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Sammanfattning 
 

Vi har analyserat Forum för levande historias material brott mot mänskligheten under 

kommunistiska regimer genom en hermeneutisk textanalys. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka om materialet förmedlar historiemedvetande. Resultatet visar att materialet inte 

förmedlar det som krävs för att historiemedvetandet ska stimuleras. De historiska händelserna 

sätts inte tillräckligt väl in i sitt sammanhang och det råder otydlighet beträffande vad som 

orsakade utvecklingen. Materialet redovisar inte tillräckligt många förklaringsperspektiv. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet mot tidigare forskning och vad denna typ av 

historieskrivning kan få för pedagogiska konsekvenser.  
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1. Inledning 
Vi ser skolämnet historia som en viktig del i utvecklandet av elevers historiemedvetande. I en 

tid då medias utbud blir allt mer svårt att överblicka så kan skolans undervisning ses som en 

kvalitetssäkrad och trygg bas för skapandet av normer, värderingar och förståelse. Men inte 

heller skolans undervisning sker oberoende av de olika nationella och politiska vindar som 

blåser. Historia används av olika aktörer som har olika syften med sitt bruk av historia. Ett 

exempel på detta är hur olika historiska aktörer kan iklädas olika skepnader av brukaren.  

     Sovjetunionen och Ryssland har under alla år varit en betydande maktfaktor, präglad av 

nationella symboler. Symboler bland annat i form av statyer, målningar och propaganda. 

Västvärlden anser att det som kommit fram som fakta under terrorhungern1 gentemot den 

ukrainska delen av landet ska uppfattas som folkmord, den ledande aktören bakom detta 

fruktansvärda brott som drabbade miljontals människor anses vara Stalin och hans 

hantlangare (Gerner & Karlsson 2005). I Ryssland väljer man däremot att idag, 80 år senare, 

lyfta fram Stalin som en nationell symbol och hjälte. ”Dessvärre står Stalin starkare i dag än 

bara för några år sedan. Många vanliga ryssar ser Stalin som mer god än ond. Det beror på en 

cynisk attityd hos dagens makthavare, säger sångaren och kulturpersonligheten Alexander 

Skylar” (Seljeseth 2009). 

     Hur detta kommer att påverka ryska ungdomars framtida bild av Stalin kan man bara sia 

om, men detta kan på längre sikt ha en stark påverkan på ryska elevers historiemedvetande 

om man ser till aspekterna dåtid, nutid och framtid.2 Den politiska analytikern Andrej 

Piontkovskij menar också att myten om Stalin medvetet hålls vid liv av makthavarna. 

 

- De bekymrar sig inte över att folket hyllar Stalin. Dagens styrande saknar varje form av 

ideologi och därför använder de sådant de känner igen från förr. Markeringen av Molotov-

Ribbentroppakten tidigare i år är ett exempel. Man basunerade ut att  

Stalin inte hade något val, att han var tvungen att alliera sig med Hitler. (Seljeseth 2009) 

Detta fenomen går även att känna igen i svensk form, då vi valde att framställa kung Karl XII 

som nationell symbol vid kungsträdgården i Stockholm under år 1868. Andra länder som 

Turkiet har däremot genom åren definierat vår krigarkung Karl XII som satan själv (Zander 

2001). Hur man från politiskt håll väljer att framställa olika nationella ikoner och historiska 

                                                 
1 Benämning på matblockaden riktad mot det Ukrainska folket under 1920 talet. 
2 Historiemedvetande är uppsatsens centrala begrepp som bygger på tidsdimensionerna dåtid, nutid och framtid. 
För en presentation av begreppet, se avsnitt 1.1.  



                                                                             
 

2 
   

händelser kan ha en väldigt stor påverkan för uppfattningen av den egna historien. Som synes 

kan en och samma politiska aktör tjäna olika syften i olika kulturer och nationer.   

Som blivande lärare i historia har vi ofta upplevt att det är svårt att låta eleverna söka 

internetbaserad information under olika typer av arbetsmetoder, t.ex. tematiska 

fördjupningsarbeten. Som lärare känner vi ofta ett behov av att ge eleverna ett större djup och 

fler perspektiv än de kan få genom de texter som redan finns tillgängliga i skolans läroböcker.  

     Vid den här typen av informationssökning kan det uppstå svårigheter för elever och lärare 

att avgöra internetkällornas kunskapsvärde. Därför tycker vi att det bra att låta eleverna 

använda kunskapskällor som vi betraktar som kvalitetssäkrade och seriösa. Levandehistoria.se 

är ett exempel på en webbplats med hög trovärdighet, då innehållet kontrolleras av en statlig 

myndighet, Forum För Levande Historia. Vi kommer fortsättningsvis benämna Forum För 

Levande Historia som Forum.  

     Vi ämnar i detta uppsatsarbete undersöka hur elevers historiemedvetande kan formas av 

Forums material. Tidigare forskning inom skolämnet historia visar att tidens anda starkt 

påverkar det som eleverna får läsa och lära i läroböckerna (Ammert 2008, Zander 2001). I och 

med detta anser vi att även Forums material är viktigt att undersöka.   

     Vi kommer att undersöka Forums material om Brott mot mänskligheten under 

kommunistiska regimer (2009). Politiska strömningar har påverkat den svenska skolan och 

dess historieundervisning under flera decennier. Vi finner detta intressant då dagens 

borgerliga regering år 2006 valde att lägga ut material om Brott mot mänskligheten under 

kommunistiska regimer. Innan regeringsskiftet 2006 arbetade Forum under ledning av den 

socialdemokratiska regeringen bland annat med det ursprungliga projektet Om detta må ni 

berätta vilket handlade om de brott som begicks under Förintelsen. Detta material skickades 

under 1998 ut i över en miljon exemplar till skolelever (Svanberg & Zander 2009). Forum har 

även behandlat bland annat slavhandeln och haft olika projekt om rasism och homofobi. Det 

var först i och med regeringsskiftet när materialet brott mot mänskligheten under 

kommunistiska regimer inkom som det började höjas röster om Forums inriktning. När 

projektet Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer presenterades delades 

svenska historieforskare upp i två läger (Rothstein 2008). Den ena gruppen ansåg och anser 

fortfarande att staten inte ska vara delaktig i historieskrivandet och den andra gruppen menar 

att denna åsikt endast bygger på politiska sympatier. Vi kommer att redogöra för denna 

uppmärksammade splittring i en senare del i uppsatsen.  

     Materialet berör det som idag anses som brott mot mänskligheten begångna under 

kommunistiska regimer. Materialet är uppdelat i tre olika kapitel och dessa berör de 
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kommunistiska staterna Sovjetunionen, Kina och Kambodja. Det som framförallt lyfts fram i 

materialet är de olika brott mot den egna befolkningen som begicks under dessa styren.  

I detta material kommer vi utifrån begreppet historiemedvetande undersöka vilka tendenser av 

historiebruk som vi hittar i materialet. Återigen, detta är intressant med tanke på det politiska 

klimat där olika delar av historieskrivningen misstänkliggörs. Förintelsen, terrorattackerna 

11/9 och Palmemordet kan ses som exempel där vissa grupper ifrågasätter det inträffade 

utifrån olika konspirationsteorier. Detta kan på längre sikt leda till att allmänhetens 

uppfattning om den historiska händelsen och förklaringen till den omformuleras/accepteras. 

Detta är ett exempel på hur historiemedvetandet är en levande del av människan och hennes 

föränderliga identitet.  Slutligen anser vi att webbplatsen kan påverka vår syn på vad som är 

centralt och viktigt i historien om kommunismen och vilka som vi betraktar som förövare och 

offer. Det är ytterligare en anledning till att vi finner det relevant att undersöka Forum För 

Levande Historias material. Hur finns då historiemedvetande närvarande i skolans 

undervisning? 

1.1 Historiemedvetande  

I kursplanen för historia för den obligatoriska skolan står det i det första strävansmålet att 

skolan ska arbeta för att eleven förvärvar ett historiemedvetande (lpo94, skolverket.se).  

Även i kursplanen för gymnasiet betonas att skolan ska arbeta mot att fördjupa elevens 

historiemedvetande och förmåga att anlägga historiska perspektiv även vid studierna i andra 

ämnen (lpf94, skolverket.se) Genom hela skolans historieundervisning finns detta begrepp 

som en central färdighet att utveckla. Innan vi fördjupade oss i begreppet historiemedvetande 

hade vi en ganska oreflekterad hållning till det men under läsningen visade det sig att 

historiemedvetande är vagt formulerat och kan ha flera betydelser. Bernard Eric Jensen 

skriver i boken Historiedidaktik (1997) om historiemedvetande och de olika innebörder 

begreppet innehar. Jensen (1997) efterfrågar bland annat en historieundervisning med ett 

högre bruksvärde. Anledningen till detta är enligt Jensen (1997) att historiemedvetandet 

formas i många olika livssammanhang och inte bara i skolan. Detta skapar ett behov att 

omformulera synen på historieundervisningen i skolan. Om man ser undervisningens uppgift 

som att bearbeta och utveckla historiemedvetande måste hänsyn även ses till den historia som 

våra unga exponeras för och brukar utanför skolans ramar. Att utveckla de läroprocesser och 

bildningsfunktioner som är knutna till historiemedvetande måste ligga som en målsättning för 

undervisningen. Det är detta som Jensen anser är viktigt när han påtalar att undervisningen 
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måste ha ett tydligare bruksvärde (Jensen 1997). Vi vill mena att historieframställningar idag 

utanför skolan, vara av allt större betydelse för elevers historiemedvetande. Numera kan vem 

som helst skriva ”historia” och publicera sitt material elektroniskt med en stor mängd 

konsumenter ett musklick bort. Skolans historiska läromedel har alltså fått konkurens från 

andra håll vilket ställer nya krav på historieundervisningen.   

 

1.1.1 Vad kan begreppet historiemedvetande innebära?   

För det första är det värt att nämna att historiemedvetande inte slagit igenom som begrepp 

överallt utan att det främst är i Tyskland, Danmark och Sverige som det används. För det 

andra är det inte alla som är positivt inställda till hur begreppet används. Jensen (1997) menar 

att begreppet mött kritik i Tyskland av bland andra Joachim Rohlfes, som menar att 

historiemedvetande är ett begrepp som har spridits i stor omfattning just för att det är ett så 

vagt begrepp (Jensen 1997). Detta är något som författaren också poängterar när han lyfter 

fram fyra olika definitioner av begreppet historiemedvetande, då dessa definitioner rymmer 

stora skillnader. Det är Karl-Ernst Jeismanns definitioner av historiemedvetande som Jensen 

väljer att lyfta fram (Jensen 1997).  

     För det första kan historiemedvetande ses som en ständigt närvarande vetskap om att alla 

olika former av samliv och kulturer som människor skapat existerar i tid vilket innebär att de 

har ett ursprung och en framtid utan att för den skull vara stabila och fasta eller 

förutsättningslösa. 

     I Jeismanns andra definition får begreppet en annan innebörd genom att det omfattar 

sammanhangen mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen för nuet och perspektivet på 

framtiden (Jensen 1997).   

     Den tredje definitionen innebär att historiemedvetande är hur det förflutna är närvarande i 

våra föreställningar och uppfattningar. Det är värt att notera att denna definition inte 

inbegriper framtidsdimensionen.(Jensen 1997)  

    Den sista definitionen innebär att historiemedvetande bygger på en gemensam förståelse 

som baseras på känslomässiga upplevelser. I alla mänskliga samhällen är den gemensamma 

förståelsen en nödvändig beståndsdel. Även denna definition saknar framtidsdimensionen.    

Jensen (1997) menar att historiedidaktiken, beroende på vald begreppsdefinition, kommer att 

ta olika uttryck. Hur ska vi då förhålla oss till historiemedvetande och de olika definitionerna 

av begreppet?  Inom Jeismanns definitioner av historiemedvetande ser Jensen (1997) två 

skilda tendenser. Den ena tendensen är traditionell, historia och dåtid blir därigenom 
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synonymer, medan den andra tendensen är nyskapande i och med att framtidsdimensionen 

ingår. Jensen (1997) menar att den andra tendensen, historiemedvetande som ”… människans 

medvetande om processförhållandet mellan dåtid, nutid och framtid, är insikten om att man i 

så fall arbetar med ett mycket brett och omfattande begrepp av stor betydelse” (Jensen 1997, 

sid 53). Författaren poängterar att vid denna användning blir begreppet nära identiskt med 

tidsmedvetande och att det därmed kanske blivit för brett och allmänt. Historiedidaktiker har 

använt sig av två strategier för att försöka hålla fast vid denna breda definition och samtidigt 

göra den mer specifik.  Jörn Rüsen har valt att låta minnet eller tolkningen av det förflutna bli 

till det dominerande momentet i begreppet, men Jensen menar att risken med denna strategi är 

att historiemedvetande får en dåtidsfixering (Jensen 1997).  

     Den andra strategin som Jensen (1997) lyfter fram, och som han själv föredrar och som vi 

utgår ifrån, innebär att låta historiemedvetande bli ett delbegrepp till tidsmedvetande. I de fall 

relationen dåtid/nutid/framtid innefattar sociokulturella processer är det historiemedvetande 

som berörs och i andra fall då medvetandet handlar om natur, om exempelvis planeters 

kretslopp, är det tidmedvetandet som det handlar om. Jensen (1997) menar att detta ger 

möjligheten att skilja på fysiska processer och människogenererade sociokulturella processer, 

vilket i ett historiedidaktiskt sammanhang är två viktiga distinktioner.  

     Vi kommer själva att använda oss av den definition som Jensen (1997) står bakom. Att 

kunna arbeta med historia i flera tidsdimensioner och samtidigt avgränsa historieämnet till att 

handla om de sociokulturella processer som människor är med och påverkar låter enligt oss 

som ett fruktbart sätt att försöka förstå historia och historisk utveckling på.  

 

1.1.2 Historiemedvetande och skolans undervisning 

Jensen anser att skolans historieundervisning endast tjänar sitt syfte om den kan ge eleverna 

något mer än det historieutbud som de även annars kommer i kontakt med. Huvuduppgift för 

undervisningen blir med detta resonemang att utveckla en kvalificerad läromiljö för 

producenter och användare av historiemedvetande (Jensen 1997).  

     Författaren kritiserar skolans traditionella historieundervisning då den inte ger eleverna 

den kvalificerade läromiljö som krävs för ett utvecklande av historiemedvetande. Den 

traditionella undervisningen innebär en strävan efter att ge eleverna baskunskaper om 

händelser och förhållanden i det förgångna utan att ge eleverna en möjlighet att förstå att de 

själva är skapade och skapare av historia. Problemet, enligt Jensen (1997), ligger i den 

undervisningsstruktur som är dominerande med ett kronologiskt upplägg där olika tidsepoker 
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läggs på varandra. Detta upplägg gör det svårt för eleverna att se hur dåtid, nutid och framtid 

kan kopplas samman. Det ägnas helt enkelt för lite uppmärksamhet åt historiemedvetandets 

olika tidsdimensioner när det bedrivs undervisning (Jensen 1997).  

     Vi anser att Jensens (1997) resonemang är intressant för vår uppsats. Även om författarens 

diskussion bygger på ungefär 15 år gamla uppgifter så menar vi att det material som elever 

och lärare bygger undervisningen på bör främja utvecklandet av ett historiemedvetande. 

Frågan är om vår empiri, Forums texter, är exempel på det Jensen (1997) kallar för traditionell 

historieundervisning eller om texterna faktiskt sätter fler dimensioner än dåtiden, eller den 

historiska nutiden, i fokus. Om texterna kan ses som flerdimensionella och perspektivrika är 

det intressant att undersöka i vilken mån och hur ett historiemedvetande uttrycks och formas.  

     Det politiska klimatet är något som Niklas Ammert (2008) och Ulf Zander (2001) lyfter 

fram i sina avhandlingar. Under olika tidpunkter har läroböcker och den internationella samt 

den nationella historieskrivningen präglats av olika typer av historiebruk. Vi har valt att nedan 

ge en tematisk översikt över de olika historiebruken som har varit rådande i skolans historiska 

läromedel. Tidigare forskning om historiebruk visar hur historieskrivandet varierat i karaktär 

genom tiderna. Niklas Ammert har i sin avhandling Det Osamtidigas Samtidighet (2008) visat 

på hur historieskrivningen har skiftat i Sverige genom åren. Svenska historieläromedel har 

under olika tidsperioder från tidigt 1900 tal fram tills idag varit präglade av nationalistiska 

undertoner. Under senare del av 1900-talet, runt 1980, kom dessa värderingar fram igen. Den 

främsta orsaken till att nationalismen återkom i historieskrivningen var ubåtskränkningen i 

svenska farvatten utanför Horsfjärden i Karlskrona 1981 (Ammert 2008).  

     Ett annat exempel på hur historieskrivningen förändrats är första världskrigets inverkan på 

sättet att beskriva och skildra krigssituationer. Innan första världskriget beskrevs 

krigssituationer som heroiska och äventyrliga men efter krigets slut förändrades sättet att 

skriva och våldsyttringar och oroligheter beskrevs som misslyckanden. En anledning till 

denna förändring är enligt Ammert (2008) att det starka nationalistiska tänkandet sågs som en 

bidragande orsak till krigets uppkomst.  Efter kriget försökte man genom historieskrivningen 

betona andra värden än nationalism och revirtänkande som gemenskap, enighet och ett 

”starkare vi”(Ammert 2008). 

     Ulf Zander skriver i Fornstora dagar och moderna tider (2001) att den främsta skillnaden i 

det svenska historiebruket är förvandlingen från ett tidigare stort krigsintresse där de svenska 

konungarna var centralgestalter till ett mer riktat fokus till genusforskning och kvinnohistoria.  

Historieskrivningen förändrades alltså från att sätta de stora politiska aktörerna i centrum till 
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att skriva historia om den vanliga ”lilla” människan. Det var under 1970-talet som denna 

förvandling var som starkast (Zander 2001).  

Ammert (2008) menar att under 2000-talet är det den traditionella historiesynens 

återberättande som dominerar innehållet i de svenska läroböckerna (Ammert, 2008). Denna 

historiesyn går som en röd tråd igenom läroböckerna för samtliga årskurser i den svenska 

skolan. Författaren fortsätter med att beskriva detta fenomen som ingalunda konstigt utan att 

det handlar om att berättelser från det förflutna är kronologiska och därtill ett bildningsarv. 

Denna typ av historieundervisning kritiseras då den inte skapar ett historiemedvetande. Han 

ställer sig också kritisk till 2000 talets historieundervisning då han skriver; ”Repetitio mater 

studiorum i all ära, men böckerna presenterar i ytterst liten utsträckning andra perspektiv eller 

kopplar händelser till andra sammanhang.” (Ammert, 2008 s.48) 

     Ammert (2008) visar också att påfallande många av de historiska framställningarna i 

läromedlen idag är passiva, eftersom situationer inte förklaras utan snarare uppstår som 

genom en blixt från klar himmel. Författaren menar även att läroböckerna under 2000 talet 

tonar ner tidigare människors påverkan samt strukturers styrande funktioner. Han menar dock 

att det förekommer avvikelser, där det finns exempel för elever i tidigare år med gestalter som 

aktivt deltar. För elever i senare år är det oftast samhällsstrukturer som ges som 

förklaringsbakgrund till det inträffade.  Att förklara händelser ur flera perspektiv och 

sammanlänka dem med varandra anser även Jensen (1997) bör vara viktiga delar i en 

historieundervisning om den skall bidra till att skapa ett historiemedvetande.  

   

2. Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur Forums material kan bidra till 

att skapa en form av historiemedvetande. Följande frågor kommer vi att ställa till materialet 

för att besvara vårt övergripande syfte. 

1. Vilka tendenser av historiebruk framträder i materialet?  

2.  På vilka sätt är tidsdimensionerna, dåtid, nutid och framtid närvarande i materialet? 

3. Vilka olika former av aktör och strukturperspektiv finns i materialet? 
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3. Bakgrund 

3.1 Forskningsperspektiv på kommunismen  

Kristian Gerner och Klar Göran Karlsson har i Folkmordens historia (2005) försökt förklara 

olika brott mot mänskligheten och vad som orsakade dem. I boken redogörs hur tidigare 

forskare förklarat de olika händelser och processer som benämns som brott mot 

mänskligheten. Då vi kommer att fokusera på beskrivningen av brott begångna under den 

sovjetiska makten ser vi det som relevant att redogöra för de olika förklaringsmodeller som 

finns om vårt ämne i tidigare forskning.  

     Den totalitaristiska teorin utgår ifrån att det är den politiska makteliten som kontrollerar 

hela samhället och genom övervakning, likriktning och terror styr samhället i önskad riktning. 

Om man väljer att se Sovjet som en totalitär stat innebär det också att befolkningen ses som 

hjälplösa och viljelösa redskap för makthavarna. De som motsätter sig synen på 

Sovjetunionen som en totalitär stat kallas för revisionister. Under 1970-talet lanserades en 

teori om att Sovjet inte var en totalitär stat då det menades att befolkningen till stora delar 

stödde den sittande makten. I takt med att nytt källmaterial blev tillgängligt för forskningen 

mildrades dock denna teori och blev så att säga postrevisionistisk (Gerner & Karlsson 2005).      

Befolkningen framstår enligt denna teori dels som offer men också som aktivt stödjande den 

politiska eliten. Beroende på vilken av dessa två teorier som ses som trovärdig varierar svaret 

på vem eller vad som anses som skyldigt till den sovjetiska utvecklingen.  

Ur ett totalitaristiskt perspektiv innebär det att Stalin och hans närmaste medhjälpare och 

hantlangare måste ses som skyldiga till regimens förbrytelser. I en revisionistisk förklaring 

blir istället en större grupp av befolkningen skyldig till förbrytelserna (Gerner & Karlsson 

2005). Det är mycket vanligt att inom historisk forskning försöka jämföra olika platser, 

skeenden och processer med varandra. Ett exempel är att jämföra den nazistiska förintelsen 

med sovjetregimens terror, något som författarna också gör. Enligt den forskning som lyfts 

fram av författarna hade inte sovjetstyret samma starka stöd som Hitler hade för sin politik 

(Gerner & Karlsson 2005).  

     Författarna lyfter därefter fram något som vi anser som ytterst intressant då det går att 

relatera både till vårt uppsatssyfte och till historisk forskning och undervisning i historia i 

allmänhet. Gerner och Karlsson (2005) menar att frågan om det nazistiska och det stalinistiska 

samhällets karaktär inte kan besvaras genom enkla enskilda faktorer. Författarna menar att det 

visserligen måste ges utförliga och grundliga redogörelser för vad som hände i dessa stater, 
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men det är också viktigt att se till de olika tolkningsperspektiv som finns genom den 

tillgängliga forskningen. Historien ska alltså inte förenklas utan skrivas så nyansrik som 

möjligt (Gerner & Karlsson 2005). Det här resonemanget ser vi som ett tydligt kriterium för 

kvalité i historisk undervisning och vi anser att den här typen av perspektivrikedom bör 

främja utvecklandet av ett historiemedvetande.  

3.2 Forum för Levande Historia 

Här kommer en beskrivning av Forum och syftet med myndighetens verksamhet. Vi kommer 

också koppla vissa delar av myndighetsuppdraget med uppsatsens syfte, att undersöka 

historiemedvetande. Forum beskriver sina arbetsmetoder under rubriken ”Hur vi arbetar”, en 

text som finns publicerad på Forums webbplats. För en djupare förståelse för arbetssätt 

hänvisas läsaren till tidigare och pågående projekt men i detta citat beskrivs också något som 

vi anser är intressant:  

… Men kort uttryckt kan man säga att vi med historien som utgångspunkt undersöker 

processer i vår samtid som kan leda till intolerans och övergrepp. Vi utgår från fakta om 

Förintelsen och andra folkmord, men också från händelser i Sverige. Vi tar fram ny 

kunskap inom viktiga områden och förmedlar denna kunskap, ofta på traditionella sätt, 

genom seminarier, skrifter och debatter. (www.levandehistoria.se/om. ) 

 

Som synes utgår Forum från historiska händelser för att undersöka nutiden och de 

strömningar som kan leda till intolerans och övergrepp. Vi fastnade direkt för ordet fakta i 

citatet, ett ord som väckte ett antal frågor hos oss. Vi undrar bland annat om historia, som den 

framställs i myndighetens regi, ger läsaren utrymme för kritisk granskning, problematisering 

av historia som vetenskap och om historia framställs som något levande (en ständigt pågående 

skrivprocess) eller som just fakta. Vi anser att termen fakta är problematisk inom 

historieskrivningen eftersom så många aktörer med olika avsikter gör anspråk på att behärska 

de korrekta tolkningarna av vårt förflutna och vår samtid. Eleverna i skolan är kanske vana att 

tolka det de läser i läroböcker och läromedia som fakta men vi menar att det är ett vanskligt 

förhållningssätt som riskerar att göra brukaren till en passiv konsument av tolkningar som 

trots allt är bundna av ideologi och kontext. Vidare beskriver myndigheten att:   
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Vi går vidare till den känslomässiga insikten av vad övergrepp kan innebära. För att nå hit 

använder vi experimentella former och metoder. Vi låter unga använda sitt eget skapande 

för att konkretisera hur intolerans ser ut i deras vardag. Vi utmanar invanda föreställningar 

om ”vi” och ”dom” genom att sätta värderingar och åsikter på sin spets.  

(www.levandehistoria.se/om  ) 

Här beskrivs hur historia kan göras till något konkret och nutida. Att låta unga själva skapa 

förståelse för hur övergrepp och intolerans kan se ut idag tycker vi låter som ett bra sätt att 

göra historia till något aktivt och levande. Att låta ifrågasätta värderingar och åsikter, som 

många gånger kanske är vagt artikulerade hos individen, låter också som ett bra sätt att 

problematisera oss själva och vår nutid och detta kan vi se som en väg fram till utvecklandet 

av historiemedvetande.  

3.3 Opinionen för och emot Forum för levande historia  

När Forum efter fokuseringen på Förintelsen år 2008 valde att lägga fram nytt material 

berörande kommunismens brott mot mänskligheten uppstod en stark reaktion mot det material 

som Forum på regeringens uppdrag lade fram.  

     I ett upprop på tidningen Dagens Nyheter menar ett stort antal forskare att Forum utnyttjas 

i opportunistiskt syfte för historieskrivning i statens tjänst (Aronsson, m fl. 2008). Dessa 

forskare menar att risken är att historieämnet görs till ett slagfält för ideologiskt färgade 

regeringskampanjer och att det finns en fara att den öppenhet och kritiska hållning som 

kännetecknar god och seriös historieforskning kan skadas. Detta skulle då riskera att den 

öppenhet, kritiska hållning och tolerans som är myndighetens mål att stimulera hotas.   

     Detta kritiska angrepp kom snart att följas av andra grupper som försvarade Forums 

agerande. Kritiken blev delvis mer personlig när ovan nämnda forskargrupp kritiserades i 

Svenska Dagbladet för att inte agerat när Forum skrev om nationalsocialismen och 

Förintelsen under den socialdemokratiska regeringsperioden (Rothstein 2008).  Denna 

underlåtenhet beror enligt vissa kritiker på att forskargruppen har vänsterpolitiska eller 

marxistiska sympatier och därför inte vill att kommunistiska brott mot mänskligheten ska 

komma till offentlig kännedom (Uddhammar 2008). Vi kommer inte att redovisa alla 

vändningar i detta ordkrig men det kan vara intressant att nämna att Forum också kritiseras för 

att inte nämna USA:s härjningar, antalet döda och att USA var allierat med Pol Pot under 

Vietnamkriget. Detta skulle bero på att Forum skriver historia med den sittande regeringens 
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politiska intresse och därför inte belyser liberalismens brott mot mänskligheten.  (Lindeborg 

2009) 

     Det kan verkligen vara intressant att diskutera frågan historia, vetenskap och politik och 

deras inbördes relationer, men det är inte det vi ska göra här. Vi anser dock att den här 

debatten, som åskådliggör historieskrivningens starka slagkraft, gör det än mer relevant att 

undersöka den här typen av källa.  

4. Att tolka text – metodologi och utgångspunkter för analys. 

4.1 Text, tolkning och förståelse  

Bengt Kristensson Uggla skriver i Text och Existens (2004) att texten på en och samma gång 

är något levande och något dött. Texter kan få eget liv genom den tolkning som konsumenten 

gör. Texten bär på en mening men den meningen måste friläggas genom att någon griper in 

och tolkar texten. Läsningen kan med detta synsätt ses som ett kreativt handlande där textens 

luckor och hål fylls i (Uggla 2004). Detta för in oss på den ständiga möjligheten till 

tolkningspluralism. En text har kanske lika många tolkningar som den har läsare. Samtidigt 

måste vi alltid ta hänsyn till att vi uppfattar, och kanske måste uppfatta, vissa tolkningar som 

fel och falska. Frågan är vad som styr våra uppfattningar om vilka tolkningar som är 

acceptabla och inte. Att vissa personer, institutioner och synsätt har tolkningsföreträde är ett 

faktum. Att vi sen i efterhand anser att vi förmår göra en bättre tolkning än de tidigare 

uttolkarna visar bara hur fasta vi är i våra egna strukturer. Snart kommer kanske ny kunskap 

och nya behov som gör att tolkningen drar i en annan, ny, riktning. Kontentan av det här 

resonemanget är att tolkningen är kontextberoende i en mycket vid mening. Att som 

konsument av text vara medveten om att vi tolkar när vi läser är av stor vikt inte minst när 

tolkningen kommer att ligga till grund för en typ av vetenskaplig ambition. Kanske går det att 

frigöra sig från sina fördomar och sin förståelsehorisont, kanske går det inte. Vi är alltså 

medvetna om att det är vår tolkning av Forums texter som ligger till grund för vår analys. Vår 

egen förståelsehorisont kommer att påverka hur vi tolkar materialet. Hur kan man då minska 

risken för att empirin utsätts för omedvetna subjektiva tolkningar? Ett sätt är att öppet 

redovisa det material som vi tolkar i vår undersökningsdel. Genom att citera en del av empirin 

och sedan tolka den kan läsaren själv bedöma kvalitén och relevansen i tolkningen. Ett annat 

sätt är att redovisa hur vi har gått tillväga, vad vi har letat efter och varför.  
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 Uggla (2004)  kommer därefter fram till den intressanta frågan om hur man kan se på 

mediernas3 förhållande till vår verklighet. Uggla (2004) frågar om det är så att verkligheten 

upptäcks eller uppfinns av och genom medierna? Den frågan kan ställas till materialet som 

Forum För Levande Historia står bakom. Just att materialet skapas i en politisk kontext, av 

forskare och med syfte att utbilda en allmänhet är väldigt intressant. Vi tror inte att Forums 

målgrupp normalt tänker på att texter, alla texter, tillkommer i en politisk kontext. Om vi 

relaterar detta till begreppet historiemedvetande så menar vi att det är viktigt att som 

konsument vara medveten om att historien inte är utan skrivs och omformuleras. En viktig del 

i utvecklandet av ett historiemedvetande blir då förmågan att förstå att historia skrivs och 

används på olika sätt på olika platser. Både Niklas Ammert (2008) och Ulf Zanders (2001) 

forskning visar på detta. Även hur Lenin och Karl XII framställs i olika kulturer ser vi som ett 

exempel på hur behoven styr historieskrivningen.  

 

4.2 Analysredskap 

Vi ska analysera materialet Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer (2008) 

genom en hermeneutisk metod, där vi tolkar texten utifrån Karlssons och Zanders (2004) 

uppdelning av olika historiebruk samtidigt som vi letar efter de ledande aktörer och strukturer. 

Detta är intressant då vi kan se vem som tilldelas skuldbördan till det inträffade och inom 

vilka ramar handlandet skedde. De olika inslagen av vetenskapliga historiebruk anses enligt 

Karlsson och Zander (2004) vara det första analytiska verktyget som man i vetenskapliga 

kretsar utgått ifrån vid framställandet av historieböcker.   

     Utifrån det historiebruk som framkommer som ledande i materialet, kan vi sedan avgöra 

vad materialet skapar för form av historiemedvetande. Är det ett historiemedvetande där 

dåtid, nutid och framtidsperspektiven finns med eller bidrar materialet till en bristande och 

skev bild av Sovjetunionens historia. 

    Om det i materialet lyfts fram enbart ett förklarande perspektiv så kan man säga att det 

råder perspektivfattigdom. Om det istället redovisas flera olika perspektiv och 

förklaringsmodeller av det inträffade råder det perspektivrikedom vilket flera forskare inom 

det historiedidaktiska området lyfter fram som viktiga delar i en undervisning, som ska 

utveckla historiemedvetande (Jensen 1997, Ammert 2008).  

                                                 
3 Språkets, vetenskapens och historieskrivningens förhållande ingår i Ugglas resonemang.   
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Vi är medvetna om att det finns brister och risker vid hermeneutisk tolkning av text. En av 

bristerna är den individuella tolkningen av ett material. Vi alla kan tolka ett material utifrån 

olika synvinklar och tankesätt. Det finns ingenting som säger att vår tolkning av den enskilda 

texten skulle vara den fasta utgångspunkten för framtida forskning. För att förstå under vilka 

förhållanden vår tolkning av materialet är giltig har vi i en fördjupad presentation av 

historiebruken.  

     Vi har valt att utgå ifrån Karlsson och Zander (2004) och deras definitioner och validitets- 

begrepp i uppdelningen av historiebruken, detta eftersom tillvägagångssättet tidigare har 

använts som utgångspunkt främst av Karlsson och Zander (2004) men även av Ammert 

(2008) som utgick ifrån samma analytiska redskap i framställandet av avhandlingen De 

osamtidigas samtidighet . Vi finner även att uppdelningen av de olika historiebruken med 

dess kriterier för analys av text, var så pass tydliga i sin framställning att det inte gick att 

misstolka hur Karlsson (2004) i sina egna studier har använt sig av de olika definitionerna av 

historiebruk vid uppdelningen och analys av arkivmaterial. 

     Detta analytiska redskap är det vi har valt att utgå från, och det kan finnas fördelar och 

nackdelar med detta val. Hade vi utgått från ett annat perspektiv, tillexempel ett 

genusperspektiv, hade vi kanske tolkat texten annorlunda. 

     Vi har valt att i denna uppsats se på undersökningsmaterialet utifrån de olika typer av 

historiebruk som Karlsson & Zander (2004) lyfter fram. Ordet historiebruk kan enligt de ovan 

nämnda författarna ha flera olika tematiska innebörder. Vi kommer här att presentera dem 

utförligt för att du på bästa sätt ska förstå hur vi kommer att se och tolka materialet utifrån de 

olika perspektiven. Författarna har valt denna typologi för att försöka skildra de olika sätt som 

historia kan brukas på och brukas på. Typologin fungerar som ett verktyg för att visa hur 

historia används av olika grupper med olika syften och intressen. Resultaten blir också olika 

beroende på vilka av de olika historiebruken som används.  

     De olika historiebruken kan generera relevanta historiska fakta, vilka är nödvändiga då 

historieämnet är inriktat på att göra historiska tids- och rumsvariationer begripliga. Att göra 

historien begriplig är nödvändig för att kunna analysera hur samhället blivit vad det är och 

vad det framtida samhället kan komma att innebära. Denna förklaring länkar samman 

begreppen historiebruk och historiemedvetande. Historiebruken möjliggör också angelägna, 

kritiska och historiskt realistiska frågor om hur det kunde ha varit istället och om alternativa 

historiska förklaringar (Karlsson & Zander 2004). 

     Karlsson och Zander (2004) menar att alla bruk av historia i vid mening kan sägas handla 

om människors sökande efter mening och sammanhang i tillvaron. Som en analytisk 
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renodling kan typologin fylla en funktion som ett instrument för historiedidaktiskt forskning 

att visa hur historia brukas av olika brukargrupper med olika behov och intressen, och med 

olika funktioner som resultat.  

     Historiebruk och historiemedvetande kan länkas samman genom att olika historiebruk 

leder till olika typer av historieskrivning. Begreppet ickebruk av historia leder till en 

historieskrivning som undanhåller vissa historiska perspektiv och fakta. Vad ett icke bruk av 

historia konkret skulle kunna innebära för textkonsumentens historiemedvetande återstår att 

se. Vi drar slutsatsen att en historieskrivning som saknar vissa viktiga perspektiv skulle kunna 

skapa en snedvriden uppfattning av historien.  

 

4.2.1 Det existentiella historiebruket. 

Ofta sammanfaller det existentiella bruket av historia med snabba omvälvningar i ett samhälle 

som är satt under snabb förändring eller stark press.  Bruket kan ses som en högst privat 

karaktär, där skriftliga grundkällor ofta inte infinner sig utan intervjuer fungerar som 

historiska källor.  

     Karlsson & Zander (2004)  menar att det existentiella historiebruket aktiveras när det finns 

ett behov av att minnas eller att glömma. Författarna hänvisar till John R Gillis som menar 

även om man ser till de avlägsna innehållen i historien som Hiroshima, Auschwitz eller 

Tjernobyl så har människan ett större behov av strängt personliga minnen. 

     Vi tolkar Gillis i (Karlsson & Zander 2004) som att han menar att man i undervisning eller 

i material kan hänvisa till olika händelser som skett under historien, men det som man i slutet 

kommer att minnas är ens egna upplevelser. Författarna avslutar med att säga att det 

existentiella historiebruket i väst har förlorat sin karaktär, eftersom historien under 

moderniteten har mist sin offentliga funktion som redskap för nationens och statens 

sammanhållning och legitimering.  

     När vi söker efter det existentiella historiebruket kommer vi främst att beakta de olika 

personliga inslag som kommer fram i texten i form av intervjuer, dagböcker och berättelser 

om familjers öden.  

 

4.2.2 Det moraliska historiebruket. 

Det moraliska bruket av historia sammanhänger med maktutövning och med indignation över 

hur makt har utövats, och hur den i förlängningen fortsätter att utövas. Målet kan generellt 



                                                                             
 

15 
   

beskrivas som en uppgörelse med den funktionella statsmakten och ett mer eller mindre 

faktiskt återställande av det tillstånd som rådde innan denna makts ingrepp i historien. 

Karlsson & Zander (2004)  menar att man vid detta historiebruk ofta sätter sökarljuset till den 

historia som förtrycks eller förträngts, där starka intellektuella grupperingar får ett stort 

medialt genomslag i sin kamp för rättvis historieskildring. 

     Här kommer vi främst att se till det myndighetsmaterial och till de dagböcker som 

redovisar olika former av militära operationaliseringar . Anledningen till detta är att materialet 

som lyfts fram redogör för den ledande regimens olika förfaringssätt gentemot den egna 

befolkningen samt att man i dagboksform kan urskönja hur det såg ut i Ukraina innan 

terroråren.  

 

4.2.3 Det ideologiska historiebruket. 

Intellektuella och politiska grupper är huvudaktörer av detta historiebruk. Här handlar det om 

att med hjälp av historien bygga upp ett relevant meningssammanhang för att legitimera en 

viss makts position och rationalisera denna genom att lägga historien tillrätta så att misstag 

och andra inslag på väg till makten försvinner eller banaliseras. Konkret brukas det 

ideologiska historiebruket genom hänvisningar till historiska lagar och objektiva 

nödvändigheter. 

     Karlsson och Zander (2004) menar att de ideologier som skall ses som relevanta under de 

senare århundraden är de olika massideologierna som socialism/kommunism och nationalism. 

Författarna menar att i båda fallen tecknas en mödosam historisk utveckling från en turbulent 

dåtid via en konfliktfylld nutid till en utopisk framtid. Författarna menar att en tragisk 

konsekvens av detta historiebruk är att de etniska grupper som anses sakna historisk rätt till 

territoriet ofta drabbas av etnisk rensning. 

 

4.2.4 Icke bruk av historia. 

Detta bruk av historia framställer Karlsson och Zander (2004) som en specialform av det 

ideologiska historiebruket. Det brukas av samma aktörer och med samma syfte, att 

rationalisera och legitimera. Icke bruk av historia bör enligt författarna inte användas för att 

beskriva en situation när historiska företeelser fallit bort ur minnet eller ur det historiska 

sammanhanget. Bruket är mer ett uttryck för en medveten hållning hos politiska grupperingar 

som vill att den historiska dimensionen ska ignoreras eller förträngas. Idén är att det befintliga 
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samhället inte ska legitimeras med hjälp av historia eller kulturarv, utan med hänvisning till 

specifika socioekonomiska förhållanden i nutiden eller en lysande framtid. 

     När vi söker efter icke bruk av historia kommer vi främst att utgå ifrån andra perspektiv av 

ämnet för att se vad vi anser att materialet saknar i sin helhet. Genom det kan vi undersöka om 

kommunismen framställs ur flera olika perspektiv, alltså inte bara sett till de olika 

terrorformerna utan även till de andra bakgrundsaspekterna som de ideologiska och de 

didaktiska. Enligt Gerner och Karlsson (2005) fanns dessa bakgrundsfaktorer med som 

viktiga inslag för att nå fram till det högre syfte som Lenin och Stalin eftersträvade med ”sin” 

kommunism. 

 
4.2.5 Det Pedagogisk- Politiska historiebruket. 

Detta historiebruk kan beskrivas som ett metaforiskt, symboliskt och jämförande historiebruk 

i vilket förhållandet mellan då och nu görs förenklat och oproblematiskt. Målet med det 

pedagogisk-politiska historiebruket är att ställa aktuella politiska frågor i vår egen tid under 

debatt genom direkta jämförelser med företeelser i det förflutna. Tanken är enligt Karlsson & 

Zander (2004) att historien vid detta bruk används som vägledning för politiska beslut eller 

som medel för att vinna politiska fördelar. 

     Författarna menar att vid detta historiebruk används historien som ett skafferi. Olika 

historiska tårtbitar används och ställs i nutidens tjänst. På detta sätt kan man enligt författarna 

i en reflekterande historieundervisning få enkla förskräckande och uppmuntrande funktioner 

utan att ta tillvara på den historiska dimensionens intellektuella potential (Karlsson & Zander, 

2004).  

     När vi söker efter det pedagogisk-politiska historiebruket kommer vi att se till hur de olika 

aktörerna och händelserna framställs och i vilka sammanhang. I vilka olika former och 

sammanhang kommer de fram, skuldbeläggs den styrande makten, aktören eller framställs 

ideologin som den främsta orsaken till det inträffade. 

 

4.2.6 Aktörer och strukturer. 

Vid historisk forskning utgår man ofta ifrån två olika perspektiv och dessa är aktör - och 

strukturperspektivet (Kjeldstadli 1998). Aktörerna beskrivs oftast och sammanflätas med sina 

handlingar för att man som läsare skall få en viss uppfattning om hur  vederbörande person 

eller personer tänkte i ett visst skede i historien. En viss typ av handling kännetecknas som 

intentionella handlingar. 
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Dessa intentionella handlingar beskrivs utifrån aspekten att aktören eller aktörerna hade ett 

visst syfte eller uppsåt med handlingen för att nå ett uppsatt mål. Kjeldstadli (1998) menar att 

denna form av handlingar lätt hamnar i ett fack som kan ses som en typ av kriminalistisk 

historieuppfattning. Författaren menar att ”en överbetoning av medvetna kalkyler kan leda till 

kriminalistisk historieuppfattning, världshistorien blir sedd som en förbrytelse, kapitalismen 

eller kommunismen blir sedd som en komplott” (Kjeldstadli 1998, sid 31). Det kan alltså vara 

vanskligt att se en aktörs handlande som intentionellt eftersom man då kan överskatta den 

förståelsehorisont som omgav aktören.  

     För att på bästa sätt följa den utstakade linjen som berör aktörer väljer Kjeldstadli (1998) 

fortsättningsvis att lyfta fram masshandlingar och kollektiva beteenden. 

Kjeldstadli (1998) förklarar dessa begrepp genom att belysa det som skedde under tidigt 1900 

tal, konsekvenserna med industrialismen och urbaniseringen. En stor mängd människor 

flyttade under den här tiden till städerna för att förbättra sina villkor och undfly landsbygdens 

elände. För många blev dock konsekvensen en än värre situation eftersom denna 

masshandling ledde till en överbelastning av städerna med förslumning och öppna kloaker 

som följd.  Det var ingen som hade räknat med att städerna skulle överbelastas och idag kan 

vi fråga oss om det inte hade varit bättre för vissa människor att bo kvar på landsbygden. Det 

som Kjeldstadli (1998) åskådliggör här är svårigheten i att överblicka konsekvenserna av 

olika handlingar. Det är alltid lättare att bedöma en handling i efterhand när man så att säga 

sitter med ”facit i hand”.   

     När man skall beskriva en struktur sätter man oftast in den i ett sammanhang. Man nämner 

de sociala strukturer som fanns och finns, de materiella strukturerna samt de kulturella 

strukturerna. Den Sociala strukturen kan ses utifrån aspekten att människor föds in i ett visst 

socialt mönster som på olika sätt sätter ramarna för deras handlande och tänkande. Kjeldstadli 

(1998) väljer här att beskriva tidigt 1800 tal där älskaren och älskarinnan plockar lus från 

varandra. Det hus de befinner sig i blir då överheten till den sociala struktur de befinner sig i. 

Den sociala strukturen behöver inte tolkas som att det berör ett helt samhälle utan det kan 

även ses som ett antal individer i ett enskilt hus. Ett annat exempel på en social struktur är de 

förväntningar som finns på människor utifrån deras bakgrund. En akademikerdotter kommer 

med större säkerhet att själv bli akademiker än en dotter till en handelsanställd (Kjeldstadli 

1998). 

     De Materiella strukturerna kan vara sådana strukturer som påverkar människor på ett 

positivt eller negativt sätt. Ett exempel på materiell struktur blir den konsekvens av att 

järnvägen under tidigt 1800 tal inte kunde masstransportera arbetare för en billig penning. 
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Konsekvensen av detta blev att arbetarna var dömda att bo trångt inne i stadskärnan. Idag kan 

vi tack vare vår infrastruktur arbeta på en plats och leva på en annan.  

  Den kulturella strukturen kännetecknas utifrån de fasta mönster som finns i människans 

medvetande, antingen av religiös eller av världslig art, och som på olika sätt sätter ramar för 

handlandet (Kjeldstadli 1998).  

     Dessa olika strukturer kan verka som bakomliggande förklaringsaspekter till människors 

handlande och i författarens fall som förklaring till städernas utveckling under 1800-talet.  

Medvetenhet om aktörers förhållande till strukturer kan leda till en förståelse för 

mänsklighetens utveckling genom historien och kommande utveckling i framtiden. Vi anser 

att detta kan bidra till ett utvecklande av ett historiemedvetande med en förståelse för hur vi 

påverkas av dåtiden och själva kan påverka nutiden och framtiden. Vi kommer försöka att 

finna och presentera olika inslag av struktur- och aktörsperspektiv i de olika resultatdelarna 

som berör historiebruken för att sedan sätta detta i relation till historiemedvetande.   

 

 
4.2.7 Historiemedvetande, historiebruk och aktör och strukturperspektiv. 

Vi har valt att använda oss av historiebruken och aktör och strukturperspektivet som 

analysverktyg eftersom dessa tillsammans gör det möjligt att fånga textens mening och 

möjliggör ett undersökande av hur texterna skapar ett historiemedvetande. När vi undersöker 

hur den historiska utvecklingen beskrivs i texterna ser vi att personer ibland tillåts handla utan 

att författaren redogör för målet och ramarna med handlingen. Vid den typen av beskrivningar 

lämnas läsaren till att på egen hand avgöra hur rationell eller vettig handlingen är. För att 

förstå en historisk utveckling menar vi att man måste ha kännedom om både de personer som 

utgjorde samhället, alltså aktörerna, och om det som omgav aktörerna, alltså inom vilka ramar 

och förståelsehorisonter de agerade. En text som behandlar bägge dessa perspektiv kan 

utveckla en djupare form av kunskap som kan ge en större förståelse för varför saker sker och 

i vilka miljöer de sker. Om exempelvis kommunismen framställs som den viktigaste orsaken 

till människornas handlande och tänkande i de texter vi ska undersöka har texterna ett starkt 

inslag av struktur. Det som omgav människorna formade deras handlade och utveckling. Om 

historien istället skriver fram olika personers handlande som avgörande för utvecklingen blir 

det de inflytelserika politikerna som styr utvecklingen. Hur självständiga aktörer är från det 

samhälle som omger dem, eller med andra ord hur starkt eller svagt samhället, kulturen eller 

tänkandet påverkar individerna i det, är svårt att säga. En text som ensidigt lyfter fram ett 

aktörsperspektiv kan ge intrycket att det är några få personer som självständigt styr 
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utvecklingen i den riktning som de önskar. Genom detta blir de allra flesta individer i 

samhället betydelselösa och för historiemedvetandet innebär det att vi vanliga människor inte 

har något inflytande över utvecklingen i samhället. Då finns det inte heller någon mening i att 

försöka förändra eller påverka den framtida utvecklingen. Vi kan inte säga att ett aktörs eller 

ett strukturperspektiv sammanfaller med ett visst historiebruk men en förståelse för aktör och 

struktur kan bidra till utvecklandet av ett historiemedvetande. De olika historiebruken kan om 

de framkommer ensidigt leda till en förvriden förståelse av historien och för att ett 

historiemedvetande ska främjas behövs flera olika perspektiv som bryts mot varandra. De 

olika historiebruken som vi redovisat ovan är inte helt distinkta och frånskilda från varandra. 

De kan snarare flyta ihop och vissa av bruken kan delvis överlappa varandra. Vi anser dock 

att de olika historiebruken kan användas som effektiva redskap för att bryta ner en text och 

göra den analyserbar. Aktörsperspektivet och strukturperspektivet bidrar därtill med en 

möjlighet att undersöka hur den historiska utvecklingen beskrivs och vilken betydelse olika 

faktorer får för utvecklingen.         

 

4.3 Avgränsning och urval  

Materialet vi analyserar har sitt ursprung i Forum för levande historia. Forum för levande 

historia har som ambition att belysa de brott som hänt under kommunismens styre i tre olika 

länder. Sovjet, Kambodja och Kina. Vi har valt att avgränsa oss genom att undersöka det 

material som endast berör Sovjetunionen. Det främsta argumentet till att vi enbart väljer att 

analysera sovjetdelen i materialet är att vi tidsmässigt inte skulle klara av att genomföra 

samma undersökning på hela det material som finns att tillgå i forumet, då detta skulle vara ett 

alldeles för tidskrävande arbete att genomföra. Den andra aspekten är att vi har tidigare 

kunskaper om sovjetunionen och dess historia med oss i åtanke när vi analyserar materialet.  

 

4.4 Materialets utformning.  

Materialet vi har valt att utgå ifrån heter Brott mot mänskligheten under kommunistiska 

regimer (2009) med Frank Eskil som ansvarig utgivare. Detta material delas ut vid den 

nationella utställningen och finns att tillgå i elektronisk form på hemsidan4 i pdf format. Man 

kan beskriva materialet som en typ av antologi, där olika författare har fått utrymme. Dessa 

                                                 
4 www.levandehistoria.se  
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olika författare syns dock inte i texten, utan de olika böckerna som man har utgått ifrån finns 

med som referenslitteratur i häftets slutdel.  

     Materialet är uppdelat i tre olika huvudkapitel, Sovjet, Kina Kambodja. Under rubriken 

Sovjet finns nio olika kapitel att tillgå. Dessa går under benämningen; Viktiga årtal, Den röda 

terrorn, Den stora svälten, Skådeprocessen, Gulag, Den stora terrorn, Deportationerna, 

Ockupationen av Baltikum, Kosmopolitiska kampanjen och slutligen Sammanfattning.  

Sammantaget innehåller materialet totalt 34 olika delar under kapitlet Sovjet. 

När vi benämner ordet ”del” menar vi de olika rubriker som framkommer med blandat 

innehåll. 

 

5. Resultat  

5.1 Det existentiella historiebruket 

Materialet innehåller olika delar av intervjuer eller dagboksutdrag. Dessa innehåller starka 

personliga berättelser om vanliga människors upplevelser av olika delar av Sovjetunionens 

(terror) historia. Vi ser detta som det dominerande inslaget i materialet. Forum väljer att 

använda sig av andras brev och dylikt (andras existentiella historiebruk) för att nå fram till sitt 

syfte vilket är att påverka läsaren till att värna om mänskliga rättigheter. Vi ser detta som ett 

existentiellt historiebruk därför att personliga källor (intervju, brev, dagbok) används. Detta är 

en typ av underifrånperspektiv som utgår från den lilla människans berättelser och personliga 

upplevelser.  

     Ett typexempel som kan lyftas fram och som kan anses vara ett ledande innehåll i detta 

historiebruk, är Stephan Adamenko som beskriver sina upplevelser under avkulakiseringen5 

och hungersnöden i Ukraina utifrån följande ord;  

 

jag minns en dag då jag gick hem från en kamrat och fick se en tant jag kände, segna ned 

framför mig och stöna till. Jag sprang hem till far, när han kom fram var hon redan död.  

Det märkliga med svält är att benen svullnar. Jag minns många människor med ”tjocka” 

ben. Hungersnöden blev så stor att det inte gick att upptäcka en hund eller katt i byn. Alla 

hade ätits upp. Kattkött var rena delikatessen för oss. Korna sparades i det längsta, de kunde 

ge mjölk, som gav smör och ost. Dessutom kunde de föda kalvar, som kunde bli till 

mat.[…] Hungersnöd är något av det värsta som kan upplevas i denna värld. I Ukraina gick 

det tillslut så långt att man hängav sig åt kannibalism. Man konstaterade helt enkelt att nu 

                                                 
5 Bönder som inte ansågs vara villiga att frivilligt lämna ifrån sig sina gårdar till det statliga kollektivet, fick 
benämningen Kulaker. Dessa skulle antingen likvideras, eller skickas till GULAG läger. 
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var Djedusjka(farfar morfar) eller Babusjka (farmor mormor) så gamla att de i alla fall snart 

skulle dö. Så slaktade man dem och åt upp dem för att man själv skulle överleva. Det låter 

grymt, osannolikt barbariskt, men fråga en ukrainare som upplevt 1933 i landet och han 

kommer att bekräfta vad jag skrivit. (Frank [red] 2009,s 18) 

 

En annan framställning som även den kan förtydliga detta historiebruk är den litauiska 

soldaten Jonas Kadzionys, som gick med i gerillan i sin kamp mot den sovjetiska makten.  

 

Jag var faktiskt lycklig över möjligheten att få stupa på hemjorden. På den tiden räddes vi 

Sibirien mer än döden, ingen hade ännu återvänt därifrån. (Frank [red] 2009,s 36). 

 

     Ett tredje inslag är Nina Lugovskajas dagbok där hon beskriver Ukraina utifrån 

följande rader;  

 

Underliga ting sker i Ryssland. Svält kannibalism… mycket berättar de som kommer 

resande från landsorten. De berättar att de inte hinner städa undan liken från gatorna, att 

landsortsstäderna är fulla av svältande bönder i trasor. Fruktansvärt tjuveri och brottslighet 

överallt.(Frank [red] 2009,s.15) 

      

Det fjärde och sista inslaget i denna redogörelse framställs utifrån Modra Nolbergas 

upplevelser.”- mamma hade sagt, varför ska vi fly, vi har intet gjort något kriminellt! Hon 

förstod ju inte vad som var brottsligt i Sovjetunionen.”( Frank [red] 2009, s 34). 

Detta leder i sin tur till en uppfattning om hur alla människor i Sovjet upplevde terroråren. 

Dessa små historier bildar tillsammans en uppfattning genom den bild de skapar av 

Sovjetunionen. En klar och stark negativ bild målas upp gentemot den styrande regimen.  

 

5.2 Det Moraliska historiebruket. 

Myndighetsrapporterna fungerar i materialet som bevis för hur maktutövningen har pågått i 

Sovjet genom åren. I olika källor framkommer hur det ifrån styrande myndigheter har 

beslutats om tillexempel folkrensningar, deportationer, avrättningar etc. Det framkommer 

även genom domstolsprotokoll hur myndigheterna iscensatt uppgjorda rättegångar och dömt 

folk till arbetsläger på ett medvetet sätt. Myndigheternas syfte med dessa rättegångar var 

enligt Forum att peka ut revolutionens fiender och göra medborgarna medvetna om maktens 

närvaro i samhället (Frank [red] 2009, s 20). Totalt åtta delar i materialet består av 
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myndighetskällor, såsom olika order, protokoll, brev och liknande, som är undertecknade av 

olika myndigheter i dåvarande Sovjet. Exempel på det moraliska historiebruket kan ses utifrån 

följande exempel; 

 

Operativorder från NKVD6 från den 30 juli 1937, nr 00447. om repressiva åtgärder mot 

forna kulaker, förbrytare och andra antisovjetiska element. Undertecknat av Nikolaj Jezjov, 

folkommisarie, chef för NKVD, den 30 juli. Moskva. (Frank [red] 2009, s. 29)  

      

Operativordern innehåller sedan en order om repressiva åtgärder mot de ovan nämnda 

befolkningsgrupperna. Kulakerna blev benämningen på de bondegrupper som satte sig emot 

centraliseringen av jordbruket, där syftet med centraliseringen var att bönderna skulle skörda 

och bruka jorden utan någon ekonomisk ersättning. 

      Vi anser att man här väljer att lägga fram dokument som hittats för att styrka 

myndigheternas olika tillvägagångssätt som en form av bevismaterial. Syftet som vi ser det 

handlar om att skuldbelägga den styrande regimen med Nikolaj Jezjov som en 

förgrundsgestalt och aktör till orderns genomförande. Det finns även andra typer av dokument 

och bilder som framkommer i materialet, som även de visar hur myndigheter med olika 

militära åtgärder väljer att gå tillväga gentemot befolkningsgrupperna i Sovjetunionen. Dessa 

har påfallande likhet med det tidigare som redovisats. 

     Nina Lugovskajas beskriver i sin dagbok Ukraina utifrån följande rader. 

 

Underliga ting sker i Ryssland. Svält kannibalism… mycket berättar de som kommer 

resande från landsorten. De berättar att de inte hinner städa undan liken från gatorna, att 

landsortsstäderna är fulla av svältande bönder i trasor. Fruktansvärt tjuveri och brottslighet 

överallt. Och Ukraina? Som flöt av mjölk och honung… Vad har det blivit av Ukraina? Det 

går inte att känna igen det längre. En död, tyst stäpp. Ingenstans ser man gyllene råg och 

prunkande vete stå hög, deras tunga ax böjer sig inte för vinden. Stäppen har täcks av ogräs. 

Där ser man inte de stora och glada byarna med deras vita ukrainska gårdar och hör inte 

några klangfulla ukrainska sånger. Här och där ser man döda, tomma byar. Ukraina har 

tömts på folk. Flyktingarna kommer i strida strömmar till dem större städerna. Flera gånger 

har de satts på tåg och körts tillbaka- till en säker död. Men kampen för existensen tar 

överhanden, döende människor på stationer och tåg försöker ändå ta sig till Moskva. Men 

hur går det för Ukraina? Bolsjevikerna har orsakat den här olyckan också. Dem obetydliga 

jordlotter som man besådde i våras skickar nu röda armén folk till för att ta hem 

skörden.(Frank [red] 2009, s 15) 

                                                 
6 Säkerhetspolisen NKVD. 
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Innehållet i detta citat ger en bild av Ukraina som ett blomstrande land där folket var lyckligt 

och njöt av en hög levnadsstandard och vacker miljö. Detta står i kontrast till hur det blev 

efter bolsjevikernas maktövertagande. Eftersom Forum inte beskriver Ukraina innan 

bolsjevikernas maktövertagande framstår detta som förödande, då vi enbart har Lugovskajas 

beskrivning att utgå ifrån. När Forum beskriver Ukrainas dåtid som blomstrande och 

bolsjevikernas maktövertagande som förödande finner vi exemplet som ett typiskt moraliskt 

historiebruk. I ovanstående citat framställs bolsjevikerna som ledande aktörer till katastrofen i 

Ukraina. Vad det strukturella har för inflytande över bolsjevikernas handlande framkommer 

inte i texten.  

5.3 Det Ideologiska historiebruket. 

Här kan man se till de bakomliggande aktörerna till Forum för levande historia. Vi utgår från 

att innehållet i sidan och med det forskande materialet, kan vara politiskt styrd och vinklad.  

Vi tolkar materialet som att Forum legitimerar Sveriges styre genom att ta upp exempel på 

konsekvenserna av kommunismens genomförande i andra länder. I materialet lyfts 

konsekvenserna fram utifrån kommunismens centraliseringspolitik. Detta är en motsats till det 

svenska politiska klimatet, där vi idag eftersträvar ett privatiserat ägande. På detta vis anser vi 

att liberalismen som politisk ideologi legitimeras.  

     Viktiga bakgrundsfakta till det huvudsakliga syftet för denna terrortid återfinns dock inte i 

materialet, som tillexempel Stalins huvudsakliga syfte att forma fram en renare folkras i vid 

namn homo soveticus7 (Karlsson 2001). Vi anser att man inte kan döma och inte heller förstå 

kommunismen som ideologi utan en tydligare kännedom om hur Lenin och i senare tid Stalin 

tänkte, i utformningen av GULAG. Verkade de i kommunismens namn eller var utformningen 

av GULAG utformat ifrån egna ideologiska tankar som grund.  

 

5.4 Icke bruk av historien. 

 

Regeringen skapade 1918 livsmedelspatruller som tvångsrekvirerade spannmål och andra 

livsmedel från bönderna. Många våldsdåd förekom och väckte motstånd bland bönderna som 

på många håll gjorde uppror. Bolsjevikregeringen slog ned hundratals lokala bondeuppror fram 

till 1922, med tusentals döda som följd. (Frank [red] 2009, s. 10) 

                                                 
7 Stalin hade som ambition att få fram en högre stående ras, som enbart såg till partiets bästa, där terrorn mot det 
egna folket legitimerades för att nå detta högre syfte. 
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I texten står det att bolsjevikerna grep makten den 7 november 1917 (Frank [red] 2009, s. 10). 

Tyvärr framkommer det inte vilka bolsjevikerna var och hur de kunde utöva sin terror. I 

samma stycke nämns att regeringen skapade livsmedelspatruller. Om bolsjevikerna styr 

regeringen eller om de utgör regeringen förtydligas inte i texten. Strax under detta nämns 

”bolsjevikregeringen” och efter detta återigen ”regeringen”. Vi anser att dessa olika 

benämningar av aktörer riskerar att förvirra läsaren eftersom det i texten inte tydligt framgår 

vilka som handlade och på vilka grunder.  

 

År 1928 blev det brist på spannmål i Sovjetunionen och regeringen beslöt att åter 

konfiskera spannmål från bönderna. Stalin lade skulden för problemen på kulakerna och 

drev igenom en tvångskollektivisering av jordbruket. Det privata ägandet av jorden skulle 

upphävas och bönderna placeras i jordburkskollektiv. (Frank [red] 2009, s 14) 

 

Under rubriken ”Likvidering av Kulaker” står det att regeringen åter beslöt att konfiskera 

böndernas spannmål (Frank [red] 2009, s 14). I meningen därpå står det att det var Stalin som 

lade skulden på livsmedelförsörjningsproblemen på kulakerna och därför drev igenom en 

tvångskollektivisering. Om det var så att Stalin den här gången var ensam aktör eller om han 

arbetade tillsammans med regeringen framgår inte av texten. Det finns alltså en bristande 

tydlighet i materialet vilket gör det svårt för läsaren att förstå vem som tog initiativ och 

agerade. 

     Vi finner materialet otydligt, eftersom benämningen på den ledande aktören skiftar. Dessa 

benämningar kan vara; bolsjevikerna, myndigheterna, Stalin, man, regimen eller Lenin.  

Eftersom denna definitionsskillnad inte infinner sig, har vi svårt att se vem eller vad som 

egentligen är den ledande aktören eller strukturen.  

     Det framkommer sällan att forskare är oense i materialet, men i stycket om den stora 

svälten framkommer det att forskningen inte är överens. Forum nämner att vissa forskare 

menar att myndigheterna skapade svälten för att bryta ner motståndet mot 

tvångskollektiviseringen. Forum nämner också att det finns forskare som menar att 

myndigheterna orsakade svälten genom sin inkompetenta jordbrukspolitik (Frank [red] 2009, 

s 15). Den här typen av resonemang lyser i övrigt med sin frånvaro i textmaterialet. Genom 

detta framstår det skrivna som något fast och sant när det i själva verket är väldigt 

omdiskuterat i forskarvärlden av vad som bidrog till utvecklingen. Det känns som att vi sitter 

med ett facit i handen som visar hur kommunismen har agerat under flera år. Det 
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framkommer inte att det finns meningsskillnader mellan olika forskare, förrän i materialets 

absoluta slutdiskussion.  

     Vi känner att Forum framställer kommunismens ideologi som en struktur som orsakar den 

terror som framställs. Aktörerna Lenin och Stalin beskrivs ibland som drivande men ibland 

beskrivs andra aktörer, tillexempel myndigheterna, som drivande. Det leder till att vi upplever 

att det finns en otydlig gryta av aktörer vars roll i sammanhanget är svår att ta ställning till.  

     Att det ”kan” vara Stalin som person som verkat i eget syfte kommer fram först i slutet av 

den faktadel som vi känner inte riktar fokus till eleverna. (Frank [red] 2009, s 96) Där 

framkommer det också att vissa forskare lägger större skuld på ideologin än andra. 

Skuldfrågan är alltså oviss. Vi upplever faktadelen som tyngre att läsa och att den därmed inte 

lockar ungdomar att ta del av materialet till skillnad för den första delen, som är mer 

lättillgänglig och präglad av bilder. 

     Vi ser detta som en hållning i materialet, alla fakta läggs inte fram och detta anser vi kan 

leda till att Stalin och Lenins ledande roll förminskas gentemot kommunismen vars skuld 

förstärkts. Materialets otydlighet och brister på perspektiv kan även leda till att ideologins 

betydelse till det inträffade minskar gentemot de ledande aktörerna. 

 

5.5 Det Pedagogiskpolitiska historiebruket. 

Det pedagogiska bruket kan ses som terrorinslag i materialet. Forum väljer att lyfta fram olika 

rubriceringar som ”En natt blev pappa hämtad och kom aldrig mer tillbaka” (Frank [red] 

2009, s 40) eller ”Plötsligt kunde man få se en död människa hängande på en grind” (Frank 

[red] 2009, s 18). Detta är bara ett axplock av de rubriker som Forum väljer att utgå ifrån.  

 

”Soldater kom mitt i natten.” 

Modra Nolberga (född Greitnere) var fyra år gammal när en av de mest omfattande 

aktionerna genomfördes, den 25 mars 1949. Ryska soldater klev in i huset mitt i natten, 

dem petade med en bajonett på mamman och Modra där hon låg i sängen och krävde sprit 

och mat. Modra minns med smärta hur dem slog ihjäl familjens hund. (Frank [red] 2009, s 

34) 

 

Vi finner att dessa former av innehåll kan bidra till ett avståndstagande gentemot 

kommunismen. Genom att Forum använder dessa rubriceringar som avskräckande exempel 

kan läsaren få en bild av hur det var under terroråren och därmed bildas en jämförelseaspekt 

mellan kommunismen och demokratin. Vi upplever att det ger en förenklad bild av 
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kommunismen eftersom läsaren inte får veta vad kommunismen har för betydelse för 

utvecklingen.  

     Kan man säga att förhållandet mellan då och nu görs förenklat och oproblematiskt? Hur 

kommunismen fungerar idag eller om det är kommunismen som verkligen skapade de olika 

terrorinslagen i Sovjetunionens historia är som vi tidigare påtalat ingen diskussion som 

kommer tydligt fram. I och med det förenklas historien genom att en ideologi, kommunism, 

och ett styre, Lenin, Sovjet eller vad vi skall kalla det, förs samman och blir ”ett”. Med det 

menar vi att läsaren inte kan ta ställning till om det var kommunismen i sig som skapade den 

våldsamma politiken eller om kommunismen missbrukades genom en ondskefull praktik.                                               

Genom detta kan läsaren få intrycket att kommunismen är, och måste vara ett politiskt system 

som leder till terror. Om det nu är som så att kommunismen leder till terror överallt och alltid, 

bör Forum lyfta fram den diskussionen tydligare i materialet. Eftersom frågan inte lyfts fram 

på ett tydligt sätt menar vi att den historiska utvecklingen och kommunismen med dess 

aktörer och strukturer förenklas. En annan aspekt som leder till att sovjetunionens historia 

förenklas är frånvaron av bakgrund. Hur det såg ut i det som kom att bli Sovjet innan 

maktövertagandet 1917 är mycket sparsamt redovisat. Endast i punktform under rubriken 

”Viktiga årtal” (Frank [red] 2009, s. 6) redogörs mycket kort för Rysslands historia från år 

1900 och framåt. Den enda informationen som ges om historien innan övertagandet är Nina 

Lugovskajas beskrivning av Ukraina som ett land som ”flödade av mjölk och honung”.  

 

[…] Och Ukraina? Som flöt av mjölk och honung… Vad har det blivit av Ukraina? Det går 

inte att känna igen det längre. En död, tyst stäpp. Ingenstans ser man gyllene råg och 

prunkande vete stå hög, deras tunga ax böjer sig inte för vinden. Stäppen har täcks av ogräs. 

Där ser man inte de stora och glada byarna med deras vita ukrainska gårdar och hör inte 

några klangfulla ukrainska sånger (Frank [red] 2009, s. 15).  

 

Detta citat visar på en metaforisk beskrivning av ett blomstrande Ukraina innan Bolsjevikerna 

genomförde ”avkosackiseringen”.8 Detta är alltså den enda bilden som ges av hur området 

fungerade innan terror åren och den bilden presenteras genom ett kort dagboksutdrag. Vi 

tolkar detta som att Forum försöker skapa så starka kontraster som möjligt för att skapa en 

ljuv motbild till Bolsjevikernas maktövertagande som ledde till terror. Om Forum hade 

                                                 
8 Lenins krig mot privilegierade bönder som stred för den vita sidan under ryska inbördeskriget 1918-1922.   
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redovisat hur befolkningen i Ukraina innan 1917 led av svält och fattigdom skulle inte 

bolsjevikernas maktövertagande framstå som lika förödande.9     

 

5.6 Sammanfattande analys, historiemedvetande utifrån materialet. 

Materialet är explicit präglat av tre olika typer av historiebruk, det existentiella och det 

moraliska samt det pedagogiskpolitiska historiebruket. Det existentiella bruket som Karlsson 

och Zander (2004) belyser utgår ifrån minnesaspekten, och i materialet finner vi det genom 

dagboksinslagen. Materialet som sådant lyfter i en stor del fram denna aspekt, och vi anser att 

minnesaspekten är en dominerande del. Det existentiella bruket som framträder gentemot 

läsaren blir därmed väldigt personligt. Läsaren får därmed ta del av flera olika hemska 

situationer under regimens våld. 

     Det andra bruket som framkommer, det moraliska historiebruket, finns även det med i 

materialet, då i form av dokumenthandlingar och i dagboksform men inte alls på samma 

dominanta sätt som det existentiella. Vi tolkar detta material som ett moraliskt bruk eftersom 

man från Forums håll delvis väljer att lyfta fram dokument om militära operationer som är 

undertecknade av säkerhetspolisen, NKVD, i dåvarande Sovjetunionen. Dessa olika 

dokument som är undertecknade av myndighetsansvariga talar i sig självt om hur olika 

militära aktioner genomfördes gentemot den egna befolkningen. Det pedagogiskpolitiska 

historiebruket framställs i form av ”tårtbitar” med blandat innehåll av dagboksanteckningar, 

skräckupplevelser och operativa militära order.  

     Vi drar slutsatsen att materialet inte innehåller en bra grund för utvecklande av 

historiemedvetande. Dåtidsaspekten till det inträffade återfinns inte i materialet. 

Nutidsaspekten anser vi vara god, då materialet visar vad som hänt under en kortare tid, under 

terroråren 1917-1953. Framtidsaspekten, det vill säga hur Sovjetunionen utvecklades efter 

Stalins död 1953 eller kommunismens status idag framställs inte i materialet. Vi upplever att 

två av tre ”didaktiska block”, dåtid och framtid, saknas i materialet och detta leder till att 

Jensens (2007) definition av ett historiemedvetande inte skapas. Utifrån dessa grunder anser 

vi att materialet som sådant inte utvecklar ett historiemedvetande.       

     En möjlig konsekvens av denna form av historieskrivning är att läsaren får en skev bild av 

det som inträffat under perioden. Allting presenteras precis som Ammert (2008) påtalat i sin 

                                                 
9 Hur blomstrande Ukraina var innan 1917 är en relativ fråga. Att de ukrainska medborgarna generellt skulle 
upplevt en tillvaro likt Nina Luvovskajas finner vi dock osannolikt. Den enskilde författarens uppfattning blir 
därmed representativ för hela Ukraina. 
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tidigare forskning, händelser framkommer som genom en blixt från klar himmel. Vi uppfattar 

materialet som otydligt i de aspekter som berör vilka som handlade, alltså de aktörer som låg 

bakom utvecklingen. Det är också otydligt vilket inflytande den kommunistiska strukturen 

hade på aktörerna och deras handlande. Då vi finner att dåtidsaspekten och framtidsaspekten 

saknas vid bildandet av ett historiemedvetande finner vi slutligen att materialet i sin helhet 

bidrar till ett ickebruk av historia. 

 

Icke bruk av historien bör inte användas för att beskriva en situation när historiska 

företeelser fallit bort ur minnet eller ur det historiska sammanhanget. Utan det är ett uttryck 

för en medveten hållning hos elitpolitiska grupperingar att den historiska dimensionen ska 

ignoreras eller förträngas. (Karlsson & Zander, 2004 s. 61) 

 

Ickebruket framträder implicit genom de aspekter i materialet som vi anser inte framträder. 

Bristen på dåtid och framtidsperspektiv, att marxismen/ stalinismen/ kommunismen inte 

presenteras i sin helhet och att det inte förs ett resonemang om hur aktörerna tillämpade 

ideologin bidrar enligt vårt synsätt till ett ickebruk av historia.  

     Då vi finner att materialet saknar flera viktiga delar anser vi att detta kan bidra till en 

vinklad helhetsuppfattning av kommunismen och sovjetunionens historia hos konsumenterna 

av materialet. 

6. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att se vad för form av historiemedvetande som framkom genom 

de olika historiebruken vi hade till hjälp i vår textanalys. Vi valde att ställa tre underfrågor för 

att besvara uppsatsens övergripande syfte. Den första frågan var: Vilka tendenser av 

historiebruk framträder i materialet? Vi valde att utgå ifrån Karlsson och Zanders (2004) 

definitioner av historiebruk när vi analyserade texten. Det vi kom fram till var att materialet 

som vi tagit del av främst bestod av det moraliska, det existentiella historiebruket samt det 

pedagogiskpolitiska historiebruket. Vi kom fram till denna slutsats eftersom materialet var 

präglat av dagboksanteckningar i olika former. Det vi slutligen fann som övergripande i 

materialet var att materialet förmedlade en form av ickebruk av historia då återigen efter 

Karlsson och Zanders (2004) mall för historiebruk. 

     Vår andra fråga var: På vilka sätt är tidsdimensionerna, dåtid, nutid och framtid 

närvarande i materialet? Vi valde att utgå ifrån Jensens (1997) andra definition av 

historiemedvetande eftersom vi kände att den låg närmast vår uppfattning av begreppet 

historiemedvetande. Vi anser att dåtid, nutid och framtidsperspektivet är en nödvändighet i 
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arbetet att tydliggöra ett historiemedvetande i ämnet historia i skolan. Vi finner det väldigt 

viktigt att eleverna får denna förkunskap som dåtidsperspektivet ger vid utformningen av ett 

historiemedvetande. Vi fann även att nutiden tillsammans med dåtiden kunde vara ett 

hjälpmedel för att kunna urskilja en linje till hur det eventuellt kunde gestalta sig i framtiden. 

Att utgå ifrån denna mall av historiemedvetande i framtida arbete med elever fann vi vara en 

bra grund att utgå ifrån och som vi även kände var något vi kunde identifiera oss med. Som vi 

tidigare diskuterat anser vi att dåtidsperspektivet inte presenteras i den mån det borde göra i 

ett faktabaserat material. Det vi finner som väldigt otydligt är utifrån vilka ideologiska 

grunder Stalin och Lenin agerar. Hade Forum varit tydligare med denna framställning om 

marxismens och kommunismens, leninismens och stalinismens olika ideologiska skillnader 

hade eleverna tydligare kunnat ta ställning till om det var en ensam mans verk eller om dessa 

var styrda av en struktur förankrat i kommunismen. Framtidsperspektivet är även det väldigt 

svagt. Det finns knapphändig fakta om hur Sovjetunionen utvecklas efter 1953. Det som 

framkommer i materialet är den notis om att GULAG lägren lades ned efter Stalins bortgång 

1953. Forum diskuterar om Stalins ideologi var ledande i gulaglägrens framställning, men 

framhäver samtidigt att det fortfarande pågår en diskussion om vem eller vad som ska ses som 

ansvarig. Då vi finner att två av tre perspektiv inte finns med i Jensens (1997) definition av 

historiemedvetande anser vi att materialet inte ger en bra bild av hur Sovjetunionen har 

utvecklas innan och efter bolsjevikernas maktövertagande med dess ledande aktörer Lenin 

och Stalin. 

     Den tredje frågan vi ställde var: Vilka olika former av aktör och strukturperspektiv infinner 

sig i materialet? De former av aktör och strukturperspektiv som vi fann i texten framträder på 

olika vis. Det vi finner som genomgående är den otydlighet som framkommer. Vi kan aldrig 

som läsare vara säkra på om det är Stalin enskilt eller ”regimen” som är den ledande aktören. 

Eller om det är Stalin tillsammans med ”regeringen” som tar besluten om terrorsvälten eller 

avkosackiseringen. Vi kan inte heller med tydlighet se om Stalin verkade efter egna 

ideologiska tankar, som Gerner & Karlsson (2005) hävdar i sin forskning, eller om Stalin tar 

hänsyn till och utgår ifrån de eventuella ramar som finns runt Marxismen som ideologi.  

     Det som framkommer om Marxismen i materialet är det första steget till centralisering, 

samt den revolution som förknippas med den marxistiska ideologin. Men att placera 

miljontals människor i arbetsläger i Sibirien för att uppnå ett högre syfte, ligger det i linje med 

den marxistiska ideologin? Eller var det ett verk av Stalin? 
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6.1 Historiebruk 

Vi valde att utgå ifrån de olika formerna av historiebruk eftersom vi fann dem väldigt 

passande för vårt huvudsakliga syfte. Problemet med användningen av historiebruken kom 

vid dess ramar gentemot analysen och tolkningen av texten. Det vi fann problematiskt var att 

vi som författare kunde tolka innehållet på olika sätt samt även Karlsson och Zanders (2004) 

inledande förklaringsdefinitioner under varje enskilt historiebruk. Detta medförde ofta 

diskussioner om vad som var vad vid tolkningen av materialet. Den tolkning vi har gjort av 

den enskilda texten i materialet är inte på något sätt ramfast. Vi är medvetna om att det finns 

andra forskare som inte skulle dra samma slutsatser som de vi kommit fram till.  

     Efter analysen fann vi att materialet var präglat av olika typer av historiebruk som 

utformats av Karlsson & Zander (2004). Vi insåg att vi var tvungna att se på materialet på 

flera sätt. Dels tog vi hänsyn till vad som fanns i de olika dagboksutdrag och vad de 

förmedlade. Här fann vi relativt snabbt att en klar bild målades upp genom att innehållet 

främst bestod av personliga berättelser, det vill säga ett existentiellt historiebruk. När vi sedan 

såg övergripande på materialets framställning upptäckte vi att det även framkom ”tårtbitar” 

som var fyllda med terrorbeskrivningar. Det pedagogiskpolitiska historiebruket kom här fram 

på ett tydligare sätt. När vi slutligen skulle summera vår analys av materialet gentemot vårt 

huvudsakliga syfte, som ställde oss frågan vilket historiemedvetande materialet förmedlar, 

fann vi att det var präglat av ett ickebruk av historia. Vi fann ickebruket som framträdande 

eftersom materialet inte redovisar dåtidsaspekten och framtidsaspekten samt att det saknades 

flera förklaringsperspektiv som trots allt finns tillgängliga i tidigare forskning. Texterna bildar 

därmed inte ett gångbart historiemedvetande utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Det vi 

däremot inte kan ta ställning till är om Forum har agerat med en medvetenhet om att inte 

belysa dåtidsaspekten och den tidigare forskningen på ett tydligare sätt. Har Forum däremot 

medvetet undanhålligt material finner vi att denna historieskrivning har en stark vinkling som 

lutar åt ett ickebruk av historia. 

6.2 Det pedagogiska perspektivet 

I Forums förord går det att läsa: 

 

Fakta kan många gånger tala för sig själva. Men komplicerade och bristfälligt 

dokumenterade händelser kräver mer. Därför har mycket tid och kraft lagts ner på den 

pedagogiska dimensionen. Vi vill göra det obegripliga begripligt. (Frank [red] 2009, s. 6.) 
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Här vill forum framställa materialet tvärtemot vår uppfattning om att det skulle vara ett 

pedagogiskt genomarbetat material, vad menar då Forum med den pedagogiska dimensionen?  

Som lärare anser vi att det är viktigt att vara tydlig med framställningar som förmedlas i tal 

och skrift. Denna tydlighet saknar vi i materialet, där känner vi att Forum har misslyckats. 

Konsekvensen för elever som tar till sig materialet kan bli en uppfattning av kommunismens 

ideologi som ond, utan att för den skull veta vad marxismen står för. Vi beklagar att 

materialet inte på ett tydligare sätt visar bakomliggande fakta och teorier till den sovjetiska 

utvecklingen. Eftersom denna förförståelse inte infinner sig i materialet kan konsekvensen bli 

att kommunismen feltolkas, detta kan då leda till ett avståndstagande mot kommunismen som 

ideologi och som i sin tur kan leda till ett ”vi mot dem tänkande”. Ammert (2008) har i sin 

forskning hänvisat till tidigare forskning som visar att nationalistiskt tänkande var ett första 

groende frö till Första Världskrigets utbrott. Är vi på väg dit igen i svensk historieskrivning?      

Vi anser att den här typen av historieskrivning kan så ett frö som bidrar till misstänksamhet 

mot andra ideologier. Dagens Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Det finns skolor och 

föreningar med olika ideologiska och politiska inriktningar. Vi finner att ett statligt material 

kan bidra till ett avståndstagande gentemot andra kulturer och ideologiska inriktningar 

eftersom det material vi tagit del av inte bidrar till en förståelse. Vi tror att olika former av 

avståndstagande ofta beror på okunskap, vilket skulle kunna bekämpas med en god 

historieundervisning.   

     Eftersom kommunismen inte är ett vardagligt inslag i svensk politik kan Forum lyfta fram 

kommunismen på detta sätt och visa på dess terrorpotential eftersom det står i motsats till den 

svenska demokratin. Vi är måna om de demokratiska ideal som Sverige bygger på och anser 

därför att alla typer av diktaturer ska fördömas. Vi upplever att även Forum fördömer 

marxismen och kommunismen men problemet är att eleverna genom att läsa texterna inte får 

veta vad dessa ideologier står för. Genom det kan läsaren inte bygga sitt fördömande på 

kunskap. I materialet får aktörernas tolkningar av kommunismen representera kommunismen 

trots att forskningen inte är överens om denna koppling mellan Marx och Engels teorier och 

aktörernas praktik. Vi saknar en mer öppen diskussion som redovisar olika synpunkter och 

vinklingar på kommunismen och marxismen.  

     Hur kan då Forums material användas i skolan? Vi anser att man måste vara på sin vakt 

och vara kritisk till det som står i alla material som används i undervisning. Kanske ska vi 

vara extra vaksamma när det handlar om material vars uppdrag har en politisk förankring. Vi 

som lärare har en viktig uppgift i att ge eleverna de redskap som behövs för att kritiskt 

granska olika typer av texter. Att eleverna får insikt om vem som kan finnas bakom vissa 
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böckers framställningar anser vi vara en viktig utgångspunkt till kritisk granskning av olika 

texter. Genom att få kännedom om den enskilda författarens bakgrund, kan eleverna sedan 

arbeta vidare med författarens syfte och sedan själv avgöra om innehållet är värt att ta till sig 

eller om man ska slå det ifrån sig. Enligt Ammert (2008) präglas mycket av skolans 

historialäromedel av ensidiga perspektiv och därför menar vi att kritisk läsning är en viktig 

förmåga att utveckla i skolans undervisning. Även Jensen (1997) efterfrågar en 

historieundervisning som har ett tydligare bruksvärde. Att förklara händelser ur flera 

perspektiv och sammanlänka dem med varandra anser författaren vara viktiga delar i en 

historieundervisning för att den skall bidra till att skapa ett historiemedvetande.  

      

Vi hoppas att detta inte är början på en ny era av nationalistisk historieskrivning. Vi som 

lärare och individer har uppdraget att forma våra elever och nästa generationer till att 

eftersträva ett utbyte och en förståelse av andra kulturer och dess ideologer istället för ett 

avståndstagande. Vi ska också forma eleverna till demokratiska medborgare som värnar om 

mänskliga rättigheter. För att detta ska uppnås krävs även en historieundervisning där 

eleverna lär sig att identifiera dolda politiska tendenser i samhället och får en förförståelse för 

andra kulturer och deras historiska bakgrunder.  
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