten visar författarna hur judarna transporterades till olika lägre som 

fanns i nazityskland samt hur judarna dödades av tyskarna i de olika förintelselägren. Det görs 

med den konstaterande framställningsmodellen. Författarna berättar att tyskarna ansåg att 

personer som inte var arbetsdugliga kunde lika gärna dödas, eftersom de inte tillförde något.  

 
Judarna drevs samman i speciella uppsamlingsläger. Därifrån fördes de tätt 
sammanpackade i godsvagnar till något av arbets- och utrotningslägren. En del 
hade dött redan vid ankomsten, andra, som inte ansågs arbetsföra, fördes direkt till 
avrättning.59  

 

                                                 
56 Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin & Ann-Sofie Ohlander (1996), Epos. För gymnasieskolans 
kurs A och B, s. 486.  
57 Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (1996), s. 486 f. 
58 Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (1996), s. 487.  
59 Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (1996), s. 487.  
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Faktarutan som finns med i textavsnittet om Förintelsen handlar om vad den judiska 

befolkningen visste om Förintelsen. Författarna framställer det med hjälp av den förklarande 

framställningsmodellen, då de förklarar att tyskarna försökte att dölja förintelselägren: ”Det 

förekom att transporter till utrotningsläger avbröts för att låta fångarna gå av vid någon 

idyllisk ort. Där informerades de om att de skulle till ett vanligt arbetsläger där förhållandena 

var goda och maten tillräcklig.”60 Det visar att tyskarna ville att judarna skulle tro att de var 

på väg mot någonting helt annat än vad de faktiskt var.   

 

Generellt sett sker framställningen av Förintelsen i läroboken Epos mestadels med hjälp av 

den konstaterande förklaringsmodellen och med inslag av den förklarande 

framställningsmodellen. Det som saknas helt i framställningen är reflekterande/analyserande 

och normativa framställningar, eftersom författarna inte gör någon egen värdering av 

innehållet eller gör jämförelser med andra händelser.  

 

Alla tiders historia Maxi  

I läroboken framställs Förintelsen på två sidor och två bilder under kapitlet ”Mellankrigstiden 

och Andra Världskriget”. Bilderna som används i avsnittet om Förintelsen föreställer 

krematorieugnar i koncentrationslägret Buchenwald och en karta över vart förintelseläger och 

arbetsläger låg. Avsnittet om Förintelsen inleds med att författarna använder den 

konstaterande framställningsmodellen för att berätta att två utrotningsläger, Auschwitz och 

Treblinka, använde gaskamrar för att döda flertalet judar under en kortare tid. Även hur 

många som dog i samband med att nazisterna var vid makten beskrivs av författarna med 

hjälp av den reflekterande/analyserande framställningen: ”Det beräknas att nazisterna under 

sina drygt 12 år vid makten dödade tio miljoner människor, varav sex miljoner judar och en 

halv miljon romer.”61 Författarna berättar således att nazisterna ville döda andra folkgrupper 

som inte ansågs vara lika mycket värda, exempelvis romerna. Däremot är det tvivelaktigt om 

andra folkgrupper än judarna ska inkluderas i Förintelsen, då det konstateras att ”Den här 

systematiska utrotningen av judar kallas Förintelsen.”62 Det visar att författarna till läroboken 

menar att Förintelsen innebar dödandet av judar, även om de samtidigt menar att andra 

folkgrupper också dödades. 

 

                                                 
60 Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (1996), s. 487. 
61 Hans Almgren, Arne Löwgren & Börje Bergström (2002), Alla tiders historia Maxi, s. 398.  
62 Almgren, Löwgren & Bergström (2002), s. 398.  
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Vidare får läsaren ett förklarande och ett reflekterande/analyserande perspektiv på 

framställningen av vem som kan tänkas vara ansvarig för att Förintelsen har inträffat. 

Anledningen beskrivs som att forskare inte är eniga om Hitler gav direktiv om Förintelsen 

eller om det växte fram av andra personer som var längre ner i hierarkin. Bland annat så 

förklaras det som att Hitler, Joseph Goebbels och Reinhard Heydrich kan uppfattas som 

ansvariga för att Förintelsen inträffade genom olika tal som hölls. I det avslutande stycket 

framhävs den sistnämnda som potentiellt ansvarig.63 

 
Det mest komprometterande skriftliga beviset för att utrotningen av judarna var 
en planerad aktion är ett protokoll från en konferens den 20 januari 1942 i 
Berlinförorten Wannsee. Inbjudare var säkerhetspolisens chef Reinhard 
Heydrich. I den fashionabla villan i Wannsee var en rad höga parti- och SS-
funktionärer samlade – Hitler var däremot inte med.64  

  

Ovanstående citat visar på att det fanns antisemitiska tankar hos andra personer i det tyska 

samhället som också kan ha varit delaktiga i beslutsfattningen av Förintelsen. På så vis kan 

det uppfattas som en reflekterande/analyserande framställning, eftersom det förklaringar till 

varför andra personer än Hitler kan ses som ansvariga för att Förintelsen inträffade.  

 

Sammantaget präglas texten av den konstaterande och med inslag av den förklarande och den 

reflekterande/analyserande framställningsmodellen, vilket är en skillnad gentemot Epos. En 

likhet mellan läroböckerna är att författarna inte använder sig av den normativa 

framställningsmodellen för att presentera innehållet.  

 

I historiens spegel: långa linjer och tvärsnitt 

I läroboken framställs inte Förintelsen i den kronologiska berättelsen, vilket skiljer sig från 

Epos och Alla tiders historia Maxi. Istället berättar författarna om Förintelsen på två sidor 

under delen ”Vi och dom”, med hjälp av underrubrikerna ”Förintelsen” och ”Var Förintelsen 

unik?”65 I den första underrubriken använder författarna inledningsvis den konstaterande 

framställningsmodellen, där de berättar om hur Hitler inspirerades av både Martin Luther och 

Sions vises protokoll.66 Vidare berättar författarna hur Hitler yttrade sig i sin bok, Mein 

Kampf, om sin syn på judarna. För att göra det använder sig författarna återigen av den 

konstaterande framställningsmodellen.  

                                                 
63 Almgren, Löwgren & Bergström (2002), s. 398 f. 
64 Almgren, Löwgren & Bergström (2002), s. 399.  
65 Sverker Oredsson & Lars Andersson (1997), I historiens spegel. Långa linjer och tvärsnitt, s. 410.  
66 Oredsson & Andersson (1997), s. 410.  
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Judarna sades vara upphovet till allt ont och anklagades bl a för det tyska 
nederlaget i första världskriget, könssjukdomar, sociala orättvisor och kulturell 
dekadens. De påstods ligga bakom såväl kapitalism som socialism.67  

 

Författarna berättar i den kommande delen om hur det tyska samhället förändrades efter att 

nazisterna kom till makten år 1933. Då använder författarna den förklarande 

framställningsmodellen genom att de ger förklaringar och beskrivningar om att nazisterna 

kom över makten, där ett resultat var att Nürnberglagarna instiftades. Det skapade möjligheter 

till att bevara det tyska folket och förminska den judiska befolkningen.  

 
År 1935 proklamerades nürnberglagarna som bl a syftade till att ’skydda det 
tyska blodet och den tyska äran.’ Det ’tyska blodet’ skulle ’skyddas’ genom 
förbud mot äktenskap och sexuella förbindelser mellan judar och ’personer av 
tyskt eller besläktat blod.’68  

 

Författarna konstaterar i ett kommande stycke att Nürnberglagarna ledde fram till att 

kristallnatten inträffade i inledningen av november 1938, där det bland annat framgår att stora 

delar av den judiska befolkningen sattes i koncentrationsläger. De menar också att nazisterna 

ville förstöra så mycket som möjligt av judarnas egendomar, exempelvis genom att bränna 

upp synagogor och plundra deras bostäder och affärer.69  

 

Vidare berättar författarna om Förintelsens förlopp efter att kriget inleddes. De använder sig 

av den konstaterande framställningsmodellen, där det framgår att beslutet om Förintelsen 

diskuteras och fattas vid konferensen i Wannsee. Författarna berättar även att fler folkgrupper 

ska inkluderas i Förintelsen, exempelvis ryska krigsfångar och utvecklingsstörda tyskar. 

Krigsfångarna och judar hade varit försökspersoner för en gas som kunde användas för att 

döda människorna.70 När författarna berättar om utplåningen av Europas judar används den 

förklarande. Förklaringar ges av den systematiska insamlingen och dödandet av judar och de 

berättar hur många judar som dog.  

 
Först definierades vilka som var judar, sedan avskedades de och deras 
egendom exproprierades. Därefter föstes de samman i getton och 
koncentrationsläger. Deras arbetskraft utnyttjades och slutligen transporterades 
de till förintelseläger där de sköts eller gasades ihjäl. Många dog också av svält 

                                                 
67 Oredsson & Andersson (1997), s. 410.  
68 Oredsson & Andersson (1997), s. 410.  
69 Oredsson & Andersson (1997), s. 410.  
70 Oredsson & Andersson (1997), s. 410. 
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och umbäranden i koncentrationslägren [...] mer än fem miljoner judar – två 
tredjedelar av den europeiska judenheten - livet.71  

 

I den kommande delen så ger författarna till läroboken två förslag på framställningsmodeller 

om hur Förintelsen kunde äga rum, vilket görs genom den reflekterande/analyserande och 

förklarande framställningsmodellen. Förklaringsmodellerna som läroboken presenterar är den 

intentionalistiska och den funktionalistiska. Kortfattat utgår den första från att det finns ett 

samband mellan nazism och antisemitism, medan den andra utgår från att kriget medförde att 

judarna blev ett problem för nazisterna och därmed kunde Förintelsen inträffa. Författarna 

berättar också att antisemitismen fanns i stora delar av Europa under denna tid och inte bara i 

Tyskland. Att det kan ses som den reflekterande/analyserande framställningen är för att de 

skapar möjlighet att göra jämförelser mellan perspektiven och att Förintelsen som händelse 

kan tolkas och uppfattas utifrån båda perspektiven.72  

 

Den sista delen av texten diskuterar om Förintelsen var en unik händelse, där författarna 

använder den reflekterande/analyserande framställningsmodellen. De gör jämförelser med 

andra folkmord som har ägt rum under 1900-talet, där exemplen är folkmordet i Armenien, 

dödandet av bondeklassen på 1930-talet i Sovjetunionen och folkmordet i Kambodja under 

1970-talet. Författarna ger avslutningsvis två förklaringar till varför ett folkmord inträffar.  

 
Det gemensamma för dem är att de är en följd av revolutionära omvälvningar 
som inträffade i krigstid. Varje revolution ger en revolutionär elit möjligheten 
att ta makten och skapa det nya samhället och den nya människan. Alla [...]  
eller en ras – som revolutionens fiender, vilka därmed blir tänkbara offer. [...] 
utlösande faktorn är kriget.73  

 

Framställningen av Förintelsen i läroboken är således konstaterande, förklarande och 

reflekterande/analyserande, vilket är i likhet med Alla tiders historia Maxi. Det skiljer sig 

däremot mot framställningarna i Epos. Det gemensamma för de analyserade läroböckerna 

formade utifrån Lpf 94 är att konstaterande och förklarande framställningar används frekvent 

och att ingen av läroböckerna använder den normativa framställningsmodellen.  

 

 

  
                                                 
71 Oredsson & Andersson (1997), s. 410.  
72 Oredsson & Andersson (1997), s. 410 f. 
73 Oredsson & Andersson (1997), s. 411.  
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8.2 Analys av läroböcker formade utifrån Lgy 11 
Möt historien 1b 

I kapitlet ”De stora konflikternas tid” framställs Förintelsen på fyra sidor, tre bilder och två 

faktarutor. Avsnittet är indelat i fem underrubriker, där händelseförloppet inleds med en 

presentation från att Hitler och nazisterna kommer över makten i Tyskland och avslutas med 

att Nürnbergrättegångarna hålls år 1945. Bilderna föreställer Nürnberglagarnas förbjudande 

av äktenskap, judar som ligger tätt packade i baracker och rättegångarna som genomfördes 

efter krigets slut. Innan den första underrubriken beskrivs antisemitismens historia i Europa, 

vilket görs genom att författarna använder den förklarande framställningsmodellen.  

 
Den europeiska antisemitismen har rötter långt tillbaka i tiden och vid flera 
tillfällen har judarna getts rollen som syndabockar för de olyckor som drabbat 
befolkningen i ett land. De anklagades för Jesu död [...] I Tyskland ansåg 
nazisterna att judarna bar skulden för landets förödmjukelse efter första 
världskriget och för landets ekonomiska problem under mellankrigstiden.74  

 

Citatet visar att antisemitismen har en lång historia i Europa. Det konkretiseras genom att 

författarna förklarar att antisemitismen funnits från Jesu död till det tyska samhället under 

mellankrigstiden. Då får läsaren förståelse för att antisemitismen funnits i delar av Europa 

under en längre tidsperiod. De förklarar även att nazisterna ansåg att judarna var skyldiga till 

flertalet olika problem som hade uppstått i landet efter första världskrigets slut.75  

 

I den första underrubriken framställer författarna hur nazisterna systematiskt gick tillväga för 

att stöta ut judarna från det tyska samhället under inledningen av 1930-talet. Författarna tar 

upp fyra händelser och omständigheter som anses vara betydelsefulla för att utvecklas till 

Förintelsen, vilka är Nürnberglagarna, stämpling av pass, kristallnatten och deportation till 

getton. Inledningsvis är framställningen konstaterande, där författarna kan konstatera att 

kampen mellan olika raser var central och grundläggande för att instifta Nürnberglagarna.  

 
Enligt den nazistiska rasfilosofin var kampen mellan olika raser central. I 
raskampen skulle de svaga raserna gå under och den starkaste stå som segrare. 
Nazisterna menade att den ariska rasen [...] var den starkaste och att den därför 
borde stå över alla andra folk.76  

 

                                                 
74 Olle Larsson (2016), Möt historien 1b, s. 197.  
75 Larsson (2016), s. 197. 
76 Larsson (2016), s. 197. 
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Vidare används den normativa och den konstaterande framställningsmodellen i samband med 

stämpling av pass: ”För att det skulle gå lätt att se vem som var jude stämplades ett J i 

judarnas pass.”77 Författarna gör således en bedömning av att det skulle vara enkelt att se vem 

som var jude eller inte med hjälp av stämplingar i passen. Avslutningsvis använder författarna 

den förklarande framställningsmodellen, då de berättar och förklarar hur en attack i Paris 

utlöser pogromer och resulterar i kristallnatten och deportation till getton.78 

 

I den andra och tredje underrubriken beskriver författarna hur det systematiska dödandet 

startar och resulterar i den slutliga lösningen. Framställningen är genomgående förklarande, 

då författarna redovisar fakta om vilka som dödade judarna, hur det gick tillväga samt hur 

dödandet utvecklades. 

 
I den tyska krigsmakten ingick en typ av specialförband, SS Einsatzgruppen, 
som hade till uppgift att spåra upp och döda judar. Omkring 500 000 judar 
sköts till döds [...] experimenterade därför med olika metoder [...] effektivisera 
dödandet. Bland annat provade man med gasen Zyklon B, [...], och den visade 
sig fungera även på människor.79  

 

Författarna kan i ett kommande skede konstatera att beslutet om Förintelsen togs 1942 i 

samband med ett möte i Wannsee och att omkring 11 miljoner judar skulle dödas genom brist 

på mat, tuffa arbeten och avrättningar. Framställningen blir alltmer konstaterande och 

normativ, då det framgår att ”De mest ökända lägren låg i Polen och hette Treblinka, Sobibor, 

Chelmno, Belzec, Majdanek och Auschwitz-Birkenau.”80 I den sista delen ger författarna ett 

inslag av den reflekterande/analyserande och normativa framställningen: ”Den tyska 

raspolitiken ledde till ett av historiens värsta folkmord. När [...] sex miljoner judar liksom 

hundratusentals homosexuella, romer och krigsfångar mördats”.81 För läsaren framgår det att 

Förintelsen kan uppfattas som ett av de värsta folkmorden, vilket författarna menar i sin 

framställning. De gör även en jämförelse med andra folkgrupper som dödades i de olika 

lägren. 

 

Under den fjärde och femte underrubriken används genomgående den förklarande 

framställningsmodellen. Författarna förklarar att den utbredda antisemitismen som fanns i 

                                                 
77 Larsson (2016), s. 198. 
78 Larsson (2016), s. 198. 
79 Larsson (2016), s. 198. 
80 Larsson (2016), s. 199. 
81 Larsson (2016), s. 199. 
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Europa bidrog till att Förintelsen kunde äga rum. De berättar att stora delar av befolkningen 

gjorde det möjligt och att propagandan hjälpte till att förminska judarna.  

 
På många håll hjälpte lokalbefolkningen till i sökandet efter judar. Detta 
gäller inte bara i Tyskland, utan även i Polen och Baltikum. I samtliga länder 
som ockuperades av tyskarna [...] deportationerna föregicks av hatkampanjer 
[...] vilket gjorde det lättare att utsätta dem för våld.82  

 

Författarna framställer och förklarar det som att Förintelsen inte kunde ha ägt rum utan hjälp 

av befolkningen och andra länder. I kommande stycken finns det även inslag av den 

reflekterande/analyserande framställningen, då de menar att bilder av döda och överlevande 

judar publicerades efter krigets slut.83 Det visar att delar av Europas befolkning inte förstod 

att Förintelsen ägde rum, eftersom att flera uppfattade vad som hade hänt först efter att bilder 

publicerades. I den avslutande delen ger författarna en förklaring till varför det hölls 

rättegångar i Nürnberg gentemot nazistiska ledare efter krigets slut och vad som hände i 

samband med rättegångarna i Nürnberg.84 

 

Faktarutorna som presenteras i framställningen av Förintelsen vill visa att det inte enbart var 

judar som dödades och att det krävdes många personer för att genomföra Förintelsen. Den 

första faktarutan karaktäriseras av den förklarande framställningsmodellen, då författarna 

förklarar varför tyskarna dödade andra folkgrupper än enbart judarna. 85 I den andra faktarutan 

är framställningen förklarande och reflekterande/analyserande. Författarna använder den 

förklarande framställningsmodellen genom att förklara att 500 män i en tysk polisbataljon fått 

uppdraget att döda 1800 judar, där 12 valde att avstå på grund av att de inte klarade av att se 

blod. Det reflekterande/analyserande framkommer i samband med att de hade ett val och att 

det var frivilligt att delta i dödandet av judarna, där det framkommer att ”Under vissa 

omständigheter kan steget från att vara en vanlig person till att bli mördare vara mycket 

kort.”86 Eftersom författarna hävdar att grupptryck kan påverka beslutsfattandet så kan det 

kopplas ihop med egna upplevda erfarenheter.  

 

                                                 
82 Larsson (2016), s. 199. 
83 Larsson (2016), s. 200. 
84 Larsson (2016), s. 200. 
85 Larsson (2016), s. 198. 
86 Larsson (2016), s. 200. 
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I läroboken Möt historien 1b använder sig författarna av samtliga framställningsmodeller. 

Men det är den konstaterande och förklarande framställningsmodellen som är mest 

återkommande i presentationen om Förintelsen.   

 

Historia 1b. Historiens landskap – kungar och karnevaler 

Förintelsen framställs under kapitlet ”Det korta 1900-talet, 1914-1989” och i samband med 

underrubriken ”Andra världskriget”, på totalt fyra sidor och fyra bilder. Kapitlet avslutas med 

fyra diskussionsfrågor som är kopplade till textens innehåll. Bilderna föreställer en judisk 

familj, Anne Frank, massgravar i Bergen-Belsen och ett utdrag ur en filmscen. Författarna 

redogör inledningsvis för antisemitismens historia i Europa utifrån ett brett perspektiv. Det 

inleds i samband med Jesu död och avslutar med hur samhället var efter att nazisterna kom 

över makten under 1930-talet. I beskrivningen av antisemitismens historia använder 

författarna den förklarande framställningsmodellen, genom att läsaren får ta del av fakta och 

förklaringar till vad antisemitismen innebar och hur den utvecklades.87 I texten används också 

den reflekterande/analyserande framställningen, på grund av att det görs en jämförelse av 

judarnas situation i Öst- och Västeuropa. Där går det att urskilja att judarnas position 

inledningsvis var bättre i västra delen av Europa.  

 
I Ryssland och andra östeuropeiska länder var det långt fram i tiden att 
makthavare skyllde missförhållanden på judarna, som i pogromer utsattes för 
förföljelser. I Västeuropa förbättrades judarnas ställning under 1800-talet, då 
upplysningens idéer om tolerans spred sig.88  

 

Att författarna nämner Ryssland istället för Sovjetunionen gör att framställningen kan 

uppfattas som förenklad och att eleverna ska förstå vilket land det handlar om. I stycket 

efteråt kan däremot författarna konstatera att antisemitismen blev allt vanligare i västra 

Europa under den avslutande delen av 1800-talet. Författarna konstaterar att judarna 

bedömdes vara ansvariga för händelser som drabbat det tyska folket: ”De blev ofta 

syndabockar för människors olyckor; som tidigare nämnts förekom judeförföljelser t.ex. i 

samband med digerdöden.”89  

 

Vidare använder författarna de förklarande och reflekterande/analyserande 

framställningsmodellerna för att beskriva hur Förintelsen utvecklades. De använder den 

                                                 
87 Anna Alm & Martin Alm (2014), Historia 1B. Historiens landskap – kungar och karnevaler, s. 322. 
88 Alm & Alm (2014), s. 322. 
89 Alm & Alm (2014), s. 322.  
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förklarande framställningsmodellen genom att det framgår att Förintelsen var ett resultat av 

den politik som introducerades av Hitler och nazisterna i Tyskland 1933. Författarna förklarar 

sedan att Förintelsen inträffade efter att Tyskland attackerat Sovjetunionen under 1941. 

Vidare beskriver författarna hur dödandet gick till i de olika lägren. Det framgår vart 

förintelselägren låg, hur många som dödades, hur de dog och vilka olika folkgrupper som dog 

i förintelselägren, vilket tyder på den förklarande framställningsmodellen. Att det blir 

reflekterande/analyserande visas när de jämför antalet döda judar med andra folkgrupper, 

exempelvis romer, politiska motståndare och homosexuella.90 Då får läsaren perspektiv på 

hur många som dog och vilka andra folkgrupper som också dödades i lägren.  

 

När författarna beskriver hur planer för folkmordet växte fram under 1941-1942 och att det 

var många delaktiga aktörer använder författarna den konstaterande och normativa 

framställningsmodellen: ”Nazisterna hade inte heller svårigheter att finna inhemska 

medhjälpare i Polen, Ungern, Tjeckoslovakien och Baltikum.”91 Det visar att det var fler än 

tyskarna som var ansvariga och ses som onda i sammanhanget, eftersom flertalet länder 

hjälpte till. Författarna kan även konstatera med hjälp av normativa inslag att utan 

antisemitismen kunde inte Förintelsen äga rum: ”Antisemitismen var självklart en 

förutsättning för Förintelsen och det som motiverade nazisterna.”92 Vidare ger författarna en 

förklaring om hur stora delar av det tyska folket gjorde att det blev möjligt att Förintelsen 

kunde genomföras.  

 
De flesta som deltog i förintelsen hade opersonliga arbetsuppgifter som de 
kunde koncentrera sig på utan att reflektera över vad de ytterst syftade till. En 
faktor som lyfts fram [...] är just det byråkratiska arbetssättet, där människor 
blir små kuggar i ett stort maskineri och inte behöver ta ansvar för helheten.93  

 

Avslutningsvis använder författarna både den förklarande och den reflekterande/analyserande 

framställningar av Förintelsen. De ger en förklaring av hur Förintelsen som begrepp växte 

fram och gör en sammankoppling med totalitarismteorin som växte fram under det kalla 

kriget. Att Förintelsen fick mer uppmärksamhet under 1960-talet och framåt berodde på att 

det gjordes filmer och tv-serier som blev populära.94 I den avslutande meningen gör 

författarna en koppling till nutida händelser, vilken uppfattas som reflekterande/analyserade.  

                                                 
90 Alm & Alm (2014), s. 323. 
91 Alm & Alm (2014), s. 323. 
92 Alm & Alm (2014), s. 324. 
93 Alm & Alm (2014), s. 324. 
94 Alm & Alm (2014), s. 325. 
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I nyare tid har förintelsen ofta fått tjäna som en påminnelse om vikten av 
tolerans och mänskliga rättigheter, inte minst i det europeiska 
integrationsarbetet.95  

 

Faktarutorna som författarna skriver om i lärobokstexten försöker fördjupa förståelsen om hur 

det fanns motstånd och samarbeten inom både Tyskland och Europa, hur dokumentet Sions 

vises protokoll använts och fakta kring Anne Frank.96 Gällande faktarutan om motstånd och 

samarbeten används den förklarande och den reflekterande/analyserande 

framställningsmodellen. De förklarar att det fanns motståndsrörelser och samarbeten i 

Tyskland och Europa, förklarar orsakerna till det och sätter det i relation till andra länders 

agerande under kriget. Författarna menar att samarbete mellan Europas länder inte var 

ovanligt.97 Faktarutan som handlar om Anne Frank är genomgående konstaterande. Den 

löpande texten berättar om hur antisemitismen gjorde Förintelsen möjlig medan faktarutan 

berättar om vem hon var.98 Den sista faktarutan, som handlar om Sions vises protokoll, kan 

uppfattas som förklarande och reflekterande/analyserande. Författarna berättar vad det är för 

typ av dokument, de förklarar dokumentets uppkomst och gör kopplingar till andra 

sammanhang där det använts. 99  

 

Precis som i Möt historien 1b så använder sig författarna av samtliga framställningsmodeller. 

Även i denna bok så används den konstaterande och förklarande framställningsmodellen i 

högre utsträckning än de två andra framställningsmodellerna.  

 

Bilden av historien 1b  

Under kapitlet ”Världskrigens epok” och underrubriken ”Andra världskriget” framställs 

Förintelsen på två sidor, med hjälp av fyra bilder. Bilderna föreställer Anne Frank, 

massgravar i koncentrationslägret Bergen-Belsen, Raoul Wallenberg och hur tyska soldater 

bevakar judiska motståndare i Warszawa 1943. Under inledningen berättar författarna om 

Förintelsen, där framställningen innehåller förklarande och normativa inslag.  

 
Medan tyskarna ännu hade initiativet i kriget mot Sovjetunionen drogs 
riktlinjerna upp för det som har gått till historien som förintelsen. De viktigaste 

                                                 
95 Alm & Alm (2014), s. 325.  
96 Alm & Alm (2014), s. 322 ff.  
97 Alm & Alm (2014), s. 322. 
98 Alm & Alm (2014), s. 324.  
99 Alm & Alm (2014), s. 323.  
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besluten fattades på en konferens i Wannsee i januari 1942. Militärt sett var det 
dumt, eftersom resurser togs bort från kriget till andra syften.100  

 

Framställningen är förklarande eftersom de menar att viktiga beslut togs i Wannsee. 

Författarna gör samtidigt en egen tolkning och förklarar hur besluten påverkade nazisterna, 

vilket uppfattas som normativt. I ett kommande stycke förklarar författarna varför Förintelsen 

ägde rum i Tyskland: ”Förintelsen var en naturlig följd av den politik som Hitler propagerat 

för ända sedan 1920-talet.”101 Vidare berättar författarna om händelser efter konferensen i 

Wannsee, där framställningen är förklarande. Författarna visar på konsekvenserna av 

konferensen och att Himmlers SS framställs som en av huvudaktörerna och det under 

sommaren 1941 hade ett massmord på judar ägt rum.102 

 

I den nästkommande delen presenteras två stycken som handlar om vart förintelselägren låg, 

vilka som dödades och hur dödandet gick tillväga. Det görs genom att samtliga 

framställningsmodeller används förutom den förklarande. Författarna konstaterar att arbets- 

och förintelseläger låg i Polen och i flera fall på landsbygden. De ger en 

reflekterande/analyserande och normativ framställning i meningen efteråt, ”Det är viktigt att 

skilja dessa läger från de koncentrationsläger, närmast fängelser, som inrättats på 1930-talet 

för politiska fångar, och som inte syftade till att internerna skulle dö.”103 Författarna menar att 

koncentrationslägren är synonymt med fängelser, vilket kan skapa möjligheter att förstå hur 

livssituationen var i lägren. De bedömer samtidigt att det är betydelsefullt att förstå skillnaden 

mellan lägren. När utförandet av massmordet beskrivs används den konstaterande 

framställningsmodellen, då de beskriver hur gaskamrar var ett sätt att döda personer i 

förintelselägren Treblinka och Auschwitz-Birkenau.104 Avslutningsvis använder författarna 

den reflekterande/analyserande framställningsmodellen, då de jämför antalet dödade judar 

med andra människor. 

 
Judarna var den nazistiska terrorns främsta offer, men även andra drabbades. 
Mellan 4 och 5 miljoner romer, politiska fångar, krigsfångar och andra grupper 
som nazisterna uppfattade som lägre stående människor, som homosexuella, 
miste livet.105  

 

                                                 
100 Dick Harrisson & Katarina Harrisson Lindbergh (2016), Bilden av historien 1b, s. 422.  
101 Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 422.  
102 Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 422.  
103 Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 422.  
104 Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 422.  
105 Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 422.  
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Under den fortsatta delen berättar författarna om uppror som gjordes av judarna i Warszawas 

getton, där det framställs med hjälp av konstaterande och normativa inslag. Inledningsvis 

konstaterar författarna att det största judiska gettot fanns i Warszawa, dit samtliga av stadens 

judar tvångsflyttades under inledningen av 1940-talet. Samtidigt inkluderas den normativa 

framställningen, då författarna bedömer att levnadsförhållandena i gettona var mindre bra och 

resulterade i matbrist, hårda arbeten och dödsfall.106 Avslutningsvis är framställningen av den 

förklarande modellen. Författarna menar att ett uppror skulle ta form efter särbehandlingen av 

judarna som ägde rum. Upproret skulle komma att inledas när de fick reda på att gettot skulle 

stängas ner och att det är svårt att göra motstånd utan vapen.107  

 

I det sista avsnittet presenteras Raoul Wallenberg, där framställningen är genomgående av 

den konstaterande och normativa modellen, med inslag av den förklarande. Författarna 

konstaterar och bedömer att Wallenberg ses som en hjälte i relation till Förintelsen, eftersom 

han räddade judar. De förklarar att Wallenberg förhandlade med SS och ungerska nazister, 

vilket ledde till att han kunde rädda judar från att avrättas i gaskamrarna. I de avslutande 

meningarna kan det konstateras att det inte är säkert vad som hände med Wallenberg, men att 

han sannolikt dog i ett sovjetiskt fängelse efter krigets slut.108 Avsnittet om Wallenberg kan 

uppfattas som att det är ryckt ur sammanhanget, på grund av att författarna vill framhäva det 

utan i relation till texten om Förintelsen.  

 

Läroboken innehar, precis som samtliga analyserade läroböcker för Lgy 11, inslag av alla 

framställningsmodeller. Likheten är också att framställningen präglas av att vara 

konstaterande och förklarande, samtidigt som den reflekterande/analyserande och normativa 

framställningen har ökat. Sammanfattningsvis kan det konstateras att likheten mellan 

läroböckerna som är formade utifrån den senaste läroplanen är att de består av samtliga 

framställningsmodeller.  

8.3 Förändringar i Förintelsens framställning  
Framställningen av Förintelsen har till viss del förändrats i läroböckerna till de olika 

läroplanerna. Det kan skilja sig i läroböckerna för respektive läroplan, vilket särskilt 

framkommer i läroböckerna formade utifrån Lpf 94. I framställningen av Förintelsen i 

samtliga läroböcker så betonas vissa händelser som angelägna för att Förintelsen ska äga rum, 
                                                 
106 Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 423. 
107 Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 423.  
108 Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 423.  
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exempelvis konferensen i Wannsee. Läroböckerna vill även framhäva hur aktörer påverkade 

beslutsfattandet, där det gemensamma är att bland annat Hitler och Heydrich målas ut som 

potentiellt ansvariga.109 Avsnitten som presenterar Förintelsen är i samtliga läroböcker 

formade utifrån Lpf 94 förhållandevis korta och baseras på mestadels konstaterande och 

förklarande framställningar.110  Däremot använder två läroböcker den 

reflekterande/analyserande framställningsmodellen, vilket medför att framställningen till viss 

del ser annorlunda ut.111 Sammantaget kan det tolkas som att framställningen av Förintelsen i 

två av läroböckerna formade utifrån Lpf 94 är till viss del förenklad, på grund av att 

textavsnitten är förhållandevis korta och några få jämförelser med andra händelser finns. Det 

som helt saknas i läroböckerna är den normativa framställningsmodellen.  

 

I läroböckerna formade utifrån Lgy 11 ser framställningen till viss del annorlunda ut. 

Framförallt så använder nyare läroböcker normativa framställningar, vilket skiljer sig 

gentemot de äldre läroböckerna. Att de normativa framställningarna har ökat medför att 

eleverna inte behöver göra bedömningar av materialet, eftersom att författarna gör det åt dem. 

Författarna fokuserar även i mindre utsträckning på vad enskilda aktörer har gjort. Istället vill 

författarna förmedla en bredare kontext av Förintelsen som kan skapa fördjupad förståelse hos 

eleverna om hur det kunde inträffa. De visar exempelvis att antisemitismen var utbredd i stora 

delar av Europa, vilket var en bidragande orsak till att Förintelsen kunde inträffa. Författarna 

väljer samtidigt att lyfta fram mestadels samma händelser, exempelvis konferensen i 

Wannsee. 112 Det gör att de kan tänkas vara centrala för att Förintelsen skulle kunna inträffa. I 

samtliga läroböcker formade utifrån Lgy 11 används samtliga framställningsmodeller för att 

förmedla innehållet, även om de används olika mycket. Det gör att stoffet i läroböckerna blir 

innehållsrikt. Framställningen i de nyare läroböckerna kan fördjupa och utveckla elevers 

förståelse för Förintelsen, vilket skiljer sig jämfört med de tidigare läroböckerna. Ur ett 

historiekulturellt perspektiv har framställningen i de nyare läroböckerna förändrats till att 

skapa förståelse för Förintelsen utifrån ett bredare perspektiv. Förändringen bidragit till att 

inkludera flera saker i relation till Förintelsen, där ett exempel är hur antisemitismens 

utbredning i Europa gjorde Förintelsen möjlig.  

 
                                                 
109 Almgren, Löwgren & Bergström (2002), s. 398 f.; Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (1996), s. 486 f.; 
Oredsson & Andersson (1997), s. 410 f.  
110 Almgren, Löwgren & Bergström (2002), s. 398 f.; Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (1996), s. 486 f.; 
Oredsson & Andersson (1997), s. 410 f. 
111 Oredsson & Andersson (1997), s. 410 f.; Almgren, Löwgren & Bergström (2002), s. 398 f. 
112 Larsson (2016), s. 197 ff.; Alm & Alm (2014), s. 322 ff.; Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 422 f. 
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I flertalet av läroböckerna presenteras Förintelsen som en egen kategori. Det kan då skapas 

möjligheter att sätta Förintelsen i relation med andra händelser som har inträffat. Två exempel 

i läroböckerna från Lgy 11 är att Förintelsen och Nürnbergrättegångarna jämförs med andra 

rättegångar i Haag efter kriget i Jugoslavien under 1990-talet, där ett annat folkmord har 

inträffat113, eller att i dagens samhälle har Förintelsen varit en uppmaning om vikten av 

demokrati och mänskliga rättigheter, i relation till det europeiska arbetet med 

integrationsfrågor.114 I den lärobok från Lpf 94 som också gör en jämförelse så gör fattarna 

det i relation med två andra folkmord som har ägt rum under 1900-talet.115 Genom att 

författarna ger förslag på sådana framställningar så skapas det möjlighet att kunna jämföra 

och förstå Förintelsens historiska värde i relation till andra händelser. Då kan det skapas 

möjligheter att få perspektiv på Förintelsens omfattning. Att omfånget har ökat i läroböcker 

kan således bero på att framställningarna är reflekterande/analyserande. Det kan generera i 

möjligheter till att utveckla fördjupad förståelse om Förintelsen, vilket kan resultera i att 

eleverna tar till sig och förstår innehållet i läroböckerna. Eftersom det förekommer fakta om 

Förintelsen i samtliga läroböcker som har analyserats kan det konstateras att Förintelsen har 

en plats i den historiska kultur som råder i samhället.  

 

Framställningen av vilka som ska stå som ansvariga för Förintelsen skiljer sig åt mellan 

läroböckerna. I två av läroböckerna formade utifrån Lpf 94 så vill författarna framförallt 

framhäva Hitler som ansvarig för att Förintelsen ägde rum.116 I samtliga läroböcker för Lgy 

11 vill författarna framhäva att hela det europeiska samhället var ansvariga117, vilket även 

förekommer i en lärobok för Lpf 94.118 Ur ett historiekulturellt perspektiv så visar 

framställningens förändring att läroböckerna istället vill förmedla fördjupad kunskap om 

Förintelsen som historisk händelse. I de nyare läroböckerna prioriteras det inte att framhäva 

en enskild person som ansvarig. Istället vill författarna förmedla att hela det europeiska 

samhället var högst delaktiga i att det kunde inträffa. Från att tidigare ha anklagat enbart 

tyskarna som ansvariga för Förintelsen visar de senare läroböckerna att det var den utbredda 

antisemitismen i Europa som gjorde det möjligt. Det visar en förskjutning i läroböckernas 

framställning mot att inkludera mer aktörer och nationer som aktivt deltagande i Förintelsen, 

vilket är en förändring i läroböckernas historiekulturella förmedling till läsaren. 
                                                 
113 Larsson (2016), s. 200.  
114 Alm & Alm (2014), s. 325.  
115 Oredsson & Andersson (1997), s. 411.  
116 Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (1996), s. 486 f.; Almgren, Löwgren & Bergström (2002), s. 398 f. 
117 Larsson (2016), s. 199.; Alm & Alm (2014), s. 323.; Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 422. 
118 Oredsson & Andersson (1997) s. 410. 
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Författarna till de nyare läroböckerna vill även framhäva att fler folkgrupper ska inkluderas i 

Förintelsen, exempelvis romer och homosexuella119, vilket skiljer sig mot en av de äldre 

läroböckerna. Där läggs ett större fokus i en av böckerna på att det var judarna som dog i de 

olika lägren.120 Däremot presenteras det i två av de äldre läroböckerna att andra folkgrupper 

också ska inkluderas i Förintelsen.121 Förändringen har lett fram till att författare till de nyare 

läroböckerna vill betona och inkludera fler personer än enbart judarna i Förintelsen. 

Författarna vill således visa att nazisterna ville döda flera folkgrupper som ansågs vara 

svagare än dem själva. Historiekulturen i läroböckerna har således förändrats mot att beskriva 

Förintelsen i större omfattning, där fler folkgrupper ska inkluderas. Det görs genom att 

författarna använder sig av fördjupade förklaringar och även ökade 

reflekterande/analyserande framställningar, vilket är en viss skillnad i framställningen mellan 

läroböckerna.  

9. Diskussion 
Av undersökningen kan det konstateras att den största märkbara skillnaden är att omfånget 

om Förintelsen har blivit större och att den normativa framställningen har blivit en del av hur 

Förintelsen framställs i läroböckerna. Att framställningarna innehar normativa inslag kan leda 

till att läsaren kan uppfatta innehållet utifrån vilka som är goda och onda i samband med 

Förintelsen. Genom att innehållet uppfattas på ett sådant sätt kan händelsen tolkas utifrån ett 

offer-förövarperspektiv. Ett sådant perspektiv kan skapa problem att förstå innehållet i 

lärobokens texter om Förintelsen som kan medföra att elever inte utvecklar förståelse för 

händelsen, vilket är i likhet med resultatet från Wibaeus studie. Ifall att eleverna ser det från 

olika perspektiv kan de istället inta en åskådarroll, vilket Wibaeus och Gross också 

förespråkar. Om innehållet framställs med hjälp av värderingar kan det generera i att läsaren 

påverkas av författarnas bedömningar av innehållet och inte gör en självständig tolkning av 

Förintelsen som historisk händelse. De värderingar som förekommer i samband med 

framställningen kan medföra en diskussion om undervisningen ska förmedla vilka som är 

goda eller onda i Förintelsen eller om eleverna ska öka sin förståelse om exempelvis hur 

Förintelsen kunde inträffa.  

 

                                                 
119 Larsson (2016), s. 197 ff.; Alm & Alm (2014), s. 322 ff.; Harrisson & Harrisson Lindbergh (2016), s. 422 f. 
120 Sandberg, Karlsson, Molin & Ohlander (1996), s. 486 f.  
121 Oredsson & Andersson (1997), s. 410 f.; Almgren, Löwgren & Bergström (2002), s. 398 f. 
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Att antalet normativa framställningar har ökat i de nyare läroböckerna går att uppfattas från 

ett annat perspektiv. Genom att sådana framställningar betonas i läroböckerna kan 

Förintelsens värde framställas på ett annat sätt. En potentiell orsak kan bero på att författarna 

vill förmedla hur Förintelsen ska uppfattas och förstås, men även dess omfattning i relation 

till andra folkmord som har inträffat. Exempelvis så framkommer det i läroböckerna att 

Förintelsen är ett av de värsta folkmorden som har ägt rum i historien, på grund av dess 

omfattning och att det hittills inte har inträffat någonting liknande. Genom att författarna 

använder sig sådana värderingar och utsagor om vad som är gott och ont i deras 

framställningar kan det ge uttryck för Förintelsens omfattning. Att normativa framställningar 

används kan således vara ett sätt att framhäva vilken betydande roll Förintelsen har för den 

svenska historiekulturen. I kontrast till resultatet i Gonzáles-Delgados studie så visar resultatet 

från undersökningen att framställningarna i svenska läroböcker om Förintelsen ger möjlighet 

att belysa och betona dess historiska värde. Då kan elever utveckla djupare förståelse om 

Förintelsen, vilket exempelvis kan vara de grundläggande orsakerna eller vad som anses vara 

rätt och fel. Elevers egna föreställningar kan påverka hur det ska uppfattas, men om 

författarna använder normativa framställningar i läroböcker kan det medföra att elever förstår 

Förintelsens värde. Samtidigt kan Förintelsens plats betonas i den svenska historiekulturen.  

 

Det finns tendenser till att Förintelsens framställning i läroböckerna för Lgy 11 har blivit 

alltmer omfattande och med ökade inslag av reflekterande/analyserande framställningar. Att 

använda reflekterande/analyserande framställningar gör att Förintelsen har blivit en egen 

kategori. Lärare och elever kan då använda Förintelsen för att skapa förståelse för andra 

händelser i det förflutna, genom att göra jämförelser mellan olika händelser. Det kan generera 

i och skapa möjligheter för elever att utveckla sitt historiemedvetande, vilket är en central del 

av historieämnet. I likhet med resultatet från Ammerts (2008) studie så visar resultatet i den 

genomförda undersökningen att det finns möjligheter, i vissa delar av läroböckernas innehåll, 

för elever att utveckla sitt historiemedvetande. Detta är mer framträdande i de nyare 

läroböckerna, då författarna gör jämförelser med andra händelser i högre utsträckning. Det 

förekommer även i de äldre läroböckerna, men inte i samma omfattning. Möjligheter kan då 

skapas för eleverna att få perspektiv på Förintelsen händelsen i relation till andra, möjligen 

mer nutida händelser. Det är även i linje med resultatet från Gross studie, som anser att 

undervisningen behöver utgå från olika perspektiv för att ge möjligheter att förstå händelsen 

som studeras utifrån ett bredare perspektiv.  
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Resultatet av den genomförda undersökningen kan relateras till Olssons, Holméns, 

Hammarlunds, Ammerts (2008) och Vintereks studier, vilka visar att läroboken kan vara 

startpunkten för undervisningens innehåll och att den används av lärare i skolan. Innehållet i 

samtliga analyserade läroböcker tenderar att vara förenklade, vilket kan bero på att författare 

behöver göra ett eget urval av stoff. Men även om författarna behöver göra ett eget urval så 

kan det framställas på olika sätt. Eftersom den konstaterande framställningen används 

frekvent i läroböcker så får läsaren inte någon vidare förklaring av de påståenden som 

uttrycks. Det kan leda till att elever har problematik med att förstå innehållet i lärobokens 

texter, vilket är i likhet med resultatet av Olssons studie. Undervisning som utgår från 

förenklade resonemang och utan jämförelser med andra händelser skapar inte möjligheter till 

fördjupad förståelse. Kunskapen från läroböckernas innehåll blir att exempelvis kunna 

identifiera vad Förintelsen var och hur många som dog. Materialet i undervisningen kan 

således behöva kompletteras med annat material för att skapa djupare förståelse, vilket är i 

likhet med resultatet från Wibaeus, Lindquists, och Ammerts (2015) studier. De valde att 

komplettera materialet i undervisningen, för att vidareutveckla elevernas kunskaper och 

fördjupa förståelsen. En annan möjlighet med att använda annat undervisningsmaterial än 

läroboken är på grund av att öka intresset för ämnet hos eleverna och samtidigt generera i 

fördjupade kunskaper, vilket resultatet i Olssons och Wibaeus studier också visar. Det kan 

vara tänkbara orsaker till att andra läromedel används vid undervisning om Förintelsen.  

 

Den genomförda studien om Förintelsens framställning och förändring i läroböcker visar att 

det förekommer fakta om Förintelsen i samtliga analyserade läroböcker, men att omfånget 

kan variera. Efter undersökningen som gjordes på 1990-talet fick Förintelsen ökad plats i både 

samhället och den svenska skolan. En följd blev att Förintelsen skulle behandlas i större 

utsträckning i samband med undervisningen. Resultatet i den genomförda undersökningen på 

läroböckerna och dess förändring är i linje med resultatet i Holméns studie, som visar att 

lärobokens stoff ändras efter politiska förändringar som sker i samhället. Historiekulturen i de 

nyare läroböckerna har förändrats mot att bestå av fördjupade fakta och förklaringar om 

Förintelsen, vilket kan bero på att Förintelsen har fått ökad uppmärksamhet i samhället. Det 

kan således förklaras att i takt med att politiska förändringar äger rum så förändras 

läroböckernas innehåll. Om exempelvis de personer som bestämmer vilken historia som ska 

publiceras anser att elever ska ha mer kunskap om Förintelsen kommer det att avspeglas i 

både läroböcker och undervisningen. Detta kan vara potentiella orsaker som har bidragit till 

att Förintelsen fått ökat omfång i läroböckerna.  
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Eftersom författarna till läroböcker väljer att skriva om Förintelsen i läroböcker kan valet av 

folkmord för undervisningen således bero på att det finns material att använda i läroboken. 

Det kan relateras till resultaten i Hammarlunds studie, som visar att lärare tar stöd av 

läroboken i undervisningen. På grund av att Förintelsen återkommer i samtliga läroböcker och 

att flertalet lärare undervisar om Förintelsen så kan det utläsas att det är en central del av 

historiekulturen som finns i samhället. En tänkbar orsak är, precis som resultatet i Perssons 

och Ammerts (2015) studier, är att elever ska få kunskap om det för att det inte ska inträffa 

igen. Det är också möjligt att använda Förintelsen som historisk händelse för att ge insikter till 

att främja demokratiska värderingar, vilket är en utgångspunkt i den nuvarande läroplanen. 

Samtidigt kan det också bero på att generationerna som växt upp efter att Förintelsen inträffat 

ser det som deras ansvar att ge kunskap om folkmord för att motverka det för framtiden. På ett 

liknande sätt är det möjligt att vår generation ser sitt ansvar i att ge kunskaper om händelser 

som inträffar i vår samtid, då historiekulturen förändras. Eftersom omfånget kring Förintelsen 

har ökat i läroböckerna formade utifrån den senaste läroplanen kan det konstateras att 

läroböcker vill förmedla fördjupad förståelse för hur Förintelsen kunde inträffa.  

 

I relation till andra länders läroböcker så verkar de svenska läroböckerna betona Förintelsen i 

högre utsträckning. Exempelvis så framkom resultatet av González-Delgados studie att det 

inte är ett vanligt förekommande i spanska läroböcker. Det kan uppfattas som att den spanska 

historiekulturen inte vill framhäva Förintelsen som historisk händelse. En möjlig orsak är att 

Förintelsen inte har en lika central plats i deras undervisning och att det inte anses vara något 

som ska bevaras i deras kollektiva minne. Det kan också tolkas som att de inte vill förmedla 

det vidare till kommande generationer, på grund av att det kan vara problematiskt att förstå 

Förintelsen. I relation till polskt historieberättande är det intressant, då resultatet i Gross 

studie visade att polska elever uppfattade att bilderna var något som drabbade deras folk och 

inte judarna. Historiekulturen som råder i Polen kan uppfattas som att betona hur den polska 

befolkningen drabbades av det tyska intåget och att inte inkludera judarna i deras historia.  

 

Skolans undervisning är bärare av ett kollektivt minne, men precis som Gross studie visar så 

påverkas detta av elevernas egna föreställningar. Elever möter historia på olika sätt, där bland 

annat filmatiseringar kan påverka deras tankar. Resultaten av Gross och Gonzáles-Delgados 

studier är en kontrast mot den svenska historiekulturen som istället vill framhäva och betona 

att flertalet minoriteter ska inkluderas i Förintelsen. Det finns således en åtskillnad om hur 
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Förintelsen behandlas i olika länder, vilket är en indikation på att det existerar olika historiska 

kulturer. För svenskt vidkommande så visar undersökningens resultat att Förintelsen ska 

finnas kvar och bevaras i det kollektiva minnet. Det är något som är angeläget att förmedla till 

kommande elever, både genom läroböckerna som används i undervisningen, att det är vanligt 

förekommande i läroböcker och att det är ett prioriterat arbetsområde i den svenska skolan. 

10. Slutsatser 
Den genomförda studien har visat att läroböcker tenderar att bestå av mestadels konstaterande 

och förklarande framställningar av Förintelsen som historisk händelse. Förändringen i 

framställningen mellan läroböckerna är att de nyare läroböckerna använder andra 

framställningsmodeller i högre utsträckning, i form av normativa framställningar. Eftersom 

konstaterande framställningar är framträdande i samtliga läroböcker kan det medföra 

problematik för elever att ta till sig läroböckernas innehåll, vilket är i likhet med resultat från 

delar av tidigare forskning. Om elever inte får utförliga förklaringar kan ett påstående bli 

problematiskt att förstå.  

 

Att läroböckerna innehar normativa och konstaterande framställningar kan samtidigt påverka 

att andra undervisningsmaterial än läroboken väljs. Om läroboken används får eleverna inte 

möjlighet att erhålla kunskap från olika perspektiv och det finns problematik att självständigt 

värdera innehållet. Ett redan värderat innehåll kan leda till att utvecklingen av elevers 

kunskaper istället fokuserar på vad som exempelvis är bra och dåligt, istället för att skapa 

kunskap om Förintelsen. Däremot kan det också förstås som ett sätt att betona Förintelsens 

plats i den svenska historiekulturen. Genom att använda värderingar för att beskriva 

Förintelsen kan det uppfattas som att författare vill förmedla att det var något fruktansvärt 

som inte ska kunna inträffa igen.   

 

Omfånget kring Förintelsen har ökat i läroböckerna som används till Lgy 11, i form av text 

och förklaringar. Det visar att läroboksförfattarna vill ge fördjupad förståelse för Förintelsen 

som historisk händelse. Möjligheter skapas att ha Förintelsen som utgångspunkt för 

jämförelser med andra, liknande händelser, som har inträffat i historien. I relation till andra 

länder så betonas Förintelsen mer i de svenska läroböckerna. Det visar att Förintelsen är en 

del av den historiska kultur som råder i samhället och det är något som ska förmedlas till 

kommande generationer, för att bevara dess plats i vårt kollektiva minne.  
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