UPP SA LA
UNIVER SITE T

Bilden av antisemitismen och Förintelsen
i svenska läromedel i historia
En undersökning av den kunskapssyn och de värderingar
som förmedlas genom lärobokstexten

MIA LÖWENGART

Ett delprojekt inom utbildningsprojektet
A tt förbättra historieundervisningen i svenska skolor
Utgångspunkt: Förintelsen i europeisk 1900-talshistoria

Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord
Uppsala universitet
Maj 2004

■: v J ■.'■■',/ •■

v!'

=- - U , yf' y. ,yv\

: 5::;
•-,■:■:■'=

■

:a>'a, a j i i V a ' ' a

a 8
'■■.' 1 ■' •
■v'; itii Si
t^^^sa-uÄÄit
tååM :,
>'
ÅH a . a 1

7i'ä V
v*‘ i

""

k \ £ n;-> Si#.$ 9 j, >(, y m M , f S A ' V; ; 1

aatra i

-./K :

/ ■■■: J ■ :
; \ a / .o —."-,;-

rf-' - - ■. :

V
:■
'i t a
' a;/v : v ... ■. : vlgfSX

-aS-. ataa:./',: ' / ' a ’';a /a |,<

*

fi

taa; ■

■ ;..
a ^

I : '
W M <[.
S lif

■
ifi

,

'

iiftl

m

v

'■.:

I
'
'
■ ■ ' ■ , "!«
8 ' 8 s . a s88:;a

^

i
:
a \ i ■■“

&>£&*1 »1 : *■•>’
MMWii
■ i: -■■
• # ’>8.
•V;‘i:,v iVf a " 8
»®
S;S*|l|fi
;.;a,
a aS^:aS
a v .r.7t
^ s s . assas
. « • s t Ar.‘s.vm»*1
H
1
ji r T
.V'*- ’■
»Sv ; ■S . ;a -**&!£?1
y ia
■
•
■

i V*f t - , * 1» f f l i '

w St

^

'V ,

» v H tJ i

*

j

; 4Ä o 1 >'V-"wi v‘ .

sM*V!

WKIftufe1
vÄ* S’
'• ■■ vV:^1sW

B-m

W 'Ä i ; i l i

{
tw r n

ttif

1

^ ^

•:■■■ . - s •-■ -,■ ;
■ :

W:

:

:

r,M

.:

Bilden av antisemitismen och Förintelsen
i svenska läromedel i historia
En undersökning av den kunskapssyn och de värderingar
som förmedlas genom lärobokstexten

MIA LÖWENGART

Ett delprojekt inom utbildningsprojektet
A tt fö rb ä ttra historieundervisningen i svenska skolor
Utgångspunkt: Förintelsen i europeisk 1900-talshistoria

Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord
Uppsala universitet
Maj 2004

In n e h å llsfö rte c k n in g

1.
1.1.

Introduktion
Syfte

5
6

Allmänt om skolans historieundervisning
Strukturella förändringar av skolan och lärarutbildningensom inverkat på
historieundervisningen
2.2. Historieämnets förändrade förutsättningar jämte det ökade behovet av undervisning
i 1900-talets historia
2.3. Forskning om läroboken och dess betydelse för historieundervisningen
2.3.1. Gmndläggande frågor om vilka värderingar en historiebok ska förmedla
2.
2.1.

7
7
8
10
13

3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.

Undervisning om Förintelsen och antisemitismen
Varför just Förintelsens historia?
Att undervisa om Förintelsen - en utmaning
Antisemitismens historiska rötter och hur den uttrycker sig idag
Antisemitism bland grupper av araber och muslimer - ett underskattatsamhällsproblem?

16
16
19
20
23

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.6.
4.7.

Innehållsanalys av svenska läromedel i historia fö r högstadiet och gymnasiet
Tidigare forskning
Teori och metod för innehållsanalysen
Behandlade teman
Antisemitismen
Förintelsen
Relativering
Sverige, Norden och Förintelsen
Sammanfattning av historieboksgranskningen

25
25
28
30
32
37
40
43
46

5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.3.
5.3.1.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.5.

Undersökningen ”Från arkivet till läromedlen och in i klassrummet”
Forskarens syn på undervisningen om Förintelsen
Lärarnas förutsättningar att undervisa om Förintelsen
Intervjuer och enkätsvar
Förlagsperspektivet
Förlagsredaktörens prioriteringar och tillvägagångssätt vid utformningen av ett läromedel
Författaren
Forskning om historieboksförfattare
Författarens perspektiv
Sammanfattning av undersökningen

48
49
50
50
53
55
55
56
59
61

6.

Slutdiskussion

63

Appendix

66

Bibliografi

69

3

1. Introduktion
Hösten 1999 kontaktades Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord vid Uppsala
universitet av Skolverket, som då påbörjade en utredning om undervisningen i 1900-talets
historia. Kontakten mellan Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord (häri även
kallat Programmet) och Skolverket resulterade sedan i att Utbildningsdepartementet beslutade
om att bevilja Programmet anslag för att stimulera och förbättra undervisningen i 1900-talets
historia i svenska skolor.
Programmet fick detta anslag för att det erkänts ha pedagogiskt framgångsrika och använd
bara idéer, metoder och material som redan hjälpt ett antal svenska lärare att bättre undervisa
om modem europeisk historia med utgångspunkt i Förintelsens historia, med allt vad det inne
bär av samtida diskurs rörande demokrati, tolerans och värdegrund.
I Skolverkets styrdokument för historia står numera uttryckligen att alla grundskoleelever
ska undervisas om Förintelsen. Formuleringen lyder: ”Detta gäller inte minst historiens mörka
och destruktiva sidor i form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. Vår tids historia
med framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och
krig hör till det som alla elever skall ha kunskaper om.” 1
Utbildningsprojektet Att förbättra historieundervisningen i svenska skolor påbörjades i
april 2002. Det har även kallats Från arkivet till klassrummet eftersom dess övergripande mål
är att minska avståndet mellan den historievetenskapliga forskningen om Förintelsen och den
undervisning som bedrivs i klassmmmet. Med den historievetenskapliga forskningen avses
den information som Programmets forskare bedömer vara fakta- och tolkningsmässigt riktig,
särskilt med avseende på val av metod och den kontext som Förintelsen bör placeras i. Dess
utom bör ämnet beskrivas på ett sätt som avspeglar forskningsläget när det gäller såväl Förin
telsens historia som det pedagogiska forskningsläget för undervisningen om Förintelsen, det
som numera även kallas Holocaust Education.
Varför är de nya forskningsrönen så viktiga för undervisningen om Förintelsen? Den
amerikanske historikern Omer Bartov förklarar vikten av nya forskningsrön på följande sätt:
”Recent developments in Holocaust scholarship have done away with many conventional
interpretations. It appears that the paralyzing effect of the horror on any attempt to explain its
origins have gradually diminished. More and more historians are willing now to examine the
roots o f the Holocaust with a good measure of detachment.”2
Värdet av att föra in nya forskningsrön om Förintelsens historia och ny pedagogisk forsk
ning inom området Holocaust Education i undervisningen är mångfaldigt. Bartov beskriver
ovan hur nya forskningsrön bidrar till att bringa större klarhet om det historiska händelseför
loppet, men dess värde är större än så, eftersom nya forskningsrön också bidrar till stora peda
gogiska vinster i undervisningen, eftersom de hjälper läraren att göra ämnet mer lättbegripligt.

1Kursplan i historia för Grundskolan, ämnets karaktär och uppbyggnad, Lgr 94.
“ Omer Bartov, Germany’s War and the Holocaust. Disputed Histories (Ithaca and London: Cornell University
Press, 2003), s. 79.
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1.1. Syfte
Sedan starten 1998 har fortbildning av lärare varit central för Programmets verksamhet. Efter
som utbildningsprojektet nu möjliggjort att läramas fortbildningsbehov kunnat tillgodoses på
ytterligare sätt har verksamheten innefattat flera delprojekt. Denna rapport behandlar ett så
dant delprojekt, läromedelsprojektet.
På samma sätt som metoderna att undervisa om Förintelsen och om andra delar av vår mo
dema historia har utvecklats, kan otvivelaktigt också sättet att beskriva ämnet i de läroböcker
som används i svenska skolor förbättras. I denna rapport definieras läromedel/läroböcker som
de förlagsproducerade historieböcker som används i historieundervisningen i svenska skolor.
Syftet med läromedelsproj ektet har därför varit att bidra till utveckling och förbättring av
historieläroböcker genom att
utreda om och på vilket sätt nyare historisk forskning om Förintelsen når in i klass
rummet, dels genom att studera historieläramas syn på undervisningen om Förintelsen
och genom att kartlägga vilka läromedel de använder samt hur de förbereder sina
lektioner, dels genom att ta reda på hur läromedelsförfattaren ser på historiebokens
innehåll om Förintelsen.
studera de olika intressen och aktörer som styr produktionen av läromedel i historia
med avseende på läromedlens innehåll och disposition.
göra en innehållsanalys av hur judisk historia med fokus på antisemitismen och Förin
telsen beskrivs i de historieböcker som används i svenska högstadie- och gymnasie
skolor. Syftet är här tvåfalt. Dels att studera om de värderingar som förmedlas i dessa
beskrivningar överensstämmer med läroplanens mål att väma om alla människors lika
värde, dels att lyfta fram exempel på vanliga faktafel.
sammanfattningsvis jämföra Programmets forskares syn på undervisning om
Förintelsen och läromedlens innehåll om Förintelsen och till den relaterade ämnen
med historieläramas, förlagsredaktörenas och författarnas uppfattning om desamma.
I denna studie har vi även tagit i beaktande att läroboken endast utgör en länk, om än en
mycket viktig sådan, i den ”kunskapsförmedlingskedja” som skolan erbjuder. Didaktikprofessom Staffan Selander kallar denna kedja ett informationsbärande system. Enligt Selander
består detta system av ” skolan som institution och de sociala villkoren för denna, av hur lek
tionerna tidsmässigt är strukturerade i skolan, av de läromedel som används och de tekniska
hjälpmedel som finns tillgängliga”. Flär understryker Selander särskilt betydelsen av tidsstruktureringen. Han menar att ämnet i hög utsträckning definieras ”efter hur många timmar
läraren har till sitt förfogande, inte efter vad som är centralt att förmedla i ämnet.”3

3 Staffan Selander, Lärobokskunskap. Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985
(Lund: Studentlitteratur, 1988), s. 126.
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Läromedelsprojektet var från början tänkt att bli en mindre kartläggning av hur Förintelsen
beskrivs i svenska läromedel i historia, men insikten om ämnets komplexitet har resulterat i
att arbetet utvecklats och kompletterats till en rapport med ett större omfång. Den slutliga rap
porten innehåller därför även en mindre undersökning om förutsättningarna för historieundervisningen idag samt av de förutsättningar som ligger till gmnd för utformningen av innehållet
i en historiebok.

2. Allmänt om skolans historieundervisning
Det går inte att diskutera historieböckernas tillkomst och innehåll och att bedöma läramas
fömtsättningar att undervisa i historia utan att ha kunskap om skolans struktur, läramas ut
bildning och historieämnets ställning. Syftet med följande kapitel är därför att skapa förståelse
för de fömtsättningar som gäller för det informationsbärande systemet som läroboken ingår i
samt att ge en teoretisk bakgmnd till hur historieundervisningens fömtsättningar har föränd
rats under de senaste decennierna.

2.1. Strukturella förändringar av skolan och lärarutbildningen som inverkat
på historieundervisningen
Trots att historieämnets betydelse för förståelsen av nuet och för att stärka gmndläggande
värden som hänsyn, solidaritet och tolerans poängterats i kursplanen i historia samt av histori
ker och historielärare har ämnet under de senaste decennierna fatt allt mindre utrymme på
schemat.4 Flera forskare menar att det framför allt är strukturella förändringar av skolsystemet
och läramtbildningen som har bidragit till denna successiva försämring av historieämnets
status.
Under det senaste halvseklet har det svenska skolsystemet genomgått stora förändringar.
1950 beslutades om en sammanslagning av folkskolan, flickskolan och realskolan och efter en
tids försöksverksamhet infördes den 9-åriga gmndskolan 1962. Enhetlighet genomsyrade det
nya systemet och klasserna blev sammanhållna och kurserna gemensamma. Syftet var att för
söka utradera klasskillnaderna i samhället. Från att ha varit statligt finansierad har kommuner
na tagit över det ekonomiska och organisatoriska ansvaret för skolan. Genom ett riksdags
beslut 1989 blev det kommunernas angelägenhet vad skolan fick kosta och hur den skulle
organiseras. Det enda som krävdes var att man uppnådde de av riksdagen uppställda målen.
Det blev upp till kommunalpolitiker och tjänstemän att tolka målen, vilket fick till följd att
man valde den tolkning som innebar den lägsta kostnaden. Under 1980- och 1990-talen
4 Se ”Ämnets syfte”, kursplanen i historia för gymnasieskolan. Lpf 94, senaste skrivningen (2000): ”Ämnet
syftar även till att skapa historisk medvetenhet och bildning. Härigenom tillägnar sig eleven en förståelse som
befrämjar samarbete över både sociala, etniska och geografiska gränser, vilket gynnar handlingsberedskap inför
framtiden. Historia ger möjlighet till att stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, vilket
i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin. Historiska insikter om andra folk,
länder och kulturer skapar förutsättningar för internationellt samarbete samt ökad förståelse i en multietnisk,
konfliktfylld värld.”
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skedde också en avreglering av skolan, dvs. borttagandet av det statliga regelverket kring
klassers storlek, användandet av statliga anslag, behörighetsregler för rektorer och lärare, äm
nenas timplaner och lärarutbildningens utformning.5
Under denna period har även lärarutbildningen undergått en större förändring då de små
lärarseminarierna övergivits för grundskollärarutbildningen på lärarhögskolorna. Numera har
lärarutbildningen också gjorts så flexibel att den kan anpassas efter rådande behov. Hans
Albin Larsson, professor och forskningsledare vid Högskolan för kommunikation och lärande
vid Högskolan i Jönköping, hävdar att läraridentiteten, som tidigare var sammanbunden med
en viss ämneskompetens, har urlakats eftersom lärama nu förväntas undervisa över en större
ämnesmässig bredd. I och med Lgr 80 har det blivit vanligt att en högstadielärare undervisar i
fyra samhällsorienterande ämnen oavsett om denne har adekvat utbildning för vart och ett av
dessa. Detta leder till att, framför allt, högstadielärama tvingas undervisa i ämnen som de har
bristfälliga förkunskaper i, samtidigt som de på gmnd av tidsbrist måste göra ett stoffurval
som de kanske saknar kompetens för. Än värre är att historia inte heller återfinns i standard
behörigheten för att bli antagen till lärarutbildningen. Generellt värderas numera en högstadie
lärares pedagogiska kunskaper alltså högre än dennes ämneskunskaper.6 Enligt Sven Heden
skog, universitetslektor vid Institutionen för lärarutbildning vid Uppsala universitet, har ämnesläramtbildningen särskilt drabbats i och med att man i mycket mindre utsträckning använ
der sig av metodiklektorer och att praktiktiden förkortats avsevärt.7
Under 1980-talet blev gymnasieskolan, i motsats till sin föregångare läroverket en skola
för alla. Den nya läroplanen som infördes 1994, Lpf 94, förde därför med sig många föränd
ringar. Alla elever som lämnade gmndskolan skulle nu erbjudas plats i gymnasieskolan. Alla
utbildningslinjer blev treåriga fördelade på två studieförberedande och 14 yrkesförberedande
program. Ämnena delades in i kärnämnen och karaktärsämnen. Kärnämnena skulle studeras
av alla, medan karaktärsämnena endast studerades på program med en viss profil. Religions
kunskap kom att tillhöra kärnämnena, medan historia blev ett karaktärsämne. Enligt Hans
Albin Larsson har alla dessa omständigheter haft en negativ inverkan på skolans historieundervisning.8

2.2. Historieämnets förändrade förutsättningar jämte det ökade behovet
av undervisning i 1900-talets historia
Marita Lindman Johansson har gjort en studie av hur historieämnets ställning successivt har
försämrats sedan 1940-talet. Enligt henne har inte antalet timmar till förfogande som skulle
kunna avsättas för historieundervisning förändrats nämnvärt i gmndskolan. Däremot har äm
nets ställning försvagats, eftersom själva ämnesbeteckningen ”historia” försvann vid införan
det av Lgr 80. Historia kom istället att ingå i ämnet SO, samhällsorienterande ämnen, där
ämnet inte fick någon garanterad minimitid. År 2000 försämrades historieämnets ställning

5 Hans Albin Larsson, Barnet kastades ut med badvattnet. Historien om hur skolans historieundervisning
närmast blev historia. Aktuellt om historia (Stockholm: Historieläramas förening, 2001), s. 96-97
6 Ibid., s. 99-100.
Intervju med Sven Hedenskog den 6 September 2002.
8 Larsson, Barnet kastades ut med badvattnet, s. 31-35.

ytterligare i och med att man gjorde ett försök med slopade timplaner. Nu fick inte ens grund
skolans undervisning i de samhällsorienterande ämnena någon garanterad minimitid.9
Förändringen i antalet historietimmar för gymnasiet de senaste 30 åren finner i hög grad
sin motsvarighet i den minskning som genomförts i grundskolan.10 Men det var framförallt
under 1990-talet som minskningen av undervisningstiden i historia accelererade. Enligt Hans
Albin Larsson har den tidigare Humanistiska linjen förlorat 70% av undervisningstiden i
historia sedan 1994, naturvetarna 50% och teknikerna 100%.11
Åke Lindström var sakkunnig för den utredning om undervisningen i 1900-talets historia
som regeringen uppdrog till Skolverket våren 1999. I artikeln ”Historieämnet och 1900-talshistorien” redogör Lindström för resultat av denna.12 Under utredningsarbetets gång organi
serade Skolverket flera seminarier för lärare där undervisningen i 1900-tals-historia debattera
des. Totalt deltog cirka 350 lärare i seminarierna. Av lärarnas synpunkter framgår att det
”finns ett sug efter internationella utblickar och modem historia”, men att undervisningen inte
tar tillvara detta intresse: ”När man närmar sig vår egen tid närmar sig också skolavslut
ningen. Bristen på tid blir alltmer påtaglig och efterkrigshistorien far en allt mer summarisk
behandling, ofta i form av kortare grupparbeten kring några internationella storpolitiska kon1^
flikter. Detta tycks gälla både i grundskolan och i gymnasieskolans A-kurs.” Gymnasiets Akurs ”som att köra motorcykel genom ett museum” (lärarcitat enligt Lindström). Lindströms
kommentar till denna lärares upplevelse är att det verkar nästan som om man ”åker två varv
på motorcykeln genom samma museum. Det första i grundskolans år 7-9 och det andra - i än
högre hastighet - i gymnasiets Historia A-kurs. Nu far inte alla elever åka med på det andra
varvet. Ungefar 40% får kliva av efter det första eftersom de inte har någon historieundervisning alls på gymnasiet.” 14 För att 1900-talets historia ska kunna behandlas på ett mer till
fredsställande sätt föreslog Lindström att man börjar en mer djupgående diskussion om
historieämnets inriktning och innehåll i gymnasieskolan. Dessutom hävdar Lindström att
historieämnet måste förstärkas, eftersom det är det ämne inom vilket det skulle lämpa sig bäst
att behandla den gemensamma värdegrunden. Problemet är att timantalet är för litet.1'

9 Marita Lindman Johansson, ”Historia i skolan. Historieämnets förändrade ställning i den obligatioriska skolan
och gymnasieskolan sedan 1940 och debatten därom”, D-uppsats i historia, Högskolan för kommunikation och
lärande vid Högskolan i Jönköping, 2000, s. 14.
10 Ibid., s. 14-17.
11 Larsson, Barnet kastades ut med badvattnet, s. 48-50.
12 Åke Lindström, ”Historieämnet och 1900-talshistorien”, Historielärarnas förenings årsskrift, 2001. Lindström
är fil.dr i historia och har arbetat som lärare både i grundskolan och på gymnasiet. Han har även varit skolledare,
skoldirektör, kultur- och utbildningsdirektör samt kommundirektör. Artikeln är publicerad i Historielärarnas
förenings årskrift, ett forum för historieämnet, historielärarnas utbildning och undervisningstraditioner, didaktik
samt läromedlen.
1:1 Lindström, ”Historieämnet och 1900-talshistorien”, s. 73.
14 Ibid., s. 75.
Ibid., Sedan Åke Lindström gjorde ovan nämnda utredning för Skolverket har regeringen tillsatt en kommitté,
kallad gymnasiekommittén 2000, med uppgift att göra en utredning om gymnasieskolan. Denna kommitté har
föreslagit att historia ska göras till ett kärnämne vid nästa gymnasiereform. Förslaget har varit på remiss och be
handlas nu av Utbildningsdepartementet. Ett beslut från riksdagen väntas under våren 2004, Uppgifterna har
lämnats av Cecilia Bergström, handläggare för styrdokument, Skolverket. Gymnasiekommitténs slutbetänkande
Åtta vägar till kunskap. En ny struktur fö r gymnasieskolan, SOU 2002:120 finns dessutom beskrivet på regering
ens hemsida, www.sou.gov.se/gymnasiekom.
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Hans Albin Larsson ansluter sig till Lindströms resonemang när han hävdar att det senaste
decenniets politiska utveckling, då omfattande förändringar ägt mm, har bidragit till att det
idag finns ett ökat intresse för frågor som berör demokrati, diktatur, tolerans, intolerans och
skolans värdegmnd. Detta intresse, menar han, har i sin tur fört med sig ett ökat behov av
historiska förklaringar, historisk kunskap och ökad historisk förståelse.16

2.3. Forskning om läroboken och dess betydelse för historieundervisningen
Inledningsvis är det viktigt att understryka att lärobokens betydelse för undervisningen idag är
komplex. En orsak till detta är att villkoren för det som Selander kallat det ”informations
bärande systemet” som läroboken utgör en viktig del av, har förändrats samtidigt som läro
bokens roll i systemet förblivit den samma. Diskussionen i föregående kapitel vittnar om att
skolan och läramtbildningen har genomgått stora förändringar och att stora rationaliseringar
genomförts under de senaste decennierna. Det finns även forskare som hävdar att läramas
ämneskunskaper försämrats samtidigt som antalet undervisningstimmar har minskat.
Antalet forskare som intresserat sig för hur läroboken inverkar på historieundervisningen
är begränsat och den forskning och de utredningar som finns att tillgå beskriver kunskapsläget
som det var för 10-15 år sedan. Ingen av dessa forskare har i någon vidare mening berört
frågan om hur lärobokens status och innehåll har påverkats av de förändrade förutsättningarna
i historieundervisningen. Didaktikforskaren Staffan Selander är den ledande i Sverige inom
det forskningsområde som berör läromedel och han är författaren till boken Lärobokskun17
skap. Selander har även skrivit en rapport om främlingsfientlighet och rasism i svenska läro
medel på uppdrag av Statens institut fö r läromedelsgranskning, SIL. Eftersom dessa böcker i
hög utsträckning berör ämnet för föreliggande rapport kommer Selander att citeras relativt
utförligt.
En viktig bakgrundsfaktor när man studerar läroböcker, påpekar Selander, är att vara med
veten om att dessa producerats för ett pedagogiskt sammanhang och för att passa in i den för
detta sammanhang avsedda institutionella inramningen, skolan.18 Selander hävdar vidare att
lärobokstexten skiljer sig från andra texter eftersom dess syfte, till skillnad från den veten
skapliga, är att reproducera kunskap och att denna är anpassad för att passa in i en pedagogisk
kontext. Enligt Selander karaktäriseras innehållet i den pedagogiska texten av ”att kunskap
och moral är sammanvävt på ett sätt som har officiell sanktion, men som oftast inte är
uppenbart i texten utan ligger fördolt i den.”19
I en pedagogisk text görs alltså ett urval av fakta och förklaringar för att texten ska bli
lättbegriplig. Hur görs detta urval och de nödvändiga avgränsningama i en lärobok och vem
eller vilka faktorer avgör vad som ska behandlas i boken? Selander beskriver detta som att
”det som ska väljas ut till stor del kodifieras i en skriven läroplan, men hur stoffet ska
presenteras avgörs av läroboksförfattare och förlag. Ändå är det inte så enkelt att läroplanen
16 Larsson, Barnet kastades ut med badvattnet, s. 8.
17 Selander, Lärobokskimskap. Se not 3, ovan.
18 Staffan Selander m.fl., Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker?, Spov 9, Studier av den peda
gogiska väven. Tidskrift utgiven av Institutet för pedagogisk textforskning, Högskolan i Sundsvall/Härnösand
samt Lärarhögskolan i Stockholm (Stockholm, 1990), s. 9.
19 Selander, Lärobokskunskap, s. 17.
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styr lärobokens kunskapsinnehåll.” Selander hävdar att man snarare bör ”betrakta både
läroplan och lärobok som samtida uttryck för i tiden gängse värderingar av kunskap och
moral.”20
Samtidigt som läroboken förmedlar kunskap i sin reproducerade form har lärobokstexten,
enligt Selander, också en strukturerande funktion för undervisningen: ”Den pedagogiska tex
ten bildar en utgångspunkt för vad som ska behandlas, och vid förhör och prov återvänder
man till texten. Den pedagogiska texten fungerar därför starkt strukturerande för undervis
ningen.” ”Läroboken är ett hjälpmedel för att presentera ett ämne, och blir samtidigt grunden
21
för hur undervisningen ska uppfattas, vad utbildning skall handla om.”
Av ovanstående citat framgår att Selander anser att läroboken inverkar på undervisningen
inte bara strukturellt, men också innehållsmässigt. Samtidigt tillägger han att lärarens sätt att
använda texten i undervisningssituationen givetvis är individuellt. Enligt Selander beror detta
på att undervisningen präglas av olika ”möten” som reglerar textens användning och förank
ring. Det rör sig om möten mellan olika roller, mellan lärare och elev, men också om möten
22
mellan skiftande sociala mönster och mellan olika personligheter.
Frågan om lärobokens inflytande på undervisningen har även intresserat andra forskare.
Christina Gustafsson, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, har utrett läromedlens
styrande funktion på undervisningen i en delstudie utförd inom Utredningen om Läromedelsm arknaden- ULÄ (SOU 1980:15). Gustavsson konstaterar:
Det innehåll som läromedlet tar upp och det sätt på vilket innehållet sekvenseras i lärom edlet har
alltså allm änt i undervisningen stort inflytande, m edan lärom edlets rekom m enderade arbetsform er
och arbetsrutiner influerar täm ligen lite... I utredningsarbetet var ja g inte intresserad av att kart
lägga läram as utbildning och övriga erfarenheter som kan ha haft betydelse för undervisningen. Jag
kunde em ellertid märka att den lärare som behärskade sitt äm ne bättre, också intog en m er flexibel
hållning till läromedlet. K onsekvenser blir att den osäkre läraren förlitar sig m er på lärom edlet och
dess uppbyggnad.2'1

I Gustafssons studie ingick tryckta läromedelstexter och andra typer av informationsbärande
läromedel. Hennes empiriska studie visar, i linje med Selanders teori, att läromedlen har en
styrande funktion på undervisningen när det gäller vilket innehåll som ska behandlas.
Stéphane Bruchfeld, numera doktorand och lärarutbildare vid Programmet för studier kring
Förintelsen och folkmord, Uppsala universitet, genomförde 1996 en granskning av svenska
läromedels innehåll om judendom, judisk historia och Förintelsen för Svenska kommittén mot
antisemitism. Om läromedlens inverkan på undervisningen hävdar Bmchfeld här att läromed

20 Ibid., s. 19.
21 Ibid., s. 21-22.
22 Ibid., s. 21.
2'’ Christina Gustafsson, ”Läromedlens styrande funktion i undervisningen. En empirisk studie.”, i Ulf P.
Lundgren, Gunilla Svingby, Erik Wallin, red., Läroplaner och läromedel En konferensrapport (Stockholm,
1982), s. 9 3 .1 Gustafssons studie ingick ett flertal centrala ämnen på olika stadier. Historieämnet ingick inte
bland dessa, däremot samhällskunskap. Trots detta är resultatet intressant då studien avsåg att mer generellt
utreda läromedlens styrande funktion på undervisningen.
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len ”utgör en grund för lärare och elever att utgå ifrån” och att texterna kan anses vara uttryck
för ”en minsta gemensamma nämnare i fråga om tolkningar och förståelse”.24
Enligt de forskare som citerats ovan inverkar läroboken både på undervisningens struktur
och dess innehåll. Men det är också möjligt att beskriva förhållandet mellan innehållet i
läromedlen och dess inverkan på lärarens undervisning som ömsesidigt. Det vill säga att lärar
na baserar sin undervisning på det som står i läroboken och förlagen utformar läroboken en
ligt den rådande uppfattningen om historieämnet som finns bland lärama och som framgår av
styrdokumenten. Som tidigare nämnts formulerar Staffan Selander detta inbördes förhållande
som att man bör ”betrakta både läroplan och lärobok som samtida uttryck för i tiden gängse
värderingar av kunskap och moral”. Ömsesidigheten i förhållandet mellan läroböcker och lä
rare bekräftas även av de förlagsredaktörer och de författare som intervjuats inom läromedelsprojektet (se kapitlen 5.3 Förlagsperspektivet och 5.4 Författaren) samt av Skolverkets natio
nella utvärdering av gmndskolan som genomfördes 1992. Författarna till utredningen konsta
terade då att innehållet i läromedlen i hög grad påverkas av läramas undervisningstradition:
Om man ser till inriktningen av de enskilda äm nena/mom enten påm inner historiedelen starkt om
den tradition inom historieundervisningen/historiedidaktiken som betonar studiet av det förgångna
”så som det en gång var” . En enda beskrivning/ fakta lärs in så bra som möjligt och det är sällan
som beskrivningen/fakta problem atiseras eller granskas kritiskt. Denna syn på historiekunskap
omfattas knappast av fackhistoriker idag.25

Enligt citatet ovan pekar Skolverkets utvärdering dessutom på att klyftan är stor mellan det
som fackhistoriker avser med historisk kunskap och den undervisning som de flesta historie
lärare bedriver. Denna uppfattning delas av flera av artikelförfattarna i Historielärarnas
Förenings Årsskrift 2001. Här anser till exempel Lars Berggren att den kulturanalytiskt inrik
tade historieforskningen, som slog igenom på 1980-talet, knappast har spelat så stor roll i
O/T ••
skolan.- Aven Hans Andersson påpekar att historieundervisningen i skolan släpar efter den
vetenskapliga utvecklingen, men menar samtidigt att den istället påverkas av andra faktorer:
”förändrade socioekonomiska fömtsättningar samt massmedias alternativa bilder, som gäma
präglas av en mytologisk historieuppfattning”.27 Lars Berggren hävdar vidare att de förlagsproducerade läroböckerna fatt en alltmer central betydelse för undervisningen, eftersom kurs
planerna inte längre har en lika styrande funktion som de tidigare hade.28 Denna uppfattning
delar Åke Lindström som menar att: ”kursplanernas stora frihet inneburit att läromedlen idag
24 Stéphane Bmchfeld, ”’Öga för öga, tand för tand’. En granskning av svenska läromedel i historia, religion och
samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om judendom, judisk historia och Förintelsen” (Stockholm:
Svenska kommittén mot antisemitism, 1996), s. 5.
25 Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992. Samhällsorienterande ämnen, Huvudrapport
(Stockholm: Skolverket, 1993), s. 54.
26 Lars Berggren är docent i historia och verksam vid Malmö högskola, Lärarutbildningen och Historiska
institutionen, Lunds universitet. Hans artikel ”Varför Samhällsorientring? Några reflektioner kring högstadiets
historieundervisning” finns publicerad i HLF.s årsskrift, 2001.
27 Hans Andersson är fil.dr i ekonomisk historia och verksam vid Institutionen för ekonomisk historia vid Stock
holms universitet. Artikeln ”Från Jihad till det kalla kriget. Casemetodik i historieundervisningen”, finns publi
cerad i HLF.s årsskrift, 2001, s. 83.
28 ”Varför Samhällsorientring? Några reflektioner kring högstadiets historieundervisning”, HLF.s årsskrift,
2001, s. 94.
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90

har en mer styrande effekt än de hade för 10-15 år sedan”. Berggren och Lindström bekräf
tar alltså att de förlagsproducerande läromedlen har stort inflytande på undervisningen även
idag och att deras ställning snarast stärkts i förhållande till hur den var i Selanders och Gus
tafssons något äldre studier.
Om utgångspunkten är att läroboken är strukturerande för undervisningen och att den kun
skap som förmedlas i denna ligger till grund för den kunskap som läraren förmedlar till sina
elever blir en naturlig följdfråga hur valet av lärobok går till och vem det är som avgör detta
val? Denna fråga ställer historiedidaktikem Sture Långström i sin avhandling Författarröst
och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie. Angående lärobokens väg in i skolan me
nar Långström att det är den enskilde läraren eller ämneskonferensen som avgör vilken läro
bok som ska köpas in och att mycket lite tid ägnas åt att granska vilka nya läroböcker som
finns på marknaden. Enligt Långström handlar det oftast om att läraren gör ett ”blädderprov”. John A. Garraty, f.d. professor i historia vid Colombia University, har beskrivit hur
denna procedur går till i USA:
My [uninformed] guess about the w ay m ost teachers exam ine
at the handling o f som ething they are especially fam iliar with.
it seems to treat the subject superficially, most busy teachers
But if the treatm ent is fresh, and if the quotations and factual
least receive their serious consideration.31

new textbooks is that they look first
If that section is not up-to-date or if
are not likely to look much further.
details are unusual, the book will at

Långström hävdar också att lärama lätt blir beroende av en viss lärobok eftersom de i många
fall inte utbildats i att framställa sina egna läromedel och helt enkelt därför att det är alltför
•
•
•
99
tidskrävande att tillverka eget undervisningsmaterial. Dessutom tillägger han att lärare i all
mänhet ogärna byter lärobok, vilket har fört med sig att en viss lärobok har kunnat dominera
marknaden under flera årtionden: ”Jag tänker här framförallt på Hildingssons och Huséns SOböcker på Natur och Kultur som dominerat kraftigt i mer än tjugo år. Situationen har sedan
1980-talet varit nästan likadan i gymnasieskolan för Bergström-Lövgren-Almgren, Alla
99
Tiders Historia och dess efterföljare...”

2.3.1. Grundläggande frågor om vilka värderingar en historiebok ska förmedla
Förväntningarna på läroboken är i allmänhet höga. Man utgår ifrån att en lärobok, i vårt fall
en historiebok, till sitt innehåll är faktamässigt korrekt och att framställningen är nyanserad
och samtidigt lättbegriplig så att utrymmet för misstolkningar begränsas. Det finns också
förväntningar om att historieboken ska bidra till att förmedla skolans och vårt samhälles
värdegrund, så som den beskrivs i läroplanen, Lpo 94. Centralt för dess budskap är följande:
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
29

Lindström, ’’Historieämnet och 1900-tals historien”, s. 75.
30 Sture Långström, Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie, avhandling, Institutionen
för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet, 1997, s. 13.
yl John, A. Garraty, 1993, i Långström, Författarröst och lärobokstradition, s. 16
32
o
" Långström, Författarröst och lärobokstradition, s. 227.
33 Ibid., s. 11.
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jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som
skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”
Under det senaste decenniet har Förintelsen allt oftare kommit att ligga till grund för un
dervisningen om värdegrundsfrågor, eftersom detta ämne anses särskilt användbart för att ar
beta med frågor om etik och moral. I grundskolans kursplan i historia understryks dessutom
att alla elever ska lära sig om Förintelsen.35 Varför kunskaper om Förintelsen numera anses så
viktiga kommer att behandlas vidare i kapitlet som följer. Men först följer en diskussion om
vilka värden en lärobok ska förmedla.
Utgångspunkten är som Staffan Selander tidigare nämnt att läroboksförfattarens pedago
giska text ska reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap och att karaktärisktiskt
för denna text är att kunskap och moral har sammanvävts samt att denna har officiell sank
tion.36 Frågan vi nu ställer oss är om denna kunskap och moral baserar sig på värderingar som
vämar om alla människors lika värde? Denna fråga utreddes i en studie i slutet av 1980-talet
då Staffan Selander fick i uppdrag av SIL att utreda om det finns rasism och främlingsfientlig
het, eller antydan därtill, i svenska läromedel utgivna under 1980-talet. Ett par hundra lärome
del i religionskunskap, samhällskunskap och historia för grundskolans lågstadium till gymna
siet ingick i studien. Utredningens resultat publicerades i rapporten Rasism och främ lings
fientlighet i svenska läroböcker?37 Läroböckerna kunde inte sägas vara uttryckligen rasistiska
eller främlingsfientliga, men om man analyserade det budskap som kombinationen av text och
bild förmedlar, eller det budskap som fanns under ytan, föreföll emellertid läroböckerna vara
otillräckliga och enkelspåriga. I sitt uttalande angående rapporten ville Läromedelsnämnden
särskilt lyfta fram vissa krav t. ex. ”att läroboken inte visar upp och förstärker schablonupp
fattningar om det främmande och annorlunda” och att man bör ”när rasism och främlings
fientlighet behandlas, lägga in detta som ett eller flera särskilda kapitel” samt att detta bör
föras in i ”rätt sammanhang i boken”. Man underströk dessutom att ”kortfattade och fragmen
tariska avsnitt om ras och rasism ska utgå. När frågorna behandlas bör det ske på ett grundligt
och systematiskt sätt.”39 Ovanstående krav förefaller rimliga och teoretiskt sett också själv
klara för oss idag. Men trots att ett drygt decennium har passerat sedan denna studie gjordes
har ingen större förändring skett. Detta framgår av den innehållsanalys av historieläroböcker
som presenteras i kapitel 4.
Kanske finner man orsaken till problemet om man närmare studerar vilka åsikter, priori
teringar och attityder som egentligen ligger till grund för den gemensamma värdegrund som
skolan har i uppdrag att förmedla? I artikeln ”Värdegrunden som exkluderande eller inklu
derande diskurs” ifrågasätter Docent Pirjo Lahdenperä det gemensamma i denna värdegrund.
Flon hävdar att eftersom värderingar är en central del av kulturen skulle denna värdegrund
34 Lpo 94, s. 5 i Göran Linde, red., Värdegrund och svensk etnicitet (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 47.
Skolverkets hemsida, www.skolverket.se, styrdokument, kursinfo, Grundskolan. Historia, ”Ämnets karaktär
och uppbyggnad” (opaginerad).
36 Selander, Lärobokskunskap, s. 17.
37 Selander, Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker? Se not 18, ovan.
38 Ibid., s. 50.
39 Ibid., s. 3.
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alltså basera sig på ett gemensamt kulturarv. Utifrån denna grundsats ställer hon sig frågande
till vad det är för kulturarv som här avses: ”Är det hela mänsklighetens kultur eller endast den
svenska? Innefattar detta kulturarv även de nationella minoriteterna i Sverige?”40 Detta häv
dar Lahdenperä skulle i så fall vara ett sätt att vidga perspektivet. Hennes uppfattning är att
det som här åsyftas egentligen är den svenska värdegrunden och att: ”etnocentrism med tron
på kulturell överlägsenhet kommer fram i dokumentet på olika ställen.”41
Man kan även mer formellt ställa krav på skolan att den ska vidga det kulturella perspek
tivet, eftersom Sveriges riksdag den 1 april 2000 beslöt att Sveriges nationella minoriteter och
deras språk skulle erkännas samt att det stöd skulle ges som behövs för att hålla dessa kulturer
levande. Detta beslut för också med sig att alla elever ska ges kunskaper om minoritets
språken och de nationella minoriteternas kultur, religion och historia Det framstår därför inte
som orimligt att tolka detta som att ett slags paradigmskifte har ägt rum. Lahdenperä menar
att man har bytt ut det etnonationalistiska perspektivet mot att man från och med nu ser på
utbildning ur ett mer mångkulturellt perspektiv. Men hon tillägger att detta är en komplicerad
process, eftersom de nationella minoriteterna som tidigare utgjort ”de andra” nu ska bli del av
den egna identiteten och att konstruktionen av vad det innebär att vara svensk därför måste
revideras. Att ha mångfalden som utgångspunkt, skriver Lahdenperä, innebär i praktiken att
den värdegmnd som artikuleras i skolans läroplan måste skrivas om utifrån ett postnationellt
och inkluderande perspektiv.42
Detta innebär också att nya krav ställs på svenska historieböcker och att dessa måste revi
deras så att historiebeskrivningen antar en mer pluralistisk prägel, där åtminstone de nationel
la minoriteterna i Sverige behandlas utifrån samma villkor som majoritetskulturen. Dessa
gruppers historia måste synliggöras och beskrivas på ett sammanhängande och balanserat sätt,
vilket endast kan göras om etnocentrism byts ut mot kulturell pluralism.
Studiet av de underliggande värderingar som förmedlas i värdegrunden och i historieböc
kerna angränsar till frågan om hur läroböckernas beskrivning av historien påverkar elevernas
historiemedvetande. Denna fråga är viktig att beröra trots att avsikten med föreliggande studie
inte är att studera elevens förståelse av historieundervisningen i någon vidare mening. Enligt
historiedidaktikem Sture Långström är det svårt och tar lång tid att bygga upp ett hållbart
historiemedvetande, men det går lättast, menar han, om man utgår från det närliggande och
bekanta i tid och rum. Utifrån detta perspektiv har han studerat innehållet om svensk nutidshistoria i svenska historieläromedel. Långström förvånas över att denna svenska historia fatt
så begränsat utrymme i läromedlen och konstaterar att denna inte heller omnämns i någon vi
dare utsträckning i styrdokumenten. Denna begränsning finner ingen motsvarighet i den be
fintliga historieforskningen och att den svenska historien proportionellt fatt så lite utrymme
kan, menar Långström, starkt inverka på den enskilde elevens historiemedvetande:
N är den svenska historien endast behandlas på någon procent av utrym m et i läroböckerna finns det
risk att eleverna uppfattar denna del av historien som mindre viktig. De flesta elevers ”rötter” finns
i Sveriges historia, m en av de granskade läroböckerna i historia får de en begränsad hjälp med att

40 Se Linde, s. 119.
41 Ibid., s. 120.
42 Ibid., s. 132-134.
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hitta dessa rötter. Hur ska till exempel unga kvinnor känna igen sig i en historia där ingen kvinna
gjort sig förtjänt att omnämnas?43

Om man studerar historiebokstexter ur ett genusperspektiv kan man, som Långström antyder
ovan, lätt ledas att tro att kvinnor inte har samma status som män i det svenska samhället,
eftersom kvinnor ägnas påtagligt mycket mindre uppmärksamhet i historieboken. Detsamma
gäller judar och andra minoriteter. Om judisk historia inte får något utrymme i historieboken,
fastän den judiska närvaron i Europa är äldre än den kristna och då den fortfarande är, en del
av den europeiska kulturen, och om beskrivningen av judar, när de förekommer, dessutom är
fragmentarisk och i vissa fall färgad av anti-judiska föreställningar, är det naturligt att ele
verna får en snedvriden och negativ uppfattning om judar. Faktum är att förmedlingen av
denna form av historiemedvetande, där beskrivningen av kvinnor och minoriteter är fragmen
tarisk och dessutom ofta baseras på stereotypa uppfattningar indirekt är diskriminerande.
Dessutom får dessa beskrivningar negativa efterverkningar på hur den kulturella identiteten
uppfattas. Trots att detta inte sägs uttryckligen i läroboken är det underliggande budskapet att
alla människor inte har lika värde.
När det gäller lärobokens beskrivning av judisk historia och av Förintelsen kan en fram
ställning präglad av etnocentrism alltså bidra till att förankra stereotypa uppfattningar och för
domar hos eleverna. Dessa och andra typer av felaktigheter kan också utnyttjas av Förintel
sens fömekare för att sprida allmänt tvivel över kunskaperna om nazisternas massmord och av
andra grupper för att sprida antisemitisk propaganda.44 I kapitel 4 ”Innehållsanalys” pre
senteras ett flertal exempel på felaktigheter som förekommer i olika läromedel i historia.

3. Undervisning om Förintelsen och antisemitismen
3.1. Varför just Förintelsens historia?
Varför är det så viktigt att undervisa om just Förintelsen? Under senare år har man kunnat
notera en markant ökning av intresset för Förintelsen och dess betydelse för dagens samhälle
bland forskare, politiker och i massmedia. Man kan till och med gå så långt som att hävda att
Auschwitz för allmänheten i stort har blivit en symbol för all tänkbar grymhet. Enligt den
franske sociologen Henri Zukier utgår man numera från Förintelsen när man bedömer ett
samhälles moraliska hälsa: ”Händelsen har överskridit sin yttre gestalt så som varande en spe-

4j Sture Långström, ”Läroböcker och historiemedvetande. Sveriges historia efter 1945 i några gymnasieläroböcker”, bidrag till nordisk konferens om historiedidaktik, Historiedidaktik i Norden 6 (Tammerfors 1996), s.
301.
44 Tyvärr finns det individer och grupper, nynazister och andra, som aktivt arbetar för att övertyga så många
människor som möjligt om att Förintelsen inte existerat eller att de uppgifter som förekommer om antalet
mördade judar är en överdrift.
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cifikt judisk katastrof och ett enbart tyskt brott. Förintelsen har blivit en historisk referens
punkt för det moderna samhället och ett brott på dess moraliska liv.”45
Likaså Christopher Browning, en av världens ledande Förintelseforskare, och i Sverige
mest känd som författaren till boken helt vanliga män. Reservbataljon 101 och den slutliga
lösningen i Polen,46 anser att Förintelsen idag blivit en referenspunkt för ”radikal ondska”.
Han har också hävdat att Förintelsen har blivit en måttstock för hur andra folkmord och ”fruk
tansvärda händelser” bedöms: ”The Holocaust is [today] almost universally recognized as a
preeminent symbol of ’radical evil’ in human history... It is the yardstick by which other at
rocities and genocides are now measured.” Samtidigt understryker Browning att detta inte är
helt oproblematiskt: ”Unfortunately, as a paradigmatic event it inevitably has also been politi
cized, both exploited on the one hand and trivialized or denied on the other for various
agendas.” Denna uppfattning delar han med många Förintelseforskare och överlevande och vi
ska återkomma till denna fråga.
De senaste årens politiska intresse för Förintelsen har framförallt berört kompensationsärenden, utbildning och Förintelsens hågkomst (minnesdagar och monument).47 Här i Sverige
är det framförallt statsminister Göran Persson som politiskt har drivit uppfattningen att Förin
telsen har betydelse för oss idag. Det var på försommaren 1997 efter att ha tagit del av
CEIFO:s (Centrum för invandrarforskning) rapport om skolelevers bristande kunskaper i äm
net, som hans engagemang för Förintelsen väcktes på allvar. Strax därefter lanserades reger
ingens informationskampanj Levande Historia om Förintelsen. I sitt anförande i partiledar
debatten i juni 1997 uttrycker Persson sitt engagemang enligt följande: ”Precis vid samma till
fälle som jag förberedde debatten inför avslutningen av riksdagsåret kom opinionsmätningen
som visade att svenska ungdomar i förfärande stor utsträckning inte känner till att förintelsen
inträffade under andra världskriget.” Statsministern underströk sedan att detta bara är en av
många varningssignaler som pekar på att ”uppfattningar som grundar sig på rasistiska idéer
sprider sig i det svenska samhället. Svastikan syns igen, Sieg Heil ekar på våra gator, ny
nazister marscherar. Vi kan inte slå dövörat till, vi kan inte förhålla oss passiva. Vi måste ta
debatten. Vi måste sätta emot. Vi måste dra gränser. Vi måste som vuxna stödja våra bam och
ungdomar. Det är inte skolans ansvar ensamt, det är hemmen. Det är vi föräldrar, vi vuxna
som måste stödja alla dem som i samhället i övrigt har till uppgift att sprida demokratiska vär
deringar och kunskap om vad som hände. Regeringen kommer i höst vända sig till samtliga
svenska hem där det finns bam i skolåldern och erbjuda information om den människosyn
48
som låg bakom förintelsen av judarna.”
Göran Perssons engagemang för att sprida kunskap om Förintelsen har också resulterat i
internationellt samarbete på hög politisk nivå genom The International Task Force fo r Holo
caust Education, Rememberance and Research. Task Force —arbetet med att fortbilda lärare

45 Svensk översättning av Mia Löwengart, i Glöm oss inte (Stockholm: Hillelförlaget, 1999) s. 34. För det
engelska originalcitatet se ”The Twisted Road to Genocide: On the Psychological Development of Evil During
the Holocaust”, Social Research 2 (Spring, 1997), s. 1.
46 Utgiven på svenska 1998, Norstedts, Stockholm.
47 Se t.ex. Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av debatter om svensk historia från sekelskifte till
sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001).
48 Göran Perssons anförande i partiledardebatten i Riksdagen den 27 november 1997, Protokoll 1996/97:119,
anf. 8, riksdagens hemsida, www.riksdagen.se.
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och höja politikers kunskapsnivå om Förintelsen har på några års tid spritt sig från Sverige,
Storbritannien och USA till nästan tjugo medlemsstater, därav flera i Östeuropa.
När det gäller betydelsen av undervisningen om Förintelsen anser historiker och andra
forskare och läramtbildare i västvärlden numera att denna är central för att unga människor
ska förstå den moraliska grund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Christer Mattsson,
grundskollärare och utbildningskonsult, utarbetade 1998 kompendiet Förintelsen och samhäl
lets värdegrund - att arbeta med samhällets värdegrund med utgångspunkt i Förintelsen.49
Mattssons utgångspunkt är att kunskapen om Förintelsen bör fokuseras kring slutsatsen att det
fmns en motsats till vårt samhälles värdegrund. Han menar att det inte är tillräckligt att känna
till att Förintelsen ägt rum och att dess relevans för oss idag först framgår när man förstår vad
som hände och orsakerna därtill. Mattsson tillägger att värdegrunden inte blir gemensam för
rän varje enskild individ har givits möjlighet att reflektera över begreppen och själv omsätta
den i sin egen vardag. Förintelsen anser han vara ett särskilt lämpligt ämne att utgå ifrån när
man vill arbeta med sådana frågor som rör människovärdet och för att diskutera olika vär
deringar, eftersom de moraliska och etiska aspektema här framgår så tydligt.50
Att Förintelsen har relevans för oss idag framgår även av den svenska kursplanen i historia
för gmndskolan, där det i den senaste skrivningen uttryckligen står att alla elever ska undervi
sas om Förintelsen. Här är det viktigt att notera att Förintelsen är den enda historiska händelse
som omnämns vid namn:
Historien har präglats av insatser och skeenden, konflikter och spänningar som påverkat utveck
lingen i olika avseenden. I äm net rym s en m ångfasetterad bild av skeenden och händelser. I den
bilden ingår de sociala, ekonom iska, tekniska och kulturella framstegen, m en också konflikter,
spänningar och m aktförskjutningar inom och mellan länder. Detta gäller inte m inst historiens m ör
ka och destm ktiva sidor i form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. V år tids historia med
framsteg och freds strävanden m en också folkm ord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör till
det som alla elever skall ha kunskaper om .51

Angående Förintelsens omnämnande i kursplanen i historia har Bo Andersson, professor i his
toria vid Göteborgs universitet, påpekat:
Vid en närläsning finner man att om näm nandet av ett specifikt folkmord, näm ligen Förintelsen,
endast finns m ed i den senaste skrivningen, och m an kan inte direkt påstå att exem plifieringen
överraskar. Tillägget förs in i kursplanen i slutskedet av regeringens Levande historia-projekt och
efter den stora internationella Stockholm skonferensen om Förintelsen, som lockade ledande politi
ker från olika delar av världen. Både projektet och konferensen tillkom på initiativ av statsm inister
Göran Persson.32

49 Christer Mattsson, red., Förintelsen och samhällets värdegrund - att arbeta med samhällets värdegrund med
utgångspunkt i Förintelsen, kompendium inom projektet ”Levande Historia” (Stockholm: Regeringskansliet,
1998).
50 Ibid., s. 7.
31 Skolverkets hemsida, www.skolverket.se, styrdokument, kursinfo, Grundskolan, Historia, ”Ämnets karaktär
och uppbyggnad” (opaginerad).
32 Bo Andersson, red., Samhällets demokratiska värdegrund. En fråga om mångfald, olikhet, men lika värde,
rapport 1, Värdegrunden (Göteborg: Göteborgs universitet, 2000).
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Numera är det också vanligt förekommande att den nya generationens historielärare upp
manas att fundera över hur man bäst undervisar om just Förintelsen. Inom metodikkursen för
blivande SO - lärare på lärarutbildningen vid Uppsala universitet, hösten 1999, uppmanades
kandidaterna att planera en historielektion om Förintelsen. Uppgiften hade formulerats av
Christer Karlegärd, metodiklektor vid Lärarhögskolan i Malmö. Karlegärd skriver: ”Om his
torieämnet skulle tilldelas en enda lektion under elevens hela skoltid är det ingen tvekan om
vad denna enda timme bör ägnas. Den måste naturligtvis skildra mänsklighetens värsta brott,
nazismens systematiska utrotning av judar och andra för tyskarna misshagliga grupper”. Han
uppmanade lärama att ”Diskutera och notera i gruppen hur ni skulle gå till väga för att vara
nöjda med denna, er enda, lektion om nazismen och Förintelsen.”
Idén om att utgå från Förintelsens historia för att förmedla det demokratiska samhällets
värdegmnd kommer ursprungligen från USA, där så många som 17 amerikanska delstater
hade inkluderat Förintelsens historia i skolundervisningen år 2000.54 Sedan mitten av 1990talet har även svenska forskare och lärarutbildare mer och mer börjat använda metoder, idéer
och material som ingår i begreppet Holocaust Education, dvs. undervisningen om Förintel
sens historia och hågkomst, för att fostra demokratiskt tänkande medborgare. Man kan se en
liknande tendens i Europa t. ex. hos Europarådet och Georg-Eckert-Institut fu r Internationale
Schulbuchforschung i Braunschweig, Tyskland.

3.1.1. Att undervisa om Förintelsen - en utmaning
Trots att det nu finns en bred och påtaglig övertygelse om att det är viktigt att undervisa om
Förintelsen, så är genomförandet av undervisningen inte helt lätt. Som tidigare nämnts har an
talet undervisningstimmar i historia blivit färre och kraven på ämneskompetens i historia för
lärare som undervisar i SO har tagits bort. Dessutom har vissa forskare och överlevare snarare
reagerat med oro än med glädje på att det helt plötsligt anses så viktigt att undervisa om
Förintelsen. Henry Friedlander, amerikansk historiker och överlevare, menar att det finns en
fara med att ”för mycket lärs ut av för många utan fokus” och att det inte är tillräckligt att
man som lärare är ”välmenande och engagerad”/ 3
Förintelsen är en komplex historisk händelse som kräver mycket av den som ska undervisa
i ämnet. Grundläggande är att läraren har goda sakkunskaper samtidigt som denne måste
kunna definiera för sig själv och för sina elever varför det är viktigt att lära om Förintelsen.
Det gäller också att kunna välja ut den information som bäst förmedlar dessa kunskaper. Vet
man inte vad man vill uppnå med undervisningen riskerar ämnet att bli urvattnat och uttjatat,
särskilt om klichéer som ”Det far aldrig hända igen” och ”Vi får inte glömma” används i allt
för stor utsträckning när man motiverar varför det är viktigt att lära sig om Förintelsens his

53 Uppgiften för lärarstuderande ingick i Christer Karlegärd, Undei-visa i nordisk och allmän historia (Lund:
Studentlitteratur, 1992).
54 ”As of 2000, seventeen states have required, recommended, or encouraged the inclusion of a study of the
Holocaust in their school systems.” Samuel Totten & Steven Feinberg, Teaching and Studying the Holocaust
(Boston: Allyn & Bacon, 2001), s. xv.
55 Henry Friedlander, ”Toward a Methodology o f Teaching about the Holocaust”, 1979, s. 520-522 i Samuel
Totten, red., Holocaust Education, Issues and Approaches (Boston: Allyn & Bacon, 2002).

19

toria. Osäkerhet hos läraren i form av bristande kunskaper kan också utnyttjas av elever som
vill ifrågasätta att Förintelsen inträffat eller som på annat sätt önskar förringa den.56
Kanske vill man som lärare fokusera på vissa företeelser som fördomar, diskriminering,
rasism och antisemitism, lojalitet, konfliktlösning, beslutsfattning och rättvisa. Men målet kan
också vara att förklara hur ett modemt land kan använda teknisk expertis och byråkratisk in
frastruktur för att utrota en viss folkgrupp. Ett annat motiv för att undervisa om Förintelsen
kan vara att visa att detta folkmord var resultatet av en kumulativ utveckling av olika historis
ka händelser och att utvecklingen hade kunnat se annorlunda ut om människor hade gjort
andra val.57
På grund av ämnets oerhörda komplexitet har det tagit tid för historikerna att förmedla en
nyanserad och fördjupad förståelse om Förintelsen, men vår förståelse av vad som skedde är
mycket mer nyanserad idag än vad den var för bara tio år sedan. Vi vet att det idag är en grov
historisk förenkling att påstå att det var Hitler som utrotade Europas judar, men faktum är att
58
det är mycket vanligt att lärarens och elevens förståelse för Förintelsen stannar där. De an
svariga för folkmordet återfanns på alla nivåer i samhället och i många olika länder. I det nyss
nämnda exemplet, som så ofta när man använder sig av fakta istället för myter, medför de nya
kunskaperna att man står inför ett moraliskt problem. Det är genom att diskutera den moralis
ka innebörden av den här fördjupade historiska förståelsen om nazisterna massiva brott mot
mänskligheten som man kan förmedla vårt demokratiska samhälles värdegrund.

3.2. Antisemitismens historiska rötter och hur antisemitismen uttrycker sig idag
Man kan tala om antisemitism i strikt eller bred bemärkelse. Om man använder termen i bred
bemärkelse är det också viktigt att skilja mellan olika former av judefientlighet. Antisemitis
men som fenomen har existerat som en del av den europeiska kulturen sedan tidig medeltid.
Kunskaper om vilken funktion antisemitismen har haft, hur den har uttryckt sig historiskt och
i vilken skepnad den förekommer idag är därför nödvändiga för att man ska kunna förstå
Europa. Syftet med detta avsnitt är därför att ge en redogörelse över antisemitismens historis
ka rötter samt att beskriva dess mångfacetterade och skiftande natur. Begreppet antisemitism
används därför här i bred bemärkelse.
Antisemitismen har alltså förekommit i Europa sedan antiken och utgör än i dag ett all
varligt samhällsproblem. Trots detta är det svårt att hitta en tillfredsställande definition av vad
antisemitism är, eftersom det rör sig om ett komplext och mycket mångfacetterat fenomen.
Enligt idéhistorikern Henrik Bachner förstärks problematiken av att,
någon ”sem itism ” i förhållande till vilken man kan vara ”anti” existerar inte och har aldrig exi
sterat. T erm en är en produkt av 1800-talets sammanblandning av språkgm pper med rasliga och
etniska klassificeringar. Den anses ha m yntats av den tyske journalisten och judehataren W ilhelm
M arr 1878. Syftet var att m arkera distans till den kristna judefientligheten och sam tidigt klä det

36 Totten & Feinberg, Teaching and Studying the Holocaust, s. 6.
57 Ibid., s. 5.
58 Detta hävdas av forskare och lärarfortbildare vid Programmet.
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m odem a, sekulära judehatet i en neutral och vetenskaplig term inologi. Antisem itism en är således
en nonsensterm .59

Bachner anser att sociologen Helen Fein har formulerat en av de bättre definitionerna av anti
semitism. Enligt Fein är antisemitism:
E n bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot ju d ar som kollektiv, vilka på det indivi
duella planet m anifesteras som attityder, och i kulturen som m yter, ideologi, folkliga traditioner
och bildspråk, och i handlingar - social eller legal diskriminering, politisk m obilisering m ot ju 
darna, och kollektivt eller statligt våld - vilka resulterar i och/eller syftar till att fjärma, driva bort
eller tillintetgöra judar ju st för att de är judar.60

Det är vanligt att man i Sverige förknippar antisemitismen med något förgånget och något
genuint tyskt. Detta är en felaktig uppfattning, eftersom antisemitismen förekommer och har
förekommit i hela den västerländska kulturen. Antisemitismen utgör dock en viktig förklaringsbakgrund till hur Förintelsen kunde inträffa. Henrik Bachner hävdar liksom många andra
forskare, att antisemitismen utgör en fundamental faktor om man ska kunna förstå Förintel
sen. Bachner skriver att: ”Den nazistiska världsåskådningen kretsade i stor utsträckning kring
demoniska fantasier om judar som en satanisk kraft, vilken hotade den ”ariska rasens” över
levnad.” Bachner understryker att nazismen i sin antijudiska besatthet och i de förbrytelser
som begicks representerar något unikt men att denna däremot inte var särskilt originell vad
gäller de myter och stereotyper som låg till grund för bilden av judama. De fördomar och
föreställningar om judar som förmedlas genom den nazistiska ideologin var alltså sedan länge
väl förankrade i den europeiska kulturen och härstammar från den kristna antisemitiska tra
ditionen som uppkom under tidig medeltid. Historikern Robert S. Wistrich, håller med Bach
ner när han skriver att
T he receptivness o f G erm ans (and other Europeans) to the dem onisation o f the Jew s owed a great
deal to the m uch older tradition o f Christian anti-Judaism, w hich went back to the M iddle Ages.
T he Nazis did not need to invent the prevailing images o f ”the Jew ” as the usurer, blasphemer,
traitor, ritual m urderer, dangerous Conspirator against Christendom and deadly threat to the foun
dation o f m orality. Both secular rulers and the Christian Churches had ensured that (until the
French R evolution) Jews were Pariah in European society, condem ned to a position o f inferiority
and subordination. Racism, too, had been used in Catholic Spain in the fifteenth century to justify
the rem oval o f even converted Jew s from public functions and positions o f economic influence.

59 Ur artikeln ”Antisemitismen - en introduktion”, 2002, s. 11, en bearbetad och förkortad version (opublicerad)
av det inledande kapitlet av Henrik Bachners avhandling Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945,
(Stockholm: Natur och Kultur, 1999).
60 Helen Fein, ”Dimensions of Antisemitism: Attitudes, Collective Accusations and Actions” i Fein, red., The
Persisting Question. Sociological Perspectives and Social Contexts o f Modern Antisemitism, 1987, cit. efter
Bachner, ”Antisemitismen - en introduktion”, s. 13.
61 Bachner, ”Antisemitismen - en introduktion”, s. 1.
62 Robert S. Wistrich, Hitler and the Holocaust, How and Why the Holocaust Happened (London: Phoenix Press,
2002), s. 4.
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Hat mot judar förekom förvisso redan under antiken, men kristendomens ankomst innebar att
antisemitismen rationaliserades och gavs en religiös och teologisk ram:
K ristendom en uppträder i historien som en negation av judendom en. M ed M essias ankom st skulle,
enligt den kristna läran, judendom en upphört att existera. Det ” gam la förbundet var ersatt m ed ett
nytt, m ellan Gud och det kristna ”nya Israel” . M en judarnas vägran att acceptera Kristus som M es
sias och judendom ens fortsatta existens kastade tvivel över kristendom ens anspråk. I syfte att för
klara denna motsägelse föddes en antijudisk teologi uppbyggd kring beskyllningen om K ristus eller
Gudsmord. Från kyrkofäderna och fram åt utvecklas en teologi som legitim erar och institutionaliserar diskriminering av judar sam tidigt som den producerar en system atisk och långvarig demonisering av det judiska folket och dess tro. Judarna transform eras till något väsensfräm m ande, till en
sym bol för ondska, hat och destruktion.63

Bachner hävdar att denna ”väsensfrämmande” och abstrakta skepnad som judar iklätts starkt
bidragit till att antisemitismen har överlevt. På detta sätt har juden blivit en ”extremt elastisk
symbol för det som av vissa opinioner vid en viss tid uppfattas som hotande eller ondskefullf \ 64 Som Bachner mycket riktigt påpekar bygger myter och antijudiska föreställningar om
judar inte på människors verkliga erfarenheter av judar. Här refererar Bachner till en svensk
kontext: ”Vid slutet av 1800- och under 1900-talets första decennier hade Sverige en judisk
befolkning bestående av något eller några tusental individer. Detta innebär att majoriteten
svenskar hade liten eller ingen erfarenhet av ”verkliga” judar. Ändå ”visste” många svenskar
exakt hur judar såg ut och betedde sig.”6' Historikern Lars M. Andersson har i sin forskning
visat att de anti-judiska föreställningarna under denna tid var så djupt förankrade i det svenska
samhället att stereotypa bilder av judar kunde användas i svensk litteratur, film och skämt
press utan att någon reagerade. ”Dessa bilder användes och kunde bara nyttjas, därför att pu
bliken kände igen och förstod dem. Men den ”jude” de kände var en konstruktion spmngen ur
det gemensamma europeiska idéarvet.”66
Wistrich hävdar att Förintelsen möjliggjordes just därför att den antisemitiska traditionen
var så djupt rotad i hela den europeiska kulturen. ”The Holocaust was a pan-European event
that could not have happened unless millions of Europeans by the late 1930s had not wished
67

to see an end to the age-old Jewish presence in their midst.”
Trots att antisemitismen är djupt förankrad i det västerländska kulturarvet har alltså anti
semitismen under efterkrigstiden intimt förknippats med nazismen och Förintelsen. Detta är
inte särskilt förvånande, anser Bachner, med tanke på att den nazistiska antisemitismen satt i
system att utrota judar, vilket fört med sig att större delen av Europas judiska befolkning
förintats, men han understryker att detta fört med sig vissa konsekvenser. En av dessa konse
kvenser är att det idag är mycket vanligt att man, felaktigt, associerar till Tyskland och ex
trema, icke-demokratiska, förhållanden när antisemitismen omnämns. Detta är ett allvarligt
problem, eftersom det innebär att antisemitismen som fenomen marginaliseras i vårt samhälle.
Det är idag bara när högerextrema grupper uttrycker ”ett intensivt, öppet och handlingsinriktat
63 Bachner, ”Antisemitismen - en introduktion”, s. 8.
64 Ibid., s. 8.
65 Ibid., s. 10
66 Ibid., s. 10.
67 Ibid., s. 5.
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hat” som vi känner igen antisemitismen. Det finns alltså en slags blindhet för den mildare
form av antisemitism som förekommer i vår kultur. Bachner förklarar detta med att det i vårt
svenska samhälle finns en allmän ovilja att beröra de mörkare aspektema av svensk och euro
peisk samtidshistoria. ”Den snäva och ahistoriska synen på antisemitism som i huvudsak ett
nazistiskt eller högerextremt fenomen bör således även förstås som ett medvetet eller omedvetet led i konstruktionen av en obefläckad nationell historia och identitet.”
Under efterkrigstiden har istället en ny form av antisemitism vuxit fram. Den är av kultu
rell natur, och dess värderingar uttrycks ofta i den offentliga debatten. Enligt historikern
Wolfgang Benz existerar inte denna trots Auschwitz,
utan i hög utsträckning just på grund av Auschwitz, den när sig på skuld och skam , som uttrycks
som lögner och trivialisering av Förintelsen, den m askerar sig som kritik m ot sionism en eller
fientlighet m ot Israel.—En sådan... antisem itism behöver inget reellt existerande hatobjekt, därför
har antisem itism en i Europa efter nationalsocialism ens fall im angt och m ycket förvandlats till en
aversion mot en abstrakt m inoritet.”69

Bachner stödjer denna tes när han hävdar att antijudiska föreställningar reaktiveras särskilt i
samband med att Förintelsen och Israel behandlas. Det handlar om svårigheten att komma
tillrätta med Förintelsen, dess erfarenheter och konsekvenser, menar han. För det rör sig om
”avgörande frågor om ansvar och skuld, frågor som berörde inte bara den enskilde individen
eller nationen, utan den europeisk-kristna kulturen som helhet. Inte minst skuldproblematiken
gav upphov till en förnyad fientlighet mot judarna, en motvilja som kanaliserades längs en
redan upparbetad väg kantad av välbekanta stereotyper och myter, vilka nu anpassades och
•

rationaliserades i enlighet med rådande politiska realiteter och behov.”

70

3.2.1. Antisemitism bland grupper av araber och muslimer - ett underskattat
samhällsproblem?
I rapporten ”Det förnekade hatet, Antisemitism bland araber och muslimer i Sverige be
skriver historikern Michael Tossavainen en annan form av antisemitism som har vuxit sig allt
starkare under efterkrigstiden, antisemitism bland gmpper av araber och muslimer. Denna ka
raktäriseras, precis som den kristna antisemitismen, av tron på ’en global judisk samman
svärjning som strävar efter att uppnå full kontroll över världens politiska och ekonomiska
makt”. Enligt Tossavainen sägs bland annat judama använda sin påstådda makt över medierna
till att ”föra ut budskapet om Förintelsen, ett folkmord som i arabvärlden inte sällan förnekas
5?71
eller avfärdas som betydligt överdrivet genom sionistisk propaganda.”
De antijudiska attityder som existerar i arabvärlden bygger delvis på inhemska traditioner,
men under 1800-talet fick även europeisk antisemitism fäste i den arabiska kulturen. Då skölj 68 Ibid., s. 3.
69 Wolfgang Benz, ”Tradierte und wiederentdeckte Vorurteile im neuen Europa: Antisemitismus, Fremdenhass,
Diskriminierung von Minderheiten”, paper presenterat vid konferensen Antisemitismus in Europa, Berlin 1992,
cit. efter Bachner, ”Antisemitismen - en introduktion”, s. 5.
70 Ibid., s. 3-4.
1 Rapport skriven av Michael Tossavainen på uppdrag av Svenska kommittén mot antisemitism, 2003, s. 16.
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de en våg av ritualmordsanklagelser över det ottomanska väldet och klassiska antisemitiska
skrifter som August Rohlings D er Talmudjude och Sions vises protokoll översattes till arabis
ka.72
Historikern Bernard Lewis, som har bedrivit omfattande forskning om arabvärlden och
Mellanöstern, har visat hur betydelsefulla dessa böcker varit i den efterkrigstida arabiska
debatten. Han hävdar att i arabvärlden
dom inerar dessa två böcker praktiskt taget all diskussion i judiska frågor - inte bara om Israel och
sionismen, utan också om ju d am a och judendom en i allm änhet; inte bara i nutida sam manhang
eller sedan den sionistiska bosättningens början, utan också om de tre årtusendena av nedtecknad
judisk historia. Inte heller är dessa publikationer, som i väst, begränsade till sm å gm pper av tokstollar. De ges ut av stora och ibland statliga förlag ; de stöds och förses ibland m ed förord av fram
stående politiska, religiösa och intellektuella personligheter; de citeras i nationella TV- och radio
program och i en del av de m est respekterade tidningarna och tidskrifterna; de bildar grundval för
diskussioner om ju d ar och judendom en i skolan, på högskolor och i läram tbildningens kurslittera
tur.73

Enligt Tossavainen framställs den judiska religionen dessutom som rasistisk samtidigt som
den anses ligga till grund för judarnas påstått svaga karaktär. Judar beskrivs bland annat som
maktgalna, giriga, fega, grymma, blodtörstiga och sexuellt perverterade. Dessa föreställningar
ligger också till grund för hur man beskriver sionismen, vilket har fört med sig att distink74
tionen mellan jude, sionist och israel har upphävts och att termerna används synonymt.
Dessa antisemitiska föreställningar påverkar inte bara människors attityder i arabvärlden,
de påverkar även stora grupper av araber och muslimer i övriga världen och inte minst i Eu
ropa. Här i Sverige har hot och våld mot judar blivit allt vanligare under de senaste åren.
Kopplingen mellan dessa incidenter och utvecklingen i Mellanöstern är tydlig. I ett antal
svenska förortsskolor berättar lärare hur ”vissa arabiska och muslimska elever uttrycker sig
hätskt och nedvärderande om judar eller vägrar att delta i undervisningen om judendomen och
Förintelsen”. Samtidigt sprids grovt antisemitsk propaganda på svenskspråkiga hemsidor som
vänder sig till muslimer.
Henrik Bachner beskriver i sin bok Återkomsten hur en antisionistisk opinion uppträder i
Västeuropa efter 1967 samt hur marxistiska och kristna antisionistiska gmpper kom att identi
fiera sig med den palestinska befrielserörelsen och sluta upp bakom PLO:s tolkningar och
beskrivningar av sionismen.75. Att dessa värderingar i viss mån lever kvar än idag kan utgöra
en bidragande faktor till att man i Sverige, och i många andra europeiska länder, inte har tagit
den arabiska och muslimska antisemitismen på allvar. När antijudiska åsikter uttrycks av ele
ver med till exempel högerextrema eller nazistiska sympatier, reagerar man däremot och anser
detta oacceptabelt.76 Att antisemitiska uppfattningar bland gmpper av svenska araber och mu
slimer i själva verket utgör ett allvarligt samhällsproblem, inte minst eftersom denna antisemi
72 Bachner, Återkomsten , s. 205.
73 Bernard Lewis, ”Anti-Semitism in the Arab and Islamic World”, i Yehuda Bauer, red., Present-Day Antisemi
tism (Jerusalem, 1988), cit. efter Bachner, Återkomsten, s. 205.
74 Tossavainen, ”Det förnekade hatet”, s. 39.
75 Bachner, Återkomsten, s. 201.
76 Tossavainen, ”Det förnekade hatet”, s. 40.
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tism, ”på samma sätt som den höger- och vänsterextrema, på sikt kan utvecklas till ett hot mot
den svenska demokratin” vill man alltså i det svenska samhället inte riktigt ta på allvar. Men
om man accepterar en viss form av hat riskerar man att sakta men säkert urholka de demo
kratiska och humanistiska principer som det svenska samhället bygger på.77
Vad kan man då göra för att förebygga och motverka antisemitism i alla dess uttrycksfor
mer? För att få bukt med olika former av fördomar och stereotypa uppfattningar är det viktigt
att eleverna erbjuds kunskap om judar och judendomen. I historieundervisningen bör eleverna
inte bara få lära sig om Förintelsen. De bör också få kunskaper i judisk historia och om anti
semitismens europeiska rötter. Det är samhällets och skolans ansvar att ge eleverna saklig
information och ta ställning emot de antijudiska föreställningar som förekommer i elevernas
omgivning. Därför är det också så viktigt att lärobokstexten är saklig och fri från antijudiska
värderingar, trots att dessa finns så djupt förankrade i vårt europeiska kulturarv.

4. Innehållsanalys av svenska läromedel i historia för högstadiet och gymnasiet
4.1. Tidigare forskning
Under 1990-talet gjordes ett flertal studier av hur invandrare och minoriteter beskrivs i svens
ka läroböcker.78 Särskilt relevant för föreliggande studie är den redan nämnda utredningen
Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker? utförd av ett forskarlag i ledning av
Staffan Selander.791 denna studie ingick cirka 200 läroböcker i historia, samhällskunskap och
religion som under 1980-talet användes i grundskolan och gymnasieskolan. Utredningen visar
inte på att läroböckerna skulle vara uttalat rasistiska eller främlingsfientliga, men om man
analyserar det budskap som förmedlas mellan raderna framträder omedvetna tankemönster
präglade av en tydlig etnocentrism.80
I bok efter bok presenteras i stort sett samma schablonartade och stereotypa bild, vilken bekräftats i
stadium efter stadium. Am bitionerna är att ge eleverna redskap för att de bl.a. ska kunna förstå and
ra m änniskor och deras livsbetingelser. Lärom edlen spelar givetvis här en m ycket viktig roll, och
själva idén m ed läromedel är (åtm instone idealt sett) att de ska ge en sa sann, riktig, nyanserad och
rättvisande bild av världen som m öjligt.81

77 Ibid., s. 41.
8 Bland dessa kan nämnas: Kjell Härenstams avhandling Skolboks-islam. Analys av islam i läroböcker i religionskunskap (Göteborg 1993), Karin Granqvist-Nutti, Samerna i svenska läroböcker 1865-1971 (Umea.
Centrum för arktisk forskning, 1993). Till dessa studier kan även Sara Granbergs och Sara Thelins examens
arbete räknas, ”Att vara muslim i lärobok och massmedia: en analys av högstadieelevers tilltro till lärobokens
bild av islam i jämförelse med massmedias bild” (Luleå, 2002).
79 Utredningen gjordes på uppdrag av SIL —Statens institut för läromedel och publicerades i ett samarbete mel
lan SIL, Institutionen för pedagogik, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm och Institutet för pedagogisk
textforskning. Högskolan i Sundsvall/Härnösand. Spov 9, Studier av den pedagogiska väven (Stockholm, 1990).
80 Selander m.fl., Rasism och främlingsfientlighet, s. 52.
81 Ibid, s. 10.
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Enligt Selander misslyckas läroböckerna alltså med att uppfylla denna ambition.
Bland de studier som direkt berör hur judisk historia och Förintelsen beskrivs i läroböcker
hör Stéphane Bruchfelds till pionjärerna. Bruchfeld är författare till studien ”Öga för öga, tand
för tand”. En granskning av svenska läromedel i historia, religion och samhällskunskap för
högstadiet och gymnasiet om judendom, judisk historia och Förintelsen, utgiven av Svenska
82

kommittén mot antisemitism, 1996.
Inom historieämnet har Bruchfeld analyserat ett stort antal läromedel i allmän historia,
några bredvidläsningsböcker och en lärarpärm för högstadiet och en för gymnasiet.
Flan konstaterar att ”beskrivningen av det judiska inslaget i den västerländska historien är
påfallande magert”.^ Bruchfeld skriver: ”Behandlingen i läromedlen i historia av judarnas
roll i den västerländska historien är knapphändig och ofta distanserad. Varken positiva eller
negativa aspekter av denna historia ges nagot särskilt utrymme. Det läggs generellt sätt inte
heller någon särskild vikt vid orsakerna till och konsekvenserna av en av den europeiska civi
lisationens största katastrofer, det nazistiska massmordet på Europas judar och andra s.k.
”mindervärdiga” under andra världskriget. Behandlingen av Förintelsen kännetecknas av så
väl sparsamhet som brister i beskrivningen. Nazismens och rasismens rötter analyseras säl
lan...84 Bmchfeld sammanfattar sina synpunkter när det gäller de analyserade läromedlens
framställning om antisemitismen på följande sätt: ”Framställningarna av antisemitismens pro
blematik är med fa undantag sparsamma. Ofta läggs antisemitismen ytterst judarna till last.
Det är ett både historiskt och etiskt förvrängt perspektiv som måste rättas till. Det är ett väl
känt historiskt fenomen att de som ogillar judar och judendom alltid beskyllt judam a för att
själva orsaka det hat som riktats mot dem. Man har pekat på allt från Gudsmord över judarnas
separatism, deras ondska, deras kulturella inflytande, deras revolutionära anda, deras rasliga
egenskaper till deras kapitalism och bolsjevism.” Bruchfeld understryker att det ”är hataren,
inte hatets offer, som är hatets källa. Den roll som judam a spelar för antisemitismen är att de
kan erbjuda såväl en måltavla för antijudiska föreställningar som en möjlighet att rättfärdiga
o
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dessa genom att skylla på offret.”
Enligt Bruchfeld skulle de genomgångna läromedlen förbättras avsevärt om författarna i
större utsträckning baserade beskrivningen på nyare forskning samt om den judiska minorite
tens historia i Europa gavs större utrymme. På detta sätt skulle man motverka de ”alltför van
liga myter som florerar om judar och som utgör en grogrund för antisemitism.”86
I en tidigare studie, ”Analyse de la politique éducative en Europe å travers 1’image de la
culture juive dans les manuels d ’histoire”, har även jag studerat hur judisk historia och Förin
telsen beskrivs i läroböcker i historia, mer specifikt i europeiska historieläroböcker för gym
nasiet. De analyserade läromedlen användes inom det svenska, franska, schweiziska och eng
elska skolväsendet och publicerades åren 1989-1995. Syftet med studien var att studera om

82 Stéphane Bruchfeld är doktorand och lärarfortbildare vid Programmet för studier kring Förintelsen och
folkmord. Tillsammans med Paul A. Levine ger han också kursen ”Förintelsen i europeisk historia och
historigrafi”.
83 Bruchfeld, ’” Öga för öga, tand för tand’...”, s. 6.
84 Ibid., s. 32.
85 Ibid., s. 33.
86 Ibid.
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och på vilket sätt rekommendationerna som utarbetats inom Europarådets historieundervis.
g7
ningsprojekt inverkade på innehållet i europeiska historieläromedel.
Vid europeiska ministermöten och internationella regeringskonferenser är det inte helt
ovanligt att vältaliga politiker utlovar större engagemang och stora förbättringar när det gäller
viktiga samhällsfrågor. Detta har även varit fallet inom Europarådet när det gäller historieundervisningen och arbetet med att bekämpa främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.
Beklaglikt nog är det alltför vanligt att denna målsättning inte reflekteras i skolornas lärome
del. Den av Europarådet producerade rapporten Le Contenu européen des programmes
d ’histoire ä Vécole var ett av de dokument som låg till gmnd för min studie.88 Enligt rap
portens författare enades Europarådets medlemsländer 1993 om vikten av att förstärka de in
satser som syftar till att eliminera användandet av stereotyper och fördomar i historieundervisningen genom att arbeta för att framhäva de positiva influenser som existerat mellan olika län
der, religioner och tankeskolor i Europas historiska utveckling.89 Av analysen av de historie
böcker som ingick i min studie framgick att dessa ambitioner ännu inte hade implimenterats i
något av länderna. Det var dessutom möjligt att dela in de olika ländernas historieböcker i
tydliga ”generationer”. En ”äldre generation” böcker reflekterade en uppfattning om den euro
peiska kulturen baserad på det grekiska och romerska kulturarvet, den kristna traditionen och
nationalstaten medan en ”nyare” mer ”pluralistisk generation” böcker även speglade minorite
ternas och kvinnornas historia. I den ”äldre generationen” historieböcker försummades den
judiska och andra minoriteters historia till stor del och användningen av stereotyper var ut
bredd. Karaktäristiskt för dessa böcker var också avsaknaden av självrannsakan i det natio
nella förhållningssättet till utrotningen av Europas judar. I den ”nya generationens böcker,
som alla publicerats 1995 eller senare återspeglades till viss mån de målsättningar som utfor
mats inom Europarådets historieprojekt. Användandet av stereotyper var mindre vanligt och i
enstaka fall hade hela avsnitt ägnats åt att förklara och diskutera rasismens och antisemitis
mens idéhistoriska rötter. Det egna landets förhållningssätt gentemot naziregimen och judeut
rotningen behandlades och diskuterades också i större utsträckning. Det är förstås möjligt att
hävda att de bokprojekt som låg till grund för de historieböcker som ingick i min studie på
börjades före 1993 och att det därför inte skulle vara rimligt att förvänta sig att dessa värder
ingar reflekterades i dessa. Denna fråga kan endast besvaras genom att en sådan studie gjor
des på nytt. Analysen av de svenska läromedel som ingår i föreliggande studie pekar dock på
att förekomsten av stereotyper i svenska historieböcker i stort sett är oförändrad i jämförelse
med hur innehållet såg ut 1995.
Förintelsen i svenska läromedel i historia har även behandlats av lärarstuderande. Här har
Mats Hamnström bidragit med examensarbetet Förintelsen och skolböckerna. En undersök
ning av läroböcker på gymnasiet.90 Hamnström har valt att analysera innehållet om Förintel-

87 Mia Löwengart, Mémoire de diplöme supérieur, L’Institut des études européenne, Université de Geneve,
1997.
88 Robert Stradling, Le Contenu européen des programmes d ’histoire å 1’école, Conseil de la coopération
culturelle (Strasbourg, 1995).
891 sin slutdeklaration, 1993, underströk regeringscheferna vikten av att programmen som verkar för att få bort
fördomar i undervisningen skulle stärkar och att man istället skulle framhäva de gemensamma positiva influ
enser som har funnits mellan länder, religioner och idéer i den europeiska historieutvecklingen; ibid., s. 8.
90 Mats Hamnström, Examensarbete, 2000, Lärarhögskolan i Stockholm.
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sen i historieböcker på gymnasienivå som ej ingått i Bruchfelds studie. Böckerna är publice
rade 1993-2000. Hans syfte har till skillnad från Bruchfelds och föreliggande rapports inte
varit att ”avgöra huruvida det som återges i läroböckerna är korrekt eller ej. [Hamnström] har
använt läroböckerna som kvarlevor av den process vars främsta uppgift varit att beskriva his
toriens gång för skolelever under viss tid.”91 En av Hamnströms frågeställningar berör läroboksförfattarens didaktiska övervägningar, dvs. om denne behandlar Förintelsen med någon
särskild metod. Frågeställningen är intressant eftersom forskningen om ämnet Holocaust Edu
cation haft en sådan massiv framväxt under det senaste decenniet. Hamnström har dock inte
kunnat konstatera att behandlingen av Förintelsen rent pedagogiskt skiljer sig från det sätt på
vilket andra ämnen behandlas.

4.2. Teori och metod för innehållsanalysen
Forskning om innehållet i historiebokstexter har existerat sedan slutet av 1800-talet. Sedan
1975 finns också ett forskningsinstitut i Braunschweig i Tyskland, Georg-Eckert-Institut fu r
internationale Schulbuchforschung där man forskar om innehållet i skolböcker. Det är fram
för allt sedan tiden för andra världskriget som man börjat intressera sig för hur man i den
västerländska kulturen beskriver andra kulturer och om inslag av nationalism förekommer i
texten. I Europa precis som i andra kulturer har historieundervisningen använts för att inprän
ta nationalistiska värderingar i nya generationers medborgare. Syftet med den nya sortens
skolboksforskning som nu uppkom blev därför att lokalisera förekomsten av stereotyper av
andra folk och av nationalistiska förvrängningar av det historiska skeendet för att undvika
uppkomsten av nya krig och etniska konflikter. Då man inom denna typ av studie tangerar så
väl vetenskapliga som didaktiska och politiska aspekter har forskningen, i de flesta fall, bedri
vits av tvärvetenskapliga forskarteam.92
En användbar teoretisk bakgrund för innehållsanalys av historiebokstexter erbjuds i Ethnocentrism and History, Africa, Asia and Indian America in Western Textbooks, skriven av Roy
Preiswerk och Dominique Perrot.93 Boken gavs ut på 70-talet och är ett samarbete mellan the
Graduate Institute o f International Studies och the Institute o f Development Studies i Geneve.
Trots att detta verk är nästan 30 år gammalt erbjuder dess författare en för vår tid ännu rele
vant och mycket utförlig teori och metod för forskningen om förekomsten av etnocentrism,
stereotyper och fördomar i historieböcker. Författarnas utgångspunkt är att all kunskap är:
”the product of the action of a subject (in relation to a ”reality”) and therefore is dependent on
the cognitive behavior of this latter within a given social context.”94 Man anser det alltså inte
möjligt för en forskare eller hi stori eboksförfattare att förhålla sig på ett objektivt sätt till his
torien. Det är här inte textförfattarens professionella etik som ifrågasätts utan författarna syf
tar på en mer omedveten brist på objektivitet, vars rötter återfinns i det kollektiva medvetan
det. Preiswerk & Perrot hävdar nämligen att: ”most categories of ethnocentric distortion of
91 Ibid., s. 6.
92 Långström, Författarröst, s. 24.
<b Roy Preiswerk & Dominique Perrot, Ethnocentrism and History: Africa, Asia and Indian America in Western
Textbooks, eng. övers. (New York: NOK Publishers, 1978). Den franska originalversionen är utgiven i Paris
1975 av Anthropos.
94 Här citerar författarna Paul Veyne, Comment on écrit Thistoire: Essai d ’épistemologie (Paris: Seuil, 1971).
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history can be found in every author’s writing.”95 Preiswerk & Perrot beskriver vidare hur
dessa etnocentriska förvrängningar kan uttrycka sig i lärobokstexten. Det kan t.ex. röra sig om
användadet av föråldrad information, stereotyper, propaganda, förenklingar och ”omissions” dvs. att författaren medvetet eller omedvetet har uteslutit information som berör en viss grupp
eller ett visst ämne.
I överensstämmelse med Selander hävdar Preiswerk & Perrot att det i de flesta fall inte är
innehållet i historiebokstexten som, i första hand, ligger till grund för stereotypa uppfattningar
om andra folk, men att enstaka ord som förekommer i läroboken kan fungera som katalysa
torer för fördomar som läsaren redan har och som existerar i vårt samhälle:
T he exam ples drawn from textbooks do not represent classic stereotypes, but rather constitutes
stim ulants, catalysts susceptible o f bringing to life a non-conscious stereotype in the reader, or o f
reinforcing the stereotype w hich exists on a conscious level. T he texts therefore are not the main
force o f stereotypes; these m uch more often stem from family education, social milieu, and mass
media. A m ere adjective applied to an extra-European people, even if it is not integrated with a
stereotype, calls up and reconstitutes a stereotype already form ed outside the school context. Thus
sim plistic view s expressed about the w orld and extra European societies are sufficient to push stu
dents further on a trackleading toward a narrow horizon.96

Att de flesta europeiska läroböcker i historia är skrivna utifrån ett nationellt och etnocentriskt
perspektiv är ett svårfrånkomligt faktum. Trots detta har försök gjorts att skriva historieböcker
utifrån andra perspektiv. Ett sådant är Illustrated History o f Europe: A Unique Portrait o f
Europe’s Common H istory91 Boken riktar sig till 16-18-åringar och ska utgöra ett pan-europeiskt alternativ till de läroböcker som används i klassrummet. Visionen som ligger till grund
för boken är hedervärd, men projektet vittnar om att målet är svåruppnått. Trots att boken är
skriven av 12 historiker från olika europeiska länder har man inte lyckats komma ifrån det
etnocentriska perspektivet. Nationalstaten står fortfarande i fokus, vilket har resulterat i att
ingen av dessa historiker har intresserat sig för de europeiska minoritetsfolkens historia. Kan
ske hade projektet lyckats bättre om några av författarna som anlitats haft en mer pluralistisk
syn på den europeiska kulturen eller själva tillhört en minoritetskultur.
Preiswerk & Perrot hävdar ovan att det finns en tydlig tendens att undervisningen i historia
tar intryck av media mer än vetenskap. På detta samband pekar också nyare forskning där
t.ex. Hans Andersson har visat att historieundervisningen har halkat efter den vetenskapliga
utvecklingen och i högre mån präglats av massmedias alternativa bilder, som gärna präglas av
5

98

en ”mytologisk historieuppfattning”.
Selanders teoretiska utgångspunkter för studien Rasism och främlingsfientlighet i svenska
läroböcker? har många likheter med Preiswerk & Perrots teori om att historia skrivs utifrån
ett etnocentriskt synsätt. Hans studie av svenska läromedel som gavs ut under 80-talet be
kräftar också denna teori: ”Det sammantagna intrycket då man läser läromedel från lågstadiet

9i Preiswerk & Perrot, Ethnocentrism and History, s. xix.
96 Ibid., s. 176.
9/ Redaktör Frédéric Delouche (London: Cassell, 1993).
98 Se Hans Anderssons artikel ”Från Jihad till det kalla kriget. Casemetodik i historieundervisningen”, publicerad
i HLF.s årsskrift, 2001, s. 83.
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och upp till gymnasieskolan är ändå att läroböckerna befäster en tämligen stereotyp och
schablonartad ”svensk” bild av omvärlden, och att läroböckerna mer i undantagsfall ger or
dentliga redskap för att eleverna ska kunna förstå denna omvärld.”99
Selander erbjuder också en metod för hur man urskiljer denna underliggande ideologi eller
mentalitet i en pedagogisk text. I denna pedagogiska textanalys studerar man det budskap som
texten förmedlar genom att utgå från hur text, bild och kombinationen av text och bild fram
ställs:
De viktiga kriterierna rör ui^val av fakta och tem an (där det kan vara lika intressant att reflektera
över det som utelämnats), stil i betydelsen kom position, fram ställningssätt (berättande, beskrivan
de, eller analyserande)... bety delsen av en ordvändning, en bisats, ett tillsynes obetydligt tillägg, en
nyans. Slutligen rör sig analysen i riktning m ot hur olika företeelser, händelser etc. förklaras. Nästa
steg är en analys av de bakom liggande föreställningarna, tankem önstren och värderingarna - av de
grundläggande klassifikationerna och distinktionerna. På detta sätt kan vi inte endast rekonstruera
kunskapssyn och världsbild utan även ideologier och det outtalade men gem ensam t delade och
självklara, m entaliteten.100

Analysmetoden ovan kan följas steg för steg, men det går också bra att utgå från den i ett mer
allmänt förhållningssätt för att ställa frågor och visa exempel. I innehållsanalysen av hur
judisk historia, med fokus på antisemitismen och Förintelsen, beskrivs i svenska läromedel i
historia har exemplen diskuteras utifrån detta förhållningssätt. Syftet med analysen är dels att
utreda relationen mellan nya forskningsresultat och innehållet i de historieläroböcker som an
vänds i svenska skolor, dels att studera vilka värderingar som ligger till grund för hur dessa
ämnen beskrivs. Präglas dessa beskrivningar av omedvetna tankemönster och ett etnocentriskt
synsätt? Förekommer stereotypa uppfattningar om judar? Vidare är utgångspunkten för denna
innehållsanalys att läromedlens innehåll representerar vårt samhälles kodifiering av kunskap
och moral och att man genom en analys av dessa ska kunna rekonstruera underliggande
värderingar och omedvetna budskap som förmedlas i texten.

4.3. Behandlade teman
Stort utrymme i denna studie har ägnats åt en innehållsanalys av hur läromedel i historia som
används i svenska högstadie- och gymnasieskolor beskriver ämnena antisemitism och Förin
telsen.101 Syftet med analysen har framför allt varit att studera hur stort utrymme antisemitis
men och Förintelsen har fått i läroböcker i allmän historia samt hur dessa ämnen beskrivs. Re
ferenslitteratur, bredvidläsningslitteratur och lärarhandledningar har inte inkluderats i denna
studie.
Som tidigare nämnts har undervisningen om Förintelsen under det senaste decenniet kom
mit att anses mer och mer central för att unga människor ska förstå den moraliska grunden
som vårt demokratiska samhälle vilar på. Eftersom den också anses särskilt användbar för att

99 Ibid., s. 52.
100 Selander m.fl., Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker?, s. 9.
101 Innehållsanalysen som följer har faktagranskats av Stéphane Bmchfeld och Paul A. Levine, Förintelse
forskare vid Programmet.
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begripliggöra faroma med rasistiska och nazistiska värderingar och för att skapa respekt för
alla människors lika värde är det intressant att studera om fördomar och myter om minoriteter
förekommer i lärobokstexten. Utgångspunkten för innehållsanalysen har därför varit att stu
dera i vilken utsträckning och på vilket sätt antisemitismen och Förintelsen behandlas i histo
rieböckerna. Här är det viktigt att notera att, framför allt, antisemitismen, även behandlas i
läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap, men att denna granskning alltså begrän
sar sig till läromedel i historia. Vår uppfattning är att en historiebok som behandlar Förintel
sen också bör innehålla en adekvat beskrivning av antisemitismens historia, eftersom denna är
en viktig förklaringsbakgrund till varför Förintelsen i så stor utsträckning drabbade just judar.
Historieböckernas innehåll har analyserats med avseende på följande ämnen:
Antisemitism. Om och hur denna beskrivs som fenomen, därför att beskrivningen av antise
mitismen är väsentlig för förståelsen av den europeiska historien och en viktig förklaringsbak
grund till hur Förintelsen kunde inträffa. Här studeras om ämnet i överhuvudtaget omnämns i
läroboken samt om beskrivningen är klargörande eller om den bidrar till att förstärka ste
reotypa uppfattningar eller att förmedla myter om judar.
Förintelsen (med fokus på ”den slutliga lösningen”). Här är två fenomen särskilt viktiga;
Differentiering och relativ er ing. Med differentiering menas att man gör skillnad pa t.ex. kon
centrationsläger och förintelseläger/dödsläger. Denna differentiering är viktig, eftersom för
hållandena i lägren och de människor som hamnade i de olika lägren skilde sig åt på många
sätt. Förekommer denna differentiering när det gäller olika typer av läger och förklaras skill
naderna? Förekomsten av relativering dvs. när andra historiska händelser jämförs med För
intelsen i syfte (ofta implicit) att likställa dessa på ett moraliskt plan. Det är viktigt att känna
till detta fenomen, så att man kan se igenom dess exempel när de förekommer och för att
förhindra att denna form av propaganda används i undervisningen.
Norden och Förintelsen (Sverige, Norge och Danmark). När man undervisar om ämnena anti
semitism och Förintelsen är det viktigt att ta fasta pa att dessa fenomen inte enbart bör för
knippas med Nazityskland utan att de också är av relevans för oss i Sverige och i våra grann
länder. Hur beskrivs Sveriges agerande under andra världskriget och svenskamas attityder till
nazismen och judeutrotningen? Vad visste man och hur förhöll man sig till judiska flyktingar?
Berörs svensk flyktingmottagning och svenskar som arbetade för att rädda judar? Före
kommer information om deportationerna av norrmän och danskar till koncentrations- och
utrotningsläger? Har författaren differentierat mellan de olika lägren och i beskrivningen av
vilka grupper som deporterades till vilken slags läger? Som exempel kan nämnas att norska
judar deporterades till Auschwitz-Birkenau medan de danska judar som deporterades sändes
till nazisternas ”modelläger” Theresienstadt.
En utförlig beskrivning över de granskade historieböckerna finns i appendix. Fömtom full
ständiga bibliografiska uppgifter finns där även en kortare beskrivning om böckernas upp
läggning samt i vissa fall även uttalanden gjorda av författarna eller redaktören angående
boken ifråga.
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4.4. Antisemitismen
Antisemitismen, där judarna är offer, omnämns i de flesta svenska historieböcker om än
ytterst knapphändigt.'^ I många böcker omnämns antisemitismen endast i samband med na
zismen och Förintelsen, trots att antisemitismen som fenomen genomsyrat den europeiska
historien från medeltiden till våra dagar. Vissa beskrivningar är sakliga och relativt utförliga
medan alltför många är ytterst kortfattade och saknar historisk kontext. I vissa texter fram
träder också författarens etnocentriska förhållningssätt, vilket kan bidra till att förankra för
domar om judar. Att en författare formulerar utifrån ett sådant förhållningssätt är problema
tiskt och att också förlagsredaktörerna låter det passera bidrar till problemet. Vad beror detta
på? I de flesta fall beror det nog på en omedvetenhet om vari antisemitismen består. Man
känner inte igen den, anser fullt normalt och korrekt att beskriva judar på detta vis. Man
reflekterar inte heller över vilken typ av föreställningar en sådan beskrivning väcker. Här
följer ett exempel på denna form av tanklöshet:
Från Spanien hade judam a flytt till M ellan- och Östeuropa, särskilt Polen. Det främ m ande är ofta
skrämm ande. De hade en annan religion, annorlunda seder och bruk. De smälte inte in i de sam häl
len där de slog sig ner. K yrkan gjorde dem ansvariga för Jesu död. Antisem itism , m otvilja m ot judar, vaknade där de bosatte sig.

103

Informationen i detta stycke är inte bara faktamässigt inkorrekt. Den tyder dessutom pa okun
skap och reflekterar ett xenofobiskt förhållningssätt. ”Det främmande är ofta skrämmande”,
”De smälte inte in...” Faktamässigt är stycket delvis inkorrekt såtillvida att judam a i huvudsak
inte flydde till Mellan- och Östeuropa från Spanien, utan till det Osmanska riket och andra
länder kring Medelhavet. (Spanien heter Sefarad på hebreiska och det är därför dessa judar
idag kallas för sefardiska judar.)
Om man studerar texten i sin helhet slås man dessutom av att den förmedlar total historie
löshet. Avsaknaden av historisk ram får till följd att författaren verkar associera fritt och att
denne förankrar de myter och fördomar som redan finns i samhället istället för att förmedla
kunskaper. Eleverna ges inte heller möjlighet att förstå sambandet orsak och verkan. Styckets
inledande mening lyder: ”Samma år som Columbus upptäckte Amerika drevs judam a ut ur

102 Ett positivt undantag utgörs av Sverker Oredsson och Lars M. Andersson, I historiens spegel (Lund: Akade
miförlaget, 1995) en stadiebok för gymnasieskolan. Författarna är båda historiker och specialister inom ämnet
antisemitismens historia i Sverige. Bokens kapitel om Förintelsen inleds med 1,5 A4-sidor detaljerad och nyan
serad beskrivning om antisemitismens historia från den religiösa antisemitismen under tidig medeltid fram till
1800-talets rasistiska antisemitism. Denna beskrivning följs av ytterligare 1,5 sidor om hur den nazistiska anti
semitismen tog form. Författarna har ägnat ungefär lika mycket utrymme åt en beskrivning av förnekandet av
Förintelsen och farorna med denna. Det finns inget tvivel om att denna bok bör kunna framstå som ett exempel
för andra läromedel i historia när det gäller beskrivningen av antisemitismen. Trots detta ingår denna inte i före
liggande granskning. Orsaken till detta är att boken anses alltför akademisk och att den i ytterst liten utsträckning
används i svenska gymnasieskolor. De fem sidoma om antisemitismen och Förintelsen som refererats till ovan
innehåller t ex inga bilder. Boken ges numera ut av Studentlitteratur. Ett tecken på att boken inte varit marknadsmässig är kanske att boken inför julen 2003, säljs för 95kr på förlagets hemsida.
103 Citatet är hämtat ur Direkt Historia 3, utgiven av Bonnier Utbildning, 2000, s. 89.
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Spanien. Hitler hade också planer för judarna när han kom till makten.” Är detta ett försök att
sammanfatta 500 år av antisemitismens historia i två meningar?
Beskrivningen av antisemitismen som jag refererat till i de två exemplen ovan används
som bakgrund till ett stycke som beskriver de nazistiska raslagarna. Under titeln ”Nazisternas
ofattbara grymheter” ägnas ungefär en halv sida åt antisemitismens historia och därefter över
går texten i att beskriva de nazistiska raslagarna. Denna text följs i sin tur av ett stycke med
titeln ”Den slutliga lösningen”. Stycket om antisemitismen och raslagarna är placerat efter
kapitlet som berör andra världskriget, vilket förefaller bakvänt. Den nazistiska rasismen och
raslagarna omnämns förvisso redan på s. 59 och s. 61 i kapitlet som berör mellankrigstiden,
men här ligger fokus på innehållet i den nazistiska ideologin och hur det tyska folket indoktri
nerades med de nazistiska idealen. Här förklaras bland annat hur nazisterna såg på andra
raser: ”Den överlägsna germanska rasen- ariema - skulle härska över underlägsna raser som
slaver och judar”. Här borde författaren skrivit ”överlägsna” och ”underlägsna” med cita
tionstecken. Detta är nödvändigt så att ingen elev ska kunna tro något annat än att detta var
nazisternas uppfattning. Författaren avslutar stycket med att skriva: ”Nazisternas rastänkande
är mycket förvirrande då de bl.a. blandade ihop begreppen språkgrupp, religion och ras.
Detta må vara hänt, men än mer problematiskt är att man ansåg att det fanns överlägsna och
underlägsna raser.
I Alla tiders historia Maxi (Gleerups, 2002) finns ordet antisemitism med i sakregistret med
två sidhänvisningar. Antisemitismen beskrivs först i ett avsnitt kallat Antisemitismen som
utgör inledningen till ett stycke som behandlar de nazistiska raslagarna. Nazisterna knöt an
till gamla rasistiska och antisemitiska tankar, där judarna utmålades som folkfiender. Det tys
ka ”herrefolket” skulle förädlas genom renodling av den germanska ”rasen”, genom ”ariema”.
Enligt Hitler stod judam a lägst av alla ”raser”. Antisemitismen tog snart konkreta former.”1
Att de ”gamla rasistiska och antisemitiska tankar” som författarna nämner härrör från den
egna europeiska tradition framgår inte i denna beskrivning. Det är alltså inte möjligt att få en
uppfattning om när och var antisemitismen har förekommit och hur den har uttryckt sig.
Framställningen bidrar därför till att antisemitismen uppfattas som en enbart tysk företeelse,
vilket är allvarligt.105
Den andra sidhänvisningen leder till en bild i det kapitel som berör Norden under mellan
krigstiden och andra världskriget. Bilden är tagen i Stockholm och visar två män som står och
tittar i ett skyltfönster. Delar av skyltfönstret täcks av en skylt med texten. Judar och halv
judar äga inte tillträde.” Till bilden hör en utförlig bildtext som lyder: Den judefientliga skyl
ten sattes upp den 21 oktober 1941 i Einar Åbergs nystartade boklåda på Beridarebansgatan
25 på Kungsholmen i Stockholm. I tidningen Social-Demokraten kommenterades skylten
dagen därpå: ”Det behöver knappast sägas att tilltaget väckte allmän förargelse. Hela dagen
passerade förbipasserande utanför den nazistiska bokladan och indignationen över skylten var
allmän.” Skyltfönstret slogs sönder. Polisen anmodade Åberg att ta ned skylten, men han väg
rade och dömdes till 50 kronors vite.”106 Det är bra att boken här beskriver hur antisemitismen

104Alla tiders historia Maxi, 2002, s. 397.
105 Det europeiska perspektivet uteblir också helt i bokens beskrivning av Förintelsen.
106Alla tiders historia Maxi, s. 431.
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kunde uttrycka sig här i Stockholm, men som enda uppgift om hur det förhöll sig i Sverige
och Norden är informationen alltför knapphändig.
I boken Perspektiv på Historien (Gleemps, 2001) förekommer både antisemitism och ju d e
förföljelser i registret med flera sidhänvisningar. Vissa sidhänvisningar överensstämmer men,
det framgår inte klart vilken åtskillnad författarna har önskat göra mellan dessa begrepp.
Det är möjligt att dra slutsatsen att det med judeförföljelser menas något mer våldsamt och
konkret och att antisemitism i högre utsträckning handlar om ideologi. Författarna har annars
lyckats bra med att beskriva judeförföljelserna och antisemitismens djupa rötter i den euro
peiska historien. Detta skrivs uttryckligen och dessa händelser finns integrerade i textens
framställning av medeltiden och modem tid. Positivt är ocksa att boken innehaller en instuderingsfråga där eleven uppmanas att diskutera antisemitismens rötter i den europeiska his
torien och förklara hur den förändrades under slutet av 1800-talet.
När det gäller judeförföljelser under medeltiden omnämns dessa mycket kortfattat, men i
samband med flera historiska händelser. I samband med beskrivningen ”Arabernas värld”
skriver författarna: ”När judarna under medeltiden blev förföljda i det kristna Västeuropa
kunde de få en fristad i arabländema.” 107 Att det judiska folket gjordes till syndabockar för
digerdöden beskrivs enligt följande: ”Samtidigt anklagades judama för att ha förorsakat diger
döden genom att förgifta vattnet i brunnarna. Särskilt i Tyskland slaktades judam a i massomfattning eller brändes inne i sina hus. Judeförföljelserna under åren 1348-50 var troligen de
mest omfattande i historien före nazisternas folkmord under andra världskriget.” 108 I ett av
snitt som behandlar ”Huset Habsburg och den spanska stormakten”. Skriver författarna: ”1
Spanien fanns stora gmpper av judisk eller morisk (islamsk) härkomst som spelade en viktig
ekonomisk roll, de förra inom handeln och stadsnäringarna, de senare inom jordbruket. Trots
att de i allmänhet hade övergått till kristendomen förföljdes de och drevs slutligen ut ur lan
det. På detta sätt gjorde sig Spanien av med många av sina mest driftiga medborgare.” 109 En
av denna korta beskrivnings förtjänster är att den inte bara beskriver judeförföljelserna utan
att den också nämner att judar (och morer) på ett viktigt sätt bidrog till det spanska samhället.
Den första sidhänvisningen om antisemitismen i modem tid förekommer i beskrivningen
av Frankrike under mellankrigstiden: ” 1 Frankrike däremot framträdde under mellankrigstiden
starka fascistiskt påverkade grupperingar. Precis som i Tyskland och Italien använde de sig av
väpnade styrkor som härjade på gatorna. De hade stöd även högt upp i samhället, till exempel
inom krigsmakten och statsförvaltningen. Antisemitismen hade djupa rötter i Frankrike.”110
Här omnämns alltså antisemitismen i en mening och författarna hänvisar till dess djupa röt
ter i Frankrike. Konstigt nog återfinns ingen beskrivning eller förklaring till hur denna histo
riskt sett ut. Exempelvis kunde en redogörelse om Dreyfusaffären ha varit på sin plats i ett ti
digare kapitel.
I samband med att Förintelsen beskrivs förekommer en dryg halvsidas redogörelse om
antisemitismens historia. Denna beskrivning är kortfattad men välformulerad och beskriver

107 Perspektiv på historien, 2001, s. 48.
108 Ibid., s. 67.
109 Ibid., s. 101-102.
110 Ibid., s. 319.
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utvecklingen från medeltidens religiösa till 1800-talets mer rasmässiga och politiska anti
semitism. Här har man lyckats med att placera antisemitismen i en historisk kontext: ”Hatet
mot judar har djupa rötter i europeisk historia. Ursprungligen hade det en religiös bakgrund.
Under medeltiden anklagade kyrkan judarna för Jesu död på korset. Särskilt i svåra tider...”1
Det är bra att dessa författare uttryckligen nämner att antisemitismen är en del av den euro
peiska kulturen. Man far alltså inte intrycket att den endast tillhör det förgångna eller att det
skulle vara en enbart tysk företeelse. Trots detta är vissa delar av beskrivningen klichéartad.
Man hävdar till exempel att ”makthavare gjorde judar till syndabockar under svåra tider”.
Detta är förvisso sant, men antisemitismen har förekommit även i goda tider, exempelvis då
judarna inte längre behövdes för att fylla en ekonomisk roll. Det är också bra att författarna
berör den judiska emancipationen, även om det hade varit önskvärt att denna beskrivning fått
mer utrymme än knappa fem rader: ”1 Västeuropa förbättrades däremot judarnas situation
under 1800-talet, då den franska revolutionens idéer om tolems och jämlikhet spred sig i allt
fler länder. Judarna fick rätt att på lika villkor som andra medborgare delta i samhällslivet och
112
intog snart framträdande roller inom ekonomi, politik, kultur och vetenskap.”
En knapphändig och delvis problematisk beskrivning om antisemitismen återfinns i Levande
Historia 9 (Natur och Kultur, 2001). Ordet antisemitism finns i registret, men endast med en
sidhänvisning. Det kanske mest förvånande är att denna enda beskrivningen av vad anti
semitism är har lokaliserats till kapitlet ”Arabstaterna och Israel” och förekommer i stycket
”Drömmen om en egen stat”. Denna placering är missvisande, eftersom antisemitismen har
sitt ursprung i Europa och då den satt sin prägel på den europeiska kulturen sedan tidig me
deltid till idag. Ordet antisemitism förklaras enligt följande: ”1 det kristna Europa blev judarna
under århundraden ofta anklagade för att vara skuld till Jesu död och för att orsaka pest och
krig i de områden där de bodde. Judarna utvisades fran vissa länder, i andra fick de bara bo i
vissa kvarter i städerna, så kallade getton. Deras medborgerliga rättigheter var starkt begrän113
sade. Detta slags judehat kallas antisemitism.”
Beskrivningen är oklar och ofullständig och saknar tidsram. Pesten härjade under medel
tiden och medborgerliga rättigheter är en modem företeelse, men informationen blandas hur
som haver. Ordvalet leder till att man förknippar antisemitismen med det förgångna och inte
med vår kultur här och nu. Att inte nämna den politiska antisemitismen bidrar ocksa till att
händelseförloppet när det gäller sionismen och grundandet av staten Israel blir osammanhängande och svårbegripligt. Sionismen har ju sina rötter i 1800-talets Europa och är ett direkt
resultat av den politiska antisemitismen och nationalstatstänkandet.
EPOS (Almqvist & Wiksell, 2001), har precis som historieboken Perspektiv på historien flera
sidhänvisningar om antisemitism i sakregistret. I den här boken har antisemitismen placerats i
en historisk kontext och framställningen är kortfattat men saklig. Det judiska folket och de
upprepade förföljelserna av judar framstår som en integrerad del av den europeiska historien.
Det är också positivt att författarna har ägnat visst utrymme av den text som ska läsas kursivt

111 Ibid., s. 337.
112 Ibid., s. 338.
113 Levande historia, s. 362.
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åt att u tfö rlig t besk riv a D re y fu sa ffä re n o c h L éo n B lu m s g ärn in g . D e ssa b e s k riv n in g a r har
ägnats m e lla n en halv- och en h elsid a T y v ä r r sak n as in fo rm a tio n o m ju d a rn a s em a n c ip a tio n .
H at m o t ju d a r om näm ns fö r fö rsta g å n g e n u n d e r m e d e ltid e n d å de ty s k a ju d a r n a gjordes
an sv arig a fö r a tt ha o rsak at d ig e rd ö d e n . B e s k riv n in g e n är k o rtfa tta d m e n in fo rm a tiv :
Det var också vanligt att skylla pesten på främlingar. Särskilt judar anklagades för a tt ha förgiftat
bm nnam a, och de blev offer för grym m a förföljelser. Judeförföljelserna i Tyskland v a r troligen de
värsta före 1940-talet. Om kring 350 m assakrer är kända p å tyskt om råde åren 1348-50. Resultatet
blev en förskjutning av judisk bosättning m ot Polen och Litauen. I England blev det därem ot inga
judeförföljelser. Judama hade näm ligen blivit utvisade därifrån på 1290-talet.114
I re d o g ö re lse n för F erd in an d o ch Is a b e lla s S p a n ie n in g å r ett sty ck e so m h a n d la r om den
”h ård a o ch in to le ran ta k riste n d o m där in g a ic k e-k ristn a to le re ra d e s ” :
Tidigare hade kristna, m uslim er och ju d a r kunnat leva sida vid sida i Spanien. M en efter erövringen
av Granada tolererades inte längre några icke-kristna. R edan samma år utvisades alla ju d ar från
Spanien, och de flesta av dem tog sin tillflykt till O sm anska riket. Det var en stor förlust för
Spanien, då m ånga judar var välutbildade och betydde m ycket för Spaniens handel och finansliv.115
H är fra m g å r d e t ty d lig t att ju d a r, k ris tn a o c h m u slim e r le v d e väl tillsa m m a n s, in n a n m a k tsk if
tet träd d e i k ra ft, och att d et a lltså v a r d e n y a m a k th a v a rn a s re lig iö sa in to le ra n s so m fö ra n le d 
de att ju d a r u tv isad es.
F ö rfa tta rn a b esk riv e r D re y fu s a ffä re n m e ra u tfö rlig t. Så h är fö rk la ras a n tise m itis m e n s b e 
tydelse:
En rättsskandal delade Frankrike i två läger vid sekelskiftet. Vid det franska krigsdepartem entet ar
betade kapten Alfred Dreyfus. D reyfus kom från en ju d isk köpm annafam ilj. Hans officerskolleger
var adliga katoliker, och m ånga av de h ad e en antisem itisk inställning. De betraktade D reyfus med
misstänksam het. En städerska vid krigsdepartem entet läm nade i hem lighet ut papperskorgarnas
innehåll till den franska säkerhetstjänsten som gick igenom deras innehåll p å detta sätt upptäcktes
år 1894 att någon vid departem entet läm nade ut hem liga handlingar till ärkefienden Tyskland.
Dreyfus anklagades, ställdes inför krigsrätt och blev på mycket lösa gm nder döm d till deporta
tion till Djävulsön, en fransk straffkoloni utanför Sydam erikas kust. M ed utgångspunkt från domen
mot Dreyfus förde de konservativa sedan en hätsk antisem itisk kampanj.
M en senare upptäckte säkerhetstjänsten att Dreyfus var oskyldig och att landsförräderiet i själva
verket begåtts av en högadlig, katolsk, konservativ officer.116
P o g ro m er i R y ssla n d o m n äm n s i ett a v s n itt kallat ” T e rro r och re v o lu tio n ” . B e sk riv n in g är inte
längre än tv å m en in g ar, m en e fte rso m d e n p lace rats i en h isto risk k o n te x t där a n d ra fo rm e r av
terror och fö rry sk n in g sk a m p an j er o c k s å b e sk riv s b lir d e n beg rip lig :
M ordet på Alexander II ledde till att hans son och efterträdare avstod från fadem s planer på att änd
ra författningen och sprida m akten till fler än föm t... En omorganisation av den ryska säkerhetsn4EPOS, s. 92.
115 Ibid., s. 159.
116 Ibid., s. 402.
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polisen ledde till ett förtryck som var värre än någonsin... D essutom bröt antisem itiska förföljelser
ut, inspirerade och gillade av chefen för säkerhetspolisen. Pogrom er, ”förstörelse” , kallades de, och
det blev ett vedertaget nam n också för judeförföljelser i andra länder. K raftiga förryskningskam panjer påbörjades bland de m ånga folk i det väldiga riket som inte var ryssar.117

Sista sidhänvisningen till antisemitism förekommer i ett avsnitt som behandlar ”Mellanöstern
och den arabiska nationalismen”. Hänvisningen är intressant såtillvida att den förefaller po
litiskt ”överkorrekt” . Det kan möjligen också handla om okunskap när det gäller skillnaden
mellan antisionism och antisemitism. Texten beskriver uppkomsten av Arabförbundet och
Baath-partiet, liksom gmndandet av staten Israel samt det faktum att: ”Motståndet mot Israel
blev en viktig kraftkälla för den arabiska nationalismen och för ansträngningarna att skapa ett
panarabiskt samarbete.” 118 Framställningen är saklig och kan alltså mycket väl sägas beskriva
antisionism, men här rör det sig inte om antisemitism.
I det stycke som beskriver nazismen anstränger sig författaren att beskriva den nazistiska
antisemitismen som ett tyskt självdestruktivt drag. Avsnittet kallas: Mord på de egna och
det är det perspektiv författaren velat förmedla när det gäller nazisternas förföljelser av judar.
Valet av titeln har säkert gjorts med de bästa avsikter och av beskrivningen framgår att de tys
ka judama i allmänhet var relativt assimilerade och att de levde som folk i största allmänhet.
Här är användningen av vissa ord problematisk, såsom i meningen: ” När de tyska nazisterna
vände sig mot judama vände de sig mot något av det bästa och mest livskraftiga i det egna
landet.”119 Slutsatsen man kan dra av författarens ordval är att denne antingen har svårt att
beskriva judar som vanliga människor, eller att hans förståelse av fenomen som rasism och
antisemitism är begränsad. Judar förföljdes och utrotades oavsett hur de var som människor,
men av den enda anledningen att de var judar. Författarens formulering kan bekräfta stereo
typa uppfattningar om judar.

4.5. Förintelsen
I samband med studiedagen ”Från Arkiv till Läromedel” väcktes frågan om Förintelsens pla
cering i historieboken. En redaktör undrade om man bör beskriva Förintelsen i samma kapitel
som andra världskriget eller om ämnet bör behandlas i ett särskilt kapitel/avsnitt?
Det som talar för att Förintelsen ska behandlas i kapitlet om andra världskriget är att För
intelsen, precis som de flesta andra folkmord, inträffade som ett resultat av kriget. Att placera
ämnet i ett eget kapitel innebär att man placerar det utanför den kontext som gjorde För
intelsen möjlig. Men det finns också skäl som talar för att placera Förintelsen i ett eget avsnitt.
Det kan vara lämpligt, rent pedagogiskt, att Förintelsen behandlas för sig, eftersom den mte
var en del av den vanliga krigföringen utan ett allvarligt brott mot mänskligheten, ett folk
mord.

117 Ibid., s. 406.
118 Ibid., s. 534.
119 Ibid., s. 457-458.

37

I boken PULS Historia, 2002, utgiven av Natur och Kultur, har författaren valt att placera sin
beskrivning av Förintelsen i det kapitel som berör andra världskriget, i ett avsnitt kallat
”Krigsförbrytarna och skulden”. Denna placering är problematisk, eftersom läsaren då drar
slutsatsen att Förintelsen i första hand var en slags krigsförbrytelse. Vi ska snart se hur
författaren i detta avsnitt systematiskt relativerar Förintelsen genom att behandla den som en
krigsförbrytelse likvärdig med andra händelser under kriget. Men först följer några allmänna
synpunkter på författarens beskrivning av Förintelsen.
Beskrivningen av Förintelsen är kortfattad, en halv sida lång, och innehåller många förenk
lingar och generaliseringar och i vissa fall rena klichéer. Detta korta avsnitt är förvisso pro
blematiskt på ett flertal sätt, men de samma eller liknande felaktigheter förekommer även i
flera andra historieböckers beskrivningar av Förintelsen. Redogörelsen för analysen av detta
stycke har av denna anledning gjorts mer systematisk än analysen av de andra böckerna som
ingått i studien. Bokens författare inleder stycket enligt följande: ”När de allierade nådde fram
till nazisternas koncentrationsläger under krigets slutskede trodde de knappast sina ögon. De
fångar som fortfarande var vid liv såg ut som skelett. Sedan upptäcktes gaskamrarna och män190
niskougnama.” Texten ger felaktigt intrycket att gaskamrar för massutrotning skulle ha exi
sterat i koncentrationslägren. Det fanns mycket riktigt gaskamrar i några koncentrationsläger,
men massutrotning genom gasning förekom bara i förintelselägren. Texten fortsätter: ”Redan
under krigets första år hade Hitler bestämt att alla Europas 11 miljoner judar skulle utrotas.”
Historiker har debatterat under decennier exakt när Hitler beslutade om utrotningen av ju 
darna, men det är högst osannolikt att Hitler bestämde sig för att utrota Europas hela judiska
befolkning i början av kriget. Ett annat vanligt fel som ofta förekommer i historieböckerna är
att man skulle ha fattat detta beslut vid Wannsee-konferensen, januari 1942. Wannsee-konferensen var inget beslutsfattande möte, men ett möte vars syfte var att samordna behandlingen
av judar i de av Nazityskland ockuperade länderna.
Det är intressant att se hur författaren genom att använda klichéer och att göra en sensationsbaserad beskrivning försöker fånga läsarens intresse. Denne skriver exempelvis: ”När
de allierade nådde fram till nazisternas koncentrationsläger under krigets slutskede trodde de
knappast sina ögon”, ”liken brändes i stora ugnar men först efter att SS-bödlama dragit ut
offrens guldtänder”. Författaren förefaller vilja skapa dramatik genom välja ord som ”liken”
och ”offrens” istället för ”kropparna” och ”judarnas” eller ”fångarnas”. Dessutom var det inte
SS-bödlama som själva drog ut offrens guldtänder. De gav ordem till slavarbetare som sedan
gjorde jobbet. Allvarligare är att författarens beskrivning av Förintelsen generellt ger uppfatt
ningen att förhållandena var de samma i alla lägren, vilket inte var fallet. I denna fråga är det
viktigt att vara historiskt exakt. Det är också viktigt att förklara skillnaderna, eftersom För
intelsen som historisk händelse annars blir obegriplig.
Författaren avslutar beskrivningen av Förintelsen med att sammanfatta antalet döda: ”De
nazistiska makthavarna var ansvariga för c:a 6 miljoner judars liv, de flesta från Polen. Men
även c:a 1 miljon andra människor dödades i lägren: kommunister, ledande fackförenings folk,
romer, förståndshandikappade och homosexuella”. Var och hur dödades dessa människor och
varför?
120PULS Historia, s. 251.

38

I sammanfattningen enligt ovan, som även denna förekommer i PULS historia, undviker
författaren att differentiera mellan koncentrationsläger och förintelse- eller utrotningsläger.
Att cirka 6 miljoner judar mördades under Förintelsen är visserligen korrekt, men alla dog
inte i utrotningsläger. Många sköts eller svalt ihjäl eller dog av sjukdomar som tyfus m.m.
Uppskattningen att 1 miljon människor dödades i lägren brister också den i differentiering.
Politiska motståndare dog oftast av svält och brutalitet i koncentrationsläger. De dödades allt
så inte systematiskt i utrotningsläger. Homosexuella skickades till koncentrationsläger och en
del dog där. De flesta romer deporterades till koncentrationsläger i Tyskland. Ungefär 20000
romer dog i Auschwitz-Birkenau och flera tusen mördades i Treblinka. Hur nazisterna mörda
de de förståndshandikappade har också sin specifika förklaring. Under tiden hösten 19391941, den första Euthanasiefasen, skickades psykiskt sjuka, förståndshandikappade och
personer med andra handikapp i Tyskland till anstalter för att gasas ihjäl. Syftet var att ”rena
och rensa den tyska folkkroppen.” Från hösten 1941 fortsätter mördandet av handikappade på
institutioner ute i Tyskland där de fick svälta ihjäl eller mördades med hjälp av sprutinjektioner. Det förekom även att handikappade mördades på institutioner i Polen och Vitryssland,
men där var anledningen att nazisterna ville frigöra sängar där tyska soldater kunde sova.
I stycket som följer har författaren gjort en bra differentiering, eftersom han har använt
kursiv stil för att markera att det beskrivna försegick i förintelseläger: ”Judarna fördes sedan i
godsvagnar till förintelseläger... Tåglast efter tåglast med män, kvinnor och barn anlände till
lägren där de ”sorterades”. Äldre män och kvinnor samt bam fick klä av sig nakna och fördes
till gaskamrarna där de gasades ihjäl med giftgas.”121 Påståendet att en ”sortering” gjordes in
nan (de judiska) männen, kvinnorna och barnen gasades ihjäl är till viss del en generalisering,
eftersom detta endast var fallet i Auschwitz och Majdanek. I andra förintelseläger skickades
offren direkt till gaskamrarna.
Till texten om Förintelsen hör även flera illustrationer, varav den ena föreställer en karta
över koncentrationslägren, vilken är mer förvirrande än upplysande. Varje prick på kartan
representerar, enligt bildtexten, ett koncentrationsläger. Det framgår inte av texten vad som
skiljer de små från de stora prickarna på bilden. I bildtexten saknas differentiering mellan
koncentrationsläger och utrotningsläger. Författaren skriver: ”När fångarna anlänt till kon122
centrationslägren sorterades bam och gamla ut. De ansågs värdelösa och gasades ihjäl.”
Här framgår inte att det var judiska bam och gamla som skickades till utrotningslägren för
att gasas ihjäl. Dessutom skedde detta alltså inte i koncentrationslägren utan i utrotnings
lägren. Kanske är förklaringen till att bildtexten innehåller fler felaktigheter än brödtexten att
det inte är författaren som skriver bildtexten, utan redaktören eller möjligen bildredaktören.
Redaktören som alltid har det yttersta ansvaret för texten har i detta fall inte uppmärksammat
bristema i bildtexten. Den andra bilden föreställer en scen från ett koncentrationsläger efter
befrielsen, där lägerfångarna ligger ihjälskjutna på marken. Enligt bildtexten har ett antal
tyska medborgare tvingats att besöka lägret.

121

122

Ibid.
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4.5.1. Relativering
Alla kapitel i boken PULS Historia inleds med två bilder som ska representera de mest be
tydelsefulla händelserna i det kapitel som följer. De två bilder som inleder kapitlet om andra
världskriget föreställer Bombningen av Dresden och Förintelsen. I detta fall är det bildurval
som gjorts olyckligt, eftersom det för med sig att dessa händelser, på ett mycket påtagligt sätt,
ställs mot varandra. Det ligger nära till hands att tänka: Vad var värst? Här är det också
intressant att notera hur bildtexterna till dessa två bilder skiljer sig åt. I bildtexten som
beskriver bombningen av Berlin 1945 har författaren ett mycket personligt tilltal, som väcker
engagemang: ”Var är våra barn? Lever de? Var kan vi bo? Var finns det mat?”123 I bildtexten
som hör till bilden av judar som deporterats till Förintelselägret Auschwitz är författaren i det
närmaste distanserad: Judiska bam och kvinnor har just anlänt till koncentrations- och
förintelselägret Auschwitz sommaren 1944. Nu ska lägerpersonalen sortera dem. En del av
dem kommer att tas ut till tvångsarbete, resten får klä av sig och gå direkt till gaskamrar
na.”124
Även i fortsättningen ställs Förintelsen och ”bombmattorna” mot varandra och de alliera
des bombmattor över Tyskland beskrivs som en krigsförbrytelse, vilken likställs med nazister
nas brott mot mänskligheten, Förintelsen. I avsnittet ”Krigsförbrytelserna och skulden” fram
går detta tydligt, eftersom författaren först redogör för Förintelsen och sedan för Bombmat
torna över Tyskland varefter han diskuterar rättegångarna i Nurnberg och Skuldfrågan. Till att
börja med skriver författaren: ”Under större delen av kriget hade de allierade herraväldet i
luften.”126 Detta påstående är felaktigt, eftersom det bara gäller för tiden efter andra hälften av
1943 och fram till krigsslutet. Författarens relativering av Förintelsen framgår tydligt i citatet:
Liksom tyskam as dödsläger var bom bm attorna över de tyska städerna ett m edvetet dödande av ci
vila, från spädbarn till åldringar, på sam m a sätt som am erikanernas bom bningar av jap an sk a städer
m ed napalm - och atom bom ber var det. - Det var alltså inte bara tyskarna som begick krigsför
brytelser, även om de var värst.126

Relativeringstendensema framgår dessutom tydligt i slutdiskussionen i ett avsnitt kallat
”Skuldfrågan” : Även här förekommer vissa faktafel: ” Segraren har alltid rätt”, sägs det. I
Numbergprocessen var det därför endast tyskar som dömdes”. Tyskamas försvarsadvokater
som var amerikanska jurister, pekade lamt på att även de allierade hade gjort sig skyldiga till
krigsförbrytelser...”127 Nazisterna hade tyska försvarsadvokater och inte amerikanska som
författaren skrivit.
Författaren tycks vilja hävda att den enda anledningen till att tyskarna skulle dömas i
Numbergprocessen var därför att de hade förlorat kriget. Enligt dennes resonemang skulle de
allierade ha ställts inför rätta bara de förlorat och nazisternas massutrotning av människor
skulle historiskt sett inte anses som något förkastligt. Att det skulle vara någon skillnad på

124 Ibid.
125 Ibid., s. 251.
126 Ibid., s. 252.
127 Ibid., s. 253.
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krigförande/terrorkrig och folkmord/brott mot mänskligheten framgår inte i denna beskriv
ning, vilket är anmärkningsvärt.
Ett annat exempel på relativering förekommer i EPOS där ett mittuppslag har ägnats åt
”civilbefolkningens lidande”. Med en faktaruta och med hjälp av sex illustrationer vill för
fattaren skildra hur civilbefolkningen i de olika krigförande länderna blivit lidande. En av
bilderna föreställer staden Dresden som bombats av de allierades flygstyrkor. Bildtexten ly
der: ”1 febmari 1945 bombades Dresden i Tyskland av de allierades flygstyrkor. Staden brann
128
ner i en eldstorm och 135000 människor dödades.”
”Eldstorm” . Ordet tyder på att det handlar om en ofattbar katastrof, vilket de rimligen var
för Dresdens medborgare, men här bör man vara medveten om att uppgiften om att 135000
människor skulle ha omkommit är en kraftig överdrift. Uppgiften användes ursprungligen av
Goebbels i nazistisk propaganda med syftet att de allierades dåd skulle likställas med nazis
ternas. Sedan har historierevisionisten David Irving spridit dessa siffror. Den korrekta upp
giften ska enligt historikern Richard J. Evans med flera vara att mellan 25000-40000 personer
129

omkommit vid bombningarna.
I Alla tiders historia Maxi förekommer inte några direkta sakfel, vilket är positivt. Kanske
har redaktionen tagit intryck av Stéphane Bruchfelds detaljerade rekommendationer av tidiga
re versioner av boken i studien ”Öga för öga, tand för tand...” . Utan att göra någon gmndlig
jämförelse av innehållet i tidigare versioner av boken kan man notera att redaktionen har
korrigerat ett flertal av de faktafel som Stéphane Bmchfeld redogjort för i sin granskning.
I Nya Alla Tiders Historia, 1993, som ingick i Bmchfelds studie, skrev författaren att gas
kamrar fanns ”1 läger som Auschwitz, Dachau och Buchenwald”. I Alla Tiders Historia Maxi
skriver man istället: ”1 utrotningsläger som Auschwitz och Treblinka byggdes gaskam rar...” I
det senare exemplet har man alltså rättat ett sakfel och differentierat mellan koncentrationsoch utrotningsläger, vilket har resulterat i en klar förbättring av texten.
Det framgår också att författarna följt med i den historiska debatten om Förintelsen när de
skriver: ”Forskarna har länge diskuterat om Hitler verkligen gav order om en systematisk ut
rotning av judarna eller om Förintelsen blev en process som gradvis drevs fram genom olika
beslut av underordnade.” 130 Sedan förefaller författaren ta ställning för den intentionalistiska
linjen genom att citera både Hitler själv och Joseph Goebbels dagbok.
Det är bra och viktigt att författaren försökt visa på hur de ledande nazisterna resonerade
när man beslutade att Europas judar skulle utrotas. Men att hela framställningen om Förintel
sen har baserats på utdrag ur ledande nazisters dagböcker och andra skriftliga bevis på att na
zisterna planerade att utrota hela den europeiska judiska befolkningen gör beskrivningen en
sidig och onödigt abstrakt. För att ämnet ska bli begripligt bör man alltså även inkludera
offer- och åskådarperspektivet. Till exempel skulle författarna istället ha kunnat skriva något
om hur judars livsvillkor påverkades i andra europeiska länder samt beröra deportationen av
Frankrikes judar i stället för som här är fallet att citera, det i och för sig intressanta, proto-

EPOS, s. 489.
129 För en utförlig diskussion om det korrekta antalet döda efter bombningen av Dresden och David Irvings
förfalskade uppgifter se R. J. Evans, Lying about Hitler. History, Holocaust, and the David Irving Trial (New
York: Basic Books, 2001), s. 149-184.
130Alla tiders historia Maxi, s. 398.
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kollutdraget från mötet i Wannsee: ”1 planen för det praktiska genomförandet av den slutgilo
•
131
tiga lösningen genomkammas Europa från väst till öst.”
Ett par sidor före avsnittet om Förintelsen finns en bild som beskriver det tyska folkets
o
•
132
motstånd till nazismen. Personerna på bilden ingick i motståndsgruppen Vita Rosen. “ Det är
bra att bilden av det tyska folkets inställning till nazismen nyanseras. Samtidigt hade man
önskat att även judiskt motstånd skulle omnämnas, exempelvis i ett par rader om upproret i
Warszawa ghettot. Detta hade kunnat bidra till att nyansera bilden av juden. Det fanns alltså
även judar som gjorde motstånd. De var inte bara passiva offer.
Förhållandena i koncentrations- och utrotningslägren beskrivs ingenstans, vilket ytterligare
bidrar till en abstraktion av ämnet. Däremot innehåller boken en illustration med karta där
lägren lokaliserats och där åtskillnad gjorts mellan arbetsläger och förintelseläger. Bildtexten
lyder: ”Koncentrationslägren var av två slag: arbetsläger och förintelseläger. Förintelselägren
o
133
var mycket stora och alla låg i öst. Av arbetslägren har endast några fa markerats.”
Författarna till Perspektiv på historien beskriver Förintelsen på ett nyanserat och lättbe
gripligt sätt. I avsnittet ”isolering och utstötning” framgår att författarna har en funktionalis
tisk syn på Förintelsen:
N azisterna förklarade tidigt att de skulle göra Tyskland ”ju d e fritf’. M en från början visste de inte
hur detta skulle gå till utan prövade olika metoder. D e försökte till exempel pressa ju d am a att flytta
till andra länder, något som m isslyckades, eftersom få stater ville öppna sina gränser fö r den ju 
diska invandringen. I efterhand kan m an urskilja olika steg i den nazistiska judepolitiken, men
dessa var inte planlagda från början i detalj. Först senare ledde m an fram till de åtgärder som ledde
till förintelsen.134

Nazisternas olika åtgärder, vilka ledde fram till utrotningen av nästan sex miljoner judar, be
skrivs sedan steg för steg och ges korrekta förklaringar. Texten är resonerande och eleven ges
en möjlighet att inte bara lära sig vad som hände utan också förstå varför nazisterna valde
vissa strategier och något av hur den tyska befolkningen förhöll sig till det som skedde. I
stycket som berör isoleringen av judam a från den övriga befolkningen upprepar författaren
gång på gång att judama och den övriga befolkningen tidigare levt sida vid sida, umgåtts och
utbytt tjänster. Ett annat tydligt tecken på författarnas funktionalistiska grundtänkande fram
träder i beskrivningen av ockupationen av Polen: ”Hösten 1939 besegrade Tyskland Polen,
som hade en judisk befolkning på tre miljoner människor. Detta blev inledningen till nästa
steg på vägen mot förintelsen.”
I Perspektiv på historien förekommer även en beskrivning av uppkomsten av ghetton och
förhållandena under vilka judama tvingades leva där.lj6 Detta är förstås positivt då ghetton
inte omnämns i övriga böcker som granskats.

131 Ibid., s. 398-399.
132 Ibid., s. 396.
133 Ibid., s. 399.
134 Perspektiv på historien, s. 338.
135 Ibid., s. 339.
136 Ibid.,
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Avslutningsvis har författaren ägnat två sidor åt en diskussion ”Hur var det möjligt?” Uti
från en beskrivning av Niimbergrättegångens juridiska betydelse klargör författaren Förintel
sens relevans för världssamfundet. Stort utrymme ägnas åt ansvarsfrågan. Av diskussionen
framgår att författaren tagit del av den senaste tidens historiska forskning på området.
I högstadieboken Levande Historia 9 behandlas Förintelsen relativt utförligt och har till
ägnats ett uppslag (två sidor). Texten illustreras med två bilder. Bildmaterialet är traditionellt,
dvs. man har valt bilder som ofta förekommer i andra sammanhang där Förintelsen berörs,
”bilder som man känner igen”, och överensstämmer delvis med bildurvalet i boken PULS
Historia, som även denna ges ut av Natur och Kultur. Författarna har lyckats bra med att dif
ferentiera mellan koncentrationsläger och förintelseläger: ”Det fanns två olika sorters läger:
koncentrationsläger och förintelseläger. Det fanns hundratals koncentrationsläger i Tyskland.
Förintelselägren var dödsfabriker som var uppbyggda med det enda syftet att döda män
niskor, främst judar. Det fanns sex förintelseläger: Sobibor, Belzec, Treblinka, Majdanek, Biro
•
137
kenau nära Auschwitz och Chelmno. Förintelselägren låg alla i Polen”.
Den enda korrigering som behöver göras här är att Auschwitz och Chelmno inte låg i Polen
under perioden 1939-1945 då området ingick i det rikstyska området. Informationen är vä
sentlig eftersom detta innebar att det där fanns en tysk befolkning som inte kunde undgå att få
vetskap om vad som försiggick i utrotningslägren. Att författarna är medvetna om detta fram
går i stycket kallat ”Hur mycket visste man” där flera argument bärs fram som visar på att
138
gemene man kände till vad som hände, till exempel att tåg inte kunde passera obemärkta.

4.6. Sverige, Norden och Förintelsen
Inledningsvis bör nämnas att det framgår av samtliga böckers beskrivningar av den svenska
neutraliteten att de uppdaterats och gjorts mer nyanserade i takt med att ny forskning om
denna presenterats. Detta ämne kommer dock inte att behandlas nedan då fokus ska ligga på
hur flyktingpolitik och flyktingmottagning beskrivs samt vilka attityder som fanns mot judar i
de nordiska länder.
I Perspektiv på historien finns en faktaruta om ”svensk flyktingpolitik under kriget” . Det är
positivt att författarna har ägnat nästan en hel sida åt detta ämne och hur flyktingpolitiken
förändrades under krigets gång. De antisemitiska stämningarna i Sverige och Sveriges be
gäran om införandet av J-stämpel i tyska judars pass beskrivs på ett korrekt sätt. Författarna
beskriver också hur Sverige i senare delen av kriget arbetade aktivt för att rädda europeiska
judar undan Förintelsen. Vidare redogör författarna för räddningen av nästan hela den dansk
judiska befolkningen till Sverige 1943, Raoul Wallenbergs räddning av judar i Budapest samt
Röda Korsets räddningsaktion då över 20000 fångar hämtades från koncentrationsläger med
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de Vita bussarna.
Författarna till Perspektiv på historien har även påtalat det faktum att Finland vägrade att
medverka till judeförföljelserna. Man tillägger att samarbetet med tyskarna, trots detta, ändå
blev en belastning efter kriget. Då är det desto mer förvånande att förföljelser och deportalj7 Levande historia, s. 316.
138 Ibid., s. 317.
1j9 Perspektiv på historien, 2001, s. 360.
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tionen av norska och danska judar i överhuvudtaget inte omnämns i denna historiebok. I de
två stycken som behandlar ockupationen av Norge och Danmark har författarna istället valt
att beskriva de strategiska händelserna.140
I Alla Tiders Historia Maxi är kapitlet om den skiftande svenska opinionen gentemot Nazityskland informativt och intresseväckande och beskrivningen är som sig bör problematiserande. Författarens beskrivning av bakgrunden till införandet av J stämpel i tysk-judiska
pass är också mycket bra: ”För att skydda den svenska arbetsmarknaden och hindra judisk
invandring drev Sverige - liksom Schweiz - på Nazityskland så att en stämpel med bokstaven
J infördes 1938 i tysk-judiska pass för att visa den judiska härstamningen.” 141
Tyvärr nämner författarna inte med ett ord den svenska flyktingpolitiken, Raoul Wallen
bergs agerande i Budapest, mottagandet av norsk- och dansk-judiska flyktingar samt rädd
ningen av judiska flyktingar från andra delar av Europa. Det finska vinterkriget beskrivs
däremot utförligt medan den tyska ockupationen av Norge och Danmark trängs ihop på en
sida. Här omnämns alltså inte förekomsten av norska koncentrationsläger som Grini och Fal
stad och deportationen av halva Norges judiska befolkning, drygt 500 personer, till Ausch•,

W ltZ.
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Boken Historia Direkt 3, ger på det hela taget en bra beskrivning av Sverige under andra
världskriget. Ämnet ägnas tio sidor varav fem behandlar den svenska neutraliteten och flyk
tingfrågan. Fokus ligger på hur människor hade det, hur deras vardagsliv påverkades. Nästan
en helsida ägnas åt förekomsten av nazistkritiker och Torgny Segerstedts insats, vilket är bra.
Tyvärr balanseras inte denna bild av en beskrivning av antisemitism och nazism i Sverige före
och under andra världskriget. Positivt är att även en helsida ägnats åt de vita bussarna och
ögonvittnens berättelser, men boken saknar beskrivning av flyktingmottagning av judar från
Norge och Danmark. Norska flyktingar har tillägnats en bild, vars bildtext lyder: ”Många
norska flyktingar flydde över fjället till Sverige.”143
I PU LS Historia, 2002, ägnas Norges och Danmarks situation under ockupationen 1,5
sidor vardera. Här är det framför allt levnadsförhållandena i respektive land och motstånds
rörelsen i de båda länderna som behandlas. När det gäller ockupationen av Danmark nämns
deportationerna till koncentrationsläger och flykten över Öresund mycket kort: ”Men flera
tusen danskar, däribland många judar, arresterades och fördes till koncentrationsläger i
Tyskland. En del hann dock undan och lyckades fly i fiskebåtar över Öresund till Sverige.”
Det är förvisso positivt att deportationer av danskar och flykten över Öresund omnämns, men
denna text brister i differentiering. Danska judar och andra danskar deporterades inte av sam
ma anledning. Att ungefär 450 danska judar skickades till Theresienstadt, omnämns inte i tex
ten. I beskrivningen av deportationerna från Norge är bristen på differentiering än mer all
varlig: ”Det förekom att misstänkta motståndsmän och -kvinnor hämtades i sina hem eller på
jobbet, dömdes till döden och sköts direkt. Och precis som i Danmark skickades många
norrmän, varav många judar, till koncentrationslägren i Tyskland.”144 Det framgår inte av

140 Ibid., s. 355.
141 Alla tiders historia Maxi, s. 431.
142 Ibid., s. 434-436.
143 Historia Direkt, s. 94-103.
]44 Ibid., s. 264.
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författarens beskrivning att norska judar och andra norrmän som blev deporterade deportera
des av olika anledning och att de gick skilda öden till mötes. Här saknas alltså differentiering
när det gäller koncentrations- och utrotningsläger och vilka grupper som skickades till res
pektive läger och varför. Det faktum att hälften av den norska judiska befolkningen utplåna
des, efter att ha skeppats till utrotningslägret Auschwitz- Birkenau undgår läsaren fullkomligt.
Det är positivt att författaren valt att skildra Raoul Wallenberg och hans arbete med att
rädda judar i Budapest i en faktaruta. Möjligen kan man fråga sig varför denna faktaruta är
placerad i avsnittet ”Krigsförbrytarna och skulden” och inte i den del av kapitlet ”Norden och
världskrigens tid” som beskriver Sverige. Wallenberg var förvisso inte verksam på svensk
mark, men agerade utifrån svenska Utrikesdepartementets direktiv.
Beskrivningen av Raoul Wallenberg innehåller många sakfel och är i mångt och mycket
baserad på myter. Författaren skriver: ”Han såg hur allt fler judiska familjer greps av SS och
fördes iväg till de tyska dödsfabrikema, och hur transporterna hela tiden ökade i omfatt
ning.”145 Wallenberg såg inga judar deporteras, eftersom han anlände den 9 juli då deporta
tionerna hade slutat. Horthy hade satt stopp för de redan den 7 juli 1944. Dödsmarschema i
nov-dec var inga ”transporter”. Gaskamrarna och krematoriema hade slutat användas i okto
ber samma år och förstörts i november på order av Himmler.
Även författarens uppfattning om ”Skyddspassen” är klichéartad och präglad av myter:
”Denne svenske ”Röda nejlika” använde alla möjliga knep för att lura och försena SSgruppemas människojakt, bland annat genom att ge många judar svenska pass —utan jude
stämpel, så att de kunde lämna Ungern” .146 Begreppet svenska pass utan judestämpel är helt
felaktigt. Ungerska pass hade inte judestämpel (möjligen uppgavs religion) och inte heller
svenska pass. Antagligen har författarens uppfattning om ”judestämpel” kommit ur att Sve
rige och Schweiz uppmanat/krävt av tyskarna att stämpla tyska judars pass med judestäm
pel”, för att man skulle kunna urskilja vilka flyktingar som var judar. De 450 judar som
arbetade för Wallenberg tog också av sig ”judestjärnan,” som alla judar tvingats ha på klä
derna, men det fanns inte någon medveten politisk handling i den riktningen för de som hade
svenska skyddspass.147
I ett avsnitt kallat ”Sverige tar emot fångar och flyktingar” ägnas en paragraf åt Röda
korsets räddningsaktion av fångar från koncentrationslägren: ”Under våren 1945 höll tyskland
på att störta samman. Vad skulle hända med fångarna i koncentrationslägren? Skulle tyskarna
döda dem? Skulle de lämnas att svälta ihjäl? Svenska diplomater övertalade först tyskarna att
släppa nordiska fångar, sedan även judiska fångar från olika länder. Ca 19000 fångar togs om
hand av svenska Röda Korset och fördes till Sverige för vård. En av de främsta ledarna för
148
denna räddningsaktion var den svenske kungens brorson, greve Folke Bernadotte.
I Levande Historia 9 är beskrivningen av Sverige och den svenska neutraliteten integrerad
i kapitlet ”Andra Världskriget 1939-1945”. Sverige och Norden behandlas alltså inte i ett
separat kapitel, som i så många andra läromedel i historia. ”Den slutliga lösningen behandlas

145 Ibid., s. 253.
146 PULS, s. 253.
147 Detta enligt Paul A. Levine, som i sin avhandling From Indifference to Activism, Swedish Diplomacy and the
Holocaust 1938-1944 (Uppsala, 1996) bland annat behandlar Raoul Wallenbergs verksamhet i Budapest.
148 PULS, s. 267.
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däremot i ett separat avsnitt som följer direkt på kapitlet om andra världskriget. En brist med
detta avsnitt är avsaknaden av ett svenskt el. nordiskt perspektiv. Den svenska reaktionen på
Förintelsen, Raoul Wallenbergs agerande i Budapest, den svenska flyktingmottagningen av
norska och danska judar samt Röda korsets vita bussar omnämns alltså i överhuvudtaget
inte.149

4.7. Sammanfattning av historieboksgranskningen
Efter genomgången av läromedlen är det möjligt att, i överensstämmelse med Bruchfeld, dra
slutsatsen att läromedlen skulle förbättras avsevärt om den judiska minoritetens historia i
Europa gavs större utrymme, förutsatt att beskrivningarna av denna var fria från etnocentrism.
På detta sätt skulle man motverka de ”alltför vanliga myter som florerar om judar och som
utgör en grogrund för antisemitism, t ex. djupt rotade föreställningar om judarnas ekonomiska
makt. Att enbart betona antisemitism och förföljelser vore dock inte eftersträvansvärt, efter
som detta skulle ge en historiskt skev bild av den judiska minoritetens historia i Europa och
dess relationer till majoritetsbefolkningarna.”150
I de svenska läromedel i allmän historia som här granskats har ingen ansats gjorts till att
beskriva den judiska historien i Europa. Detta betyder inte att judar aldrig omnämns men att
beskrivningen av judar alltför ofta saknar historisk kontext, är kortfattad och osammanhängande och förfrämligande. Judar beskrivs dessutom i de flesta sammanhang som offer. Utan att
ha granskat innehållet med avseende på andra minoriteters historia är det möjligt att med stor
säkerhet hävda att liknande brister även förekommer i beskrivningen av dessa gmppers his
toria.
Ingen av de granskade historieböckerna har på ett sakligt och tillräckligt utförligt sätt
lyckats behandla antisemitismens historia och Förintelsens historia i Europa eller hur Förin
telsen påverkade Sverige och de andra nordiska länderna. Flera historieböcker har lyckats
relativt bra med att beskriva något av dessa ämnen, men brister sedan i något eller några av de
övriga. Trots detta har beskrivningarna av Förintelsen förbättrats. Gymnasieboken Perspektiv
på historien innehåller t. ex. en nyanserad och utförlig beskrivning av Förintelsen och i flera
av de historieböcker som funnits länge på marknaden har beskrivningarna förbättrats i de
senaste utgåvorna. Särskilt i gymnasieböcker som Alla Tiders Historia Maxi framgår att man
följt senaste års historiska debatt om Förintelsen.
En målsättning för läromedeIsprojektet har varit att studera i vilken mån läromedlens be
skrivningar om Förintelsen baserar sig på nyare forskning om Förintelsens historia och om
Holocaust Education. I detta sammanhang faller det sig naturligt att fråga sig hur långlivad en
lärobok i historia egentligen kan anses vara? Fakta är ju inte alltid fakta, eftersom informa
tionen hela tiden revideras av nya forskningsrön. Kan det vara så att historieböckernas be
skrivning om Förintelsen fortare blir inaktuell än beskrivningen av vissa andra historiska
händelser? Detta antagande är baserat på det faktum att forskningen om Förintelsens historia
fullkomligt har ”exploderat” under det senaste decenniet. En naturlig slutsats skulle i så fall
vara att man för att spegla denna utveckling skulle behöva revidera läroböckerna oftare än vad
149Levande Historia 9, s. 302, 316-317.
150 Bruchfeld, ”Öga för öga, tand för tand”, s. 33.
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som nu görs. Men innehållsanalysen har visat att en nyutgiven bok inte nödvändigtvis är
bättre uppdaterad med den historiska forskningen om Förintelsen och olika pedagogiska
metoder för att undervisa om detta ämne än en något äldre bok. Att forskningsrönen har
funnits tillgängliga är alltså ingen garanti för att historieboksförfattaren har tagit del av dem.
Här är det intressant att jämföra historieboken Perspektiv p å historien, utgiven 2001, med
boken PULS Historia, som är utgiven året därpå, 2002. I den förra är beskrivningen om
Förintelsen överlag nyanserad och saklig och dessutom välstrukturerad och relativt utförlig,
c:a 6 sidor. Författarna beskriver även på ett systematiskt sätt de olika stegen som ledde fram
till utrotningen av Europas judar. Intervjun med bokens författare (se kap. 5.4.2.) visar att
dessa har inspirerats av boken ” ...om detta må ni berätta...” och fördjupat sig i den aka
demiska litteratur och de självbiografier som givits ut inom detta ämne under de senaste åren.
Den senare, PU LS Historia, som utkom år 2002, uppvisar flera brister. Boken brister eftersom
författaren använder sig av många generaliseringar och därför att denne inte differentierar
mellan koncentrations- och utrotningsläger. Det faktum att författaren hävdar att Hitler ”redan
under krigets första år” ”bestämt att alla Europas 11 miljoner judar skulle utrotas” tyder på att
han inte är uppdaterad med den nyare forskningen om Förintelsen. Att denne dessutom har
tendens att relativera Förintelsen vid upprepade tillfallen och att ofta använda sig av klichéer
kan tolkas som tecken på okunskap. Bokens produktionsteam har blivit informerat om dessa
brister, vilket förhoppningsvis kommer att leda till att beskrivningen av Förintelsen kommer
att förbättras till nästa utgåva.
Där dagens historieböcker framförallt visar sig vara undermåliga är i deras beskrivningar,
eller snarare brist på beskrivningar, av antisemitismens historia. Här bidrar boken Direkt
Historia 3 med det mest anmärkningsvärda exemplet. Beskrivningen av antisemitismen i
denna bok saknar historisk ram och förmedlar mer av författarens värderingar än sakkunskap
om antisemitismen. Denna text kan med stor sannolikhet bekräfta läsarens fördomar om judar.
Antisemitismen beskrivs också på ett knapphändigt sätt i flera andra historieböcker, bland
annat i Alla tiders historia Maxi och Levande historia. I den förra omnämns antisemitismen
endast i samband med nazismen och dess natur och ursprung saknar beskrivning. I den senare
är ämnets placering felaktig, beskrivningen saknar historisk ram, informationen är ofullstän
dig och budskapet oklart. Intressant att notera är att dessa författare lyckats förhållandevis väl
med sina framställningar om Förintelsen medan deras beskrivningar av antisemitismen är
undermåliga.
Det är positivt att författarna till EPOS och till Perspektiv på historien integrerar beskriv
ningar om antisemitismens historia i Europa i den löpande texten. Framställningarna är kort
fattade, men sakliga, och de har placerats i en historisk kontext. Här beskrivs judeförföljelser
från tiden för digerdöden till inkvisitionen i Spanien, antisemitismen i 1900-talets Frankrike
och nazismen i Tyskland. Perspektiv på historien saknar dock en framställning om Dreyfusaffären.
I Direkt Historia 3 och Perspektiv på historien behandlas den svenska flyktingpolitiken till
viss del. Direkt Historia 3 innehåller en faktaruta om de vita bussarna och ögonvittnens
beskrivningar och Perspektiv på historien en faktaruta om svensk flyktingpolitik under kriget.
I övriga böcker är ämnet än mer knapphändigt beskrivet. Här berörs kortfattat Sveriges med
verkan till J-stämpeln i tysk-judiska pass och/eller räddningsaktioner för att hjälpa judar och
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andra fångar eller flyktingar med de vita bussarna och i något fåll även Raoul Wallenbergs
arbete med att rädda judar i Budapest. Beskrivningen av Raoul Wallenberg i Budapest baserar
sig i alltför stor utsträckning på myter. Konstigt nog behandlas deportationen av norska och
danska judar och andra norrmäns och danskars flykt till Sverige i stort sett aldrig. Om ämnet
behandlas, som är fallet i PULS historia, är det mycket kortfattat och ingen differentiering har
gjorts mellan judiska och icke-judiska flyktingar.

5. Undersökningen ”Från arkivet till läromedlen och in i klassrummet”
Fortbildning av lärare har ingått som ett centralt moment i utbildningsprojektet, men förelig
gande delprojekt, läromedelsprojektet, har även strävat efter att komma i kontakt med nya
målgrupper. Eftersom läromedel i historia är föremålet för denna studie har kontakter knutits
med de personer som arbetar med innehållet och utformningen av dessa: läromedelsförlagens
redaktörer och författare som skriver läromedel i historia.
En viktig del av läromedelsproj ektet var genomförandet av studiedagen ”Från arkiv till
läromedel” som Programmet organiserade i oktober 2002. Syftet med denna studiedag var
framförallt att skapa en dialog om historieböckernas innehåll med läromedelsredaktörer och
författare som arbetar med utgivningen av dagens svenska läromedel i historia. Under
studiedagen erbjöds deltagarna föreläsningar om värdegrundsperspektivet och lärobokstexten,
antisemitismens- och Förintelsens historia samt en innehållsanalys av ett antal läromedel i
historia som används i svenska högstadie- och gymnasieskolor. Samtidigt som deltagarna fick
ta del av forskarnas kompetens inom ovanstående områden, fick Programmets forskare möj
lighet att ta del av redaktörernas och författarnas erfarenheter och synpunkter när det gäller
historieböckernas innehåll om antisemitismen och Förintelsen. Som ett komplement till dessa
upplysningar fick deltagarna besvara en enkät om vilka faktorer som påverkar innehållet i en
historiebok. En enkät som berör historieläramas val av historiebok har också besvarats av
lärare som deltagit i Programmets fortbildning om att undervisa om Förintelsen.
Undersökningen baserar sig även på intervjuer med läromedelsförfattare och historielärare.
Avsikten har inte varit att göra en heltäckande studie, men att den ska vara tillräckligt klar
görande för att stimulera till vidare tankar. Under perioden april 2003-juni 2003 gjorde under
tecknad förlagspraktik vid Bonnier Utbildning vilket har bidragit till att fördjupa förståelsen
för de villkor som styr utgivning av läromedel. Det dagliga arbetet på redaktionen och dis
kussionerna medarbetare emellan har bidragit till att de idéer och den information som redo
görs för i denna rapport förankrats ytterligare.
Nedan följer en redogörelse av den undersökande delen av läromedelsprojektet, det vill
säga, intervjuer med historielärare och läromedelsförfattare, enkätundersökning med historie
lärare och förlagsredaktörer samt en beskrivning av studiedagen ”Från arkiv till läromedel”,
enligt ovan. Eftersom syftet med utbildningsprojektet i sin helhet har varit att förmedla nya
forskningsrön om Förintelsens historia och om ny pedagogik på området inleds detta kapitel
med en intervju med universitetslektor Paul Levine, där han förmedlar forskarens syn på
ämnet.
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5.1. Forskarens syn på undervisningen om Förintelsen
Paul Levine, historiker, universitetslektor och lärarfortbildare, har var projektledare för Pro
grammets utbildningsprojekt. Levine hävdar efter nästan 10 års erfarenhet av att fortbilda
både yrkesverksamma lärare och lärarkandidater, att lärarnas förståelse av Förintelsen och vad
den har för betydelse för dagens samhälle är otillräcklig. Hans erfarenhet är att lärarens
generella kunskaper liksom förståelsen för modem europeisk och svensk historia också är
bristfälliga. Därför menar han att det huvudsakliga syftet med utbildningsprojektet är att förse
lärare med nödvändiga insikter om historien kring och minnet av den europeiska judenhetens
förintelse - vad som föregick den och vilka konsekvenser den fått. Vad som för den över
väldigande majoriteten av lärare saknas är den tid som behövs för att skaffa sig nödvändig
sakkunskap om, och tolkningsramar för, att undervisa om och förstå Förintelsens historia på
ett pedagogiskt avancerat sätt, säger Levine. Kraven i klassrummet, och åtföljande adminis
trativa skyldigheter, ger lärama väldigt lite tid att fördjupa sina kunskaper i grundläggande
historia, och ännu mindre tid till att hålla sig å jour med de senaste forskningsresultaten inom
vilket fält det vara månde.
Levine menar att detta problem är speciellt akut när det gäller Förintelsens historia och
minne, eftersom vad vi förstår av Förintelsen idag och hur vi undervisar om den, har ge
nomgått grundläggande förändringar under det senaste decenniet. Här understryker Levine att
bokstavligen tusentals böcker och vetenskapliga artiklar om dessa ämnen publiceras varje år,
vilket är fler än vad en aktiv forskare kan hålla jämna steg med. Ändå är det inom denna
intellektuella och metodologiska dynamik som mycket av relevansen i att undervisa om
Förintelsen på ett modernt, framåtsyftande sätt återfinns.
Hur kan detta problem lösas? Ett sätt som visat sig vara användbart och som stimulerar
läraren till att vilja lära sig mer om dessa komplexa händelser, är att ge de en glimt av det sätt
aktiva historiker ser på och förstår dessa frågor, säger Levine. Premissen som Programmets
forskare här utgår från, och detta är knappast unikt för historieskrivningen om Förintelsen, är
att förståelsen ökar ju närmare man kommer de dokument och andra primära källor, på vilka
historikern grundar sin förståelse och sina slutsatser. Erfarenheten visar att denna metod att
”föra ut arkivet till klassrummet” stimulerar läraren både till att vilja veta mer, och till att
förmedla dessa kunskaper till sina elever.
Sammanfattningsvis menar Paul Levine att läraren behöver hjälp med att förstå och under
visa om Förintelsens historia och hågkomst på ett sätt som verkligen förändrar dem själva och
deras elever. Det handlar alltså om att förmedla både kognitiva och socioemotiva kunskaper
för att eleven ska utveckla ett aktivt förhållningssätt, och i framtiden ta avstånd från främ
lingsfientlighet, rasism och antisemitism.151 Det är denna beredskap som utbildningsprojektet
eftersträvat att tillhandahålla.

1511 Studiehandledningen till ”Om detta må ni berätta”. De pedagogiska och didaktiska grunderna till studie
handledningen (manus hösten 2003) beskriver Magnus Hermansson-Adler, lärarutbildare vid Göteborgs uni
versitet och verksam som lärarfortbildare vid Programmets lärarfortbildningsseminarier, vikten av att både
kognitiva och emotiva kunskaper förmedlas i undervisningen om Förintelsen.
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5.2. Lärarnas förutsättningar att undervisa om Förintelsen
I följande avsnitt redovisas resultatet av intervjuer och enkäter som genomförts inom läromedelsproj ektet. Syftet har varit att klargöra hur historielärama ser på sina förutsättningar att uno
152
dervisa om Förintelsen och deras uppfattning om de läromedel som finns på marknaden.
Inledningsvis intervjuades Sven Hedenskog, universitetslektor i historia vid ILU, Institu
tionen för läramtbildning vid Uppsala universitet, och därefter utfördes ytterligare fyra inter
vjuer med gymnasielärare i historia. Urvalet av dessa lärare baserades på följande kriterier: de
skulle undervisa i historia, både unga och äldre lärare skulle finnas representerade och lärama
skulle undervisa vid skolor som var förlagda både i Stockholms innerstad och utanför tullarna.
För att kunna ta del av ett större antal lärares erfarenheter formulerades och distribuerades en
enkät till deltagarna vid ett lärarfortbildningsseminarium vid Programmet för studier kring
Förintelsen och folkmord i Uppsala. Lärargmppens sammansättning bestod av både högstadie- och gymnasielärare, framförallt historielärare, men lärare i religion, svenska och engelska
fanns också representerade. Lärama hade alla tidigare deltagit i olika typer av fortbildning om
Förintelsen och kan beskrivas som en gmpp av engagerade lärare, som visat särskilt intresse
för undervisning om Förintelsen.
Frågorna som lärama har fått besvara har berört hur de själva ser på sina förutsättningar att
undervisa om Förintelsen, särskilt med avseende på den tid de har till sitt förfogande och his
toriebokens kvalitet. Lärama har även fatt beskriva vad de använder sig av för övrigt material
och hur de förbereder sina lektioner.

5.2.1. Intervjuer och enkätsvar
Sven Hedenskog är universitetslektor i historia och arbetar både vid ILU, Institutionen för
läramtbildning, Uppsala universitet, samt som lärare i historia på Celsiusgymnasiet i Uppsa
la.153 Han har många års erfarenhet av att bedriva läramtbildning och att undervisa i historia.
Dessutom har han dagligen kontakt med både gymnasieelever och lärarkandidater.
Hedenskog anser inte att tidsbristen i A-kursen utgör ett tillräckligt skäl för att läraren inte
skulle kunna undervisa om Förintelsen på ett gmndligt sätt: ”Det gäller bara att utnyttja den
frihet man har som lärare. Man behöver inte undervisa om allt som står i historieboken.
Istället för att ägna två timmar till Förintelsen går det att ta flera veckor till sitt förfogande”,
säger Hedenskog. Att texten i historieboken är kortfattad och kanske inte helt begriplig för
eleverna tycker han inte heller är ett allvarligt problem, då det ingår i lärarrollen att ge
eleverna kompletterande information och förklara så att eleverna förstår. Själv uppmanar
Sven Hedenskog sina gymnasieelever att först läsa lärobokstexten och sedan fördjupa sig (han
152 Att antalet intervjuer är tämligen begränsat beror framför allt på att läromedelsprojektet till en början endast
bestod av två delar: genomförandet av en studiedag för förlagsredaktörer samt en analys av innehållet i lärome
del i historia. Under arbetets gång framgick det att dessa två delar inte var tillräckliga för att uppnå ett helhets
grepp i behandlingen av läromedelsproblematiken. De genomförda enkäterna och intervjuerna syftar alltså till att
ge ett bredare perspektiv på innehållet i undervisningen och läromedlens presentationer av Förintelsen. Vår för
hoppning är att intervju- och enkätunderlaget ska kunna utökas och att analysen av problematiken ytterligare ska
kunna fördjupas i ett framtida projekt.
153 Intervju utförd fredagen den 6 september 2002.
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ger de en litteraturlista med tio titlar). När han får frågan om hur han tror att lärarna förbere
der sina lektioner om Förintelsen svarar Hedenskog att han tror att de lärare som vill arbeta
med källkritik använder sig av böckerna: Nazismen i dokument (red. Stig Jonasson, Prisma),
Källor till Historien (Sven Tägil och Göran Graninger, Esselte) och Dokument och ögonvitt
nen (Göran Rystad, Börje Sallnäs, Gleerups).
I lärarenkäten och intervjuerna med de enskilda lärama ombads lärama att besvara frågor
som berör undervisningstiden de har till sitt förfogande, vilka läromedel de använder samt hur
de förbereder sin undervisning om Förintelsen.154
En majoritet av lärama upplevde att tidsbristen påverkade deras undervisning negativt. En
av de intervjuade gymnasielärama beskrev situationen enligt följande: ”A-kursen i historia är
omöjlig att ha att göra med”, (att hinna med hela Världshistorien på 80 timmar). Denna lärare
försökte ”hasta igenom” hela A-kursen och ansåg sig inte ha någon tid till att fördjupa sina
egna kunskaper. D et framkom i enkäten att de lärare som ansåg sig ha tillräckligt med tid till
sitt förfogande antingen var högstadielärare, som kunde ta tid av något annat ämne eller be
driva temaundervisning, eller så hade man helt enkelt valt att prioritera 1900-tals historien
med fokus på den nazistiska rasideologin och Förintelsen i sin undervisning. Två av de inter
vjuade gymnasielärama hade även gjort sådana prioriteringar. 1 intervjuerna av dessa lärare
framgick även att de ofta behandlade ovan nämnda ämnen i form av grupparbeten eller fördjupningsuppgifter.
I flera avseenden överensstämmer resultatet av enkäten och intervjuerna med Åke Lind
ströms slutsatser i Skolverkets utredning om undervisningen i 1900-tals historia. Det gäller
framförallt lärarnas upplevelse av att inte ha tillräcklig undervisningstid samt att vissa lärare
väljer att lösa detta problem genom att låta eleverna självständigt läsa in vissa avsnitt i form
av fördjupningsuppgifter och/eller grupparbeten. När det gäller förberedelserna av undervis
ningen om Förintelsen svarade en del lärare att de använde anteckningar som de haft sedan
studierna på Lärarhögskolan eller som de fått av en kollega. Andra använde sig av uppslags
verk och referenslitteratur som Källor till Historien eller Dokument och ögonvittnen för att
hitta källmaterial att använda sig av i undervisningen. Att de intervjuade lärama använder
denna typ av referenslitteratur i förberedelsearbetet bekräftar Sven Hedenskogs uppfattning i
denna fråga.
Vissa läromedel fick kritik av lärama, men när det gäller undervisningen om Förintelsen
kan man knappast av den här begränsade studien dra slutsatsen att högstadie- eller gymnasie
lärama anser att någon historiebok är bättre än någon annan. Framförallt historieböcker för
gymnasiet omnämndes mer specifikt i enkätsvaren: Alla Tiders Historia och Perspektiv på
Historien, båda publicerade av Gleemps Förlag, samt EPOS utgiven av Almqvist & Wiksell.
Här framgår att Alla Tiders Historia är ett läromedel som används mycket därför att den anses
strukturerad och bra att ha som bas. Samtidigt får boken kritik, eftersom lärama tycker att den
är alltför ytlig och kortfattad. Särskilt innehållet om Förintelsen ansåg man vara för kortfattat
och fragmentariskt. EPOS, den främste konkurrenten, är uppskattad, eftersom den anses mer
komplett och analyserande. Till dess svagheter hör att den inte anses vara tillräckligt lättbe
154 Det begränsade urvalet till trots finns det mycket som pekar på att dessa lärares synpunkter är representativa
för en majoritet av de lärare som undervisar om Förintelsen. Enkäterna finns arkiverade och tillgängliga vid
Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord, Uppsala universitet.
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griplig och dessutom är tung och otymplig i sitt format. En av de intervjuade lärarna gav
boken kritik för att den inte behandlade konsthistoria i samma utsträckning som Alla Tiders
Historia. Endast en gymnasielärare använde sig av Perspektiv på Historien. Någon direkt
förklaring till detta går inte att uttyda av enkätsvaren, men en möjlig förklaring skulle kunna
vara att boken är relativt nyutkommen, publicerad år 2001, och att skolorna inte ännu ansett
sig ha anledning att fömya sin stadiebok. Läraren som använde denna bok uppskattade boken
framförallt därför att den ägnat ett helt kapitel åt Förintelsen. De enkäter som besvarats av
högstadielärare visade på att de ofta använde sig av två eller flera läroböcker. Ett flertal av
dessa lärare var missnöjda med hur läroböckerna på högstadienivå behandlar Förintelsen.
Även om det inte sagts uttryckligt i enkätsvaren kan man tolka dessa lärares användning av ett
flertal böcker, som att man försökt skapa en sammanhängande beskrivning av ämnet genom
att kombinera olika lärobokstexter med varandra.
Mycket fa lärare som besvarat enkäten ansåg att läroboken var central för deras under
visning. Däremot förlitade sig två av de fyra intervjuade gymnasielärama i stor utsträckning
på läroboken. Intervjusvaren tyder också på att dessa två lärare kände sig något sämre rustade
att undervisa i historia i allmänhet. Den ena läraren var en relativt nyutexaminerad historie
lärare och den andre en äldre lärare förvisso med lång undervisningserfarenhet, men utan
ämneskompetens i historia. Enkätsvaren och de här nämnda intervjuerna bekräftar Christina
Gustafssons teori när hon skriver: ”Jag kunde emellertid märka att den lärare som behärskade
sitt ämne bättre, också intog en mer flexibel hållning till läromedlet. Konsekvenser blir att den
osäkre läraren förlitar sig mer på läromedlet och dess uppbyggnad.”155 Bland de övriga
lärama som intervjuats eller besvarat enkäten var det också vanligt att man visade filmer om
nazitiden och Förintelsen och att man använde sig av boken ”...om detta må ni berätta... ”.156
Generellt kan hävdas att de lärare som deltagit i fortbildningsseminarier, själva besökt
platser som till exempel Auschwitz samt tagit del av vittnesmål i form av självbiografier och
forskning om Förintelsen också kände sig säkrare när det gällde undervisningen om Förin
telsen. Flera av de lärare som besvarat enkäten använde också eget material hämtat från fort
bildningskurser eller som de funnit efter att ha förkovrat sig i akademisk litteratur och överle
vandes vittnesmål. Dessutom var ”enkätgruppen”, som ju deltagit i fortbildning om Förintel
sen, i högre grad medveten om faktafel i läroböckerna. Av vad som framgår ovan skulle man
kunna dra slutsatsen att enkätsvaren emotsäger Selanders teori om lärobokstextens struktu
rerande funktion i undervisningen, eftersom så många svar tyder på att lärarna använder sig
av annat material i sin undervisning. Men eftersom lärama inte tillfrågats om hur de utformar
prov för att testa elevernas kunskaper, kan man inte utesluta att läroboken fortfarande har den
strukturerande roll för inlärningen som Selander hävdar. Däremot visar enkät- och intervju
svaren på att fortbildning om Förintelsens historia och om nya didaktiska metoder försett
lärama med fördjupade kunskaper och ökad förståelse för ämnet. Detta har påtagligt förbättrat

135 Gustafsson, ”Läromedlens styrande funktion i undervisningen”, s. 93.1 Gustafssons studie ingick ett flertal
centrala ämnen på olika stadier. Historieämnet ingick inte bland dessa, däremot samhällskunskap. Trots detta är
resultatet intressant då studien avsåg att mer generellt utreda läromedlens styrande funktion på undervisningen.
136 Skriven av Stéphane Bruchfeld och Paul Levine, publicerad i januari 1998. Hörnstenen i projektet Levande
Historia, regeringens informationskampanj om Förintelsen.
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dessa lärares egen förmåga att undervisa om Förintelsen och därmed minskat lärobokens sty
rande roll i undervisningen.

5.3 Förlagsperspektivet
I detta kapitel följer en redogörelse för Programmets kontakter med de stora svenska läromedelsförlagen samt en beskrivning av studiedagen ”Från arkiv till läromedel” och deltagamas
respons till denna.
Utbildningsprojektet som har haft arbetsnamnet ”Från arkivet till klassrummet” inleddes
våren 2002 och vid denna tidpunkt kontaktades förlagsredaktörer vid de större läromedelsförlagen. Syftet var att informera om vårt utbildningsprojekt och att i samband med detta inbjuda
förlagen till att deltaga i en studiedag, planerad till oktober 2002. Responsen vi fick var över
lag positiv, m en ett förlag, Studentlitteratur, gjorde tidigt klart att de inte var intresserade av
att delta. Anledningen förlaget uppgav var att man för närvarande inte hade planer på att ge ut
något nytt läromedel i historia. Boken I Historiens Spegel, som förlaget ger ut, är en stadiebok
157

för gymnasieskolan som tyvärr inte varit särskilt lönsam.
Inte heller Natur och Kultur avsåg till en början att skicka någon representant till studie
dagen, eftersom flera av förlagets redaktörer redan deltagit i Levande Historias seminarier om
Förintelsen. Det framgick senare att Natur och Kulturs redaktion inte hade uppfattat att vår
studiedag hade ett helt annat fokus än Levande Historias seminarier och att vi bland annat
avsåg att diskutera innehållet i de historieböcker som används i svenska skolor och som Natur
och Kultur är med och producerar. Till slut lyckades vi övertyga förlaget att skicka en re
presentant, vars medverkan resulterade i att man fick upp ögonen för det egentliga syftet med
vårt projekt och varefter en kontakt kunde etableras.
Studiedagen ”Från Arkiv till Läromedel” ägde mm den 4 oktober 2002. Femton personer
deltog, varav nio var förlagsredaktörer. Några dagar efter studiedagen fick deltagarna skriva
en utvärdering och besvara en enkät bestående av ett antal frågor om läromedelsproduktion.
De flesta deltagarna tyckte att seminariets innehåll var intressant ”1 hög grad” , en deltagare
som också är historieboksförfattare tyckte att studiedagen var relevant i ”mycket hög grad ,
endast en deltagare tyckte att studiedagen var relevant ”1 mindre grad ’. Det ansågs positivt att
deltagarna kunnat komma in med kommentarer och frågor under föreläsningarnas gång och
att man inte begränsat deras utrymme till slutet av dagen.
En deltagare hade önskat att få ta del av de andra förlagens syn på läromedlens innehåll om
folkmord. Flera av redaktörerna underströk också att inslaget ”Innehållsanalys - Retorik och
bildtexter” var mycket relevant och att de önskat att det skulle ha varit längre så att de hade
kunnat ta del av fler exempel. Den mest uppskattade föreläsningen var annars Lars. M.
157 För mer information om denna bok se fotnot i innehållsanalysen i kap. 4.4. Antisemitismen.
158 Bland deltagarna fanns fyra förlagsredaktörer från Gleerups förlag, tre förlagsredaktörer från Liber AB, två
förlagsredaktörer från Bonnier utbildning samt fyra läromedelsförfattare (en fran Natur och Kultur, tva från
Gleerups och en från Liber). Bland deltagarna fanns ocksa en metodiklektor i historia samt en person med
gedigen erfarenhet av utgivning av läromedel och intresse for historieundervisning. Programmet fick sex
utvärderings- och enkätsvar, eftersom flera av deltagarna från Gleerups förlag och Liber AB valt att skicka ett
gemensamt formulär för respektive förlag. För studiedagens program, se appendix.
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Anderssons om antisemitismen. Magnus Hermansson-Adlers föreläsning om värdegrundsperspektivet i undervisningen ansågs även denna mycket relevant.
Både författare och redaktörer ansåg att studiedagen var inspirerande och tankeväckande
och att de införskaffat ny kunskap. En redaktör underströk i sin utvärdering att det inte är
detaljkunskaper om historiska händelser man behöver utan att man på förlagen relaterar till
innehållet på ett helt annat sätt. Denne menade att från förlagens sida måste man nöja sig med
en mycket förenklad bild av skeendet och därför skulle synpunkter på ett ämnes klassificering
alt. dess placering i läroboken vara mer värdefulla för redaktörer. Ett exempel på detta är
frågan om Förintelsen bör placeras för sig eller i ett annat sammanhang. Denna fråga har
diskuterats i denna rapport, se kapitlet 4.5 Förintelsen. Dessutom hade flera redaktörer väntat
sig att fa tillfälle att diskutera hur andra folkmord behandlas i historieböckerna.
Många redaktörer uttryckte också önskemål om fortsatt samarbete. Förslagsvis skulle en
hemsida kunna fungera som kontakt mellan forskarna, redaktörerna och läroboksförfattama.
Här skulle författarna kunna ställa frågor direkt till forskarna och förlagen skicka texter för
granskning för att försäkra sig om att det man skriver är korrekt. Hemsidan skulle också
kunna innehålla exempel på hur en bra text på temat Förintelsen kunde se ut. Litteraturlistor
och boktips efterfrågades också.
Av dessa utvärderingar framgår att förlagen anser att kontakten med Programmets forskare
varit värdefull och att man är i behov av ytterligare samarbete när det gäller läroböckernas
innehåll om Förintelsen och andra folkmord. Redaktörerna visade sig vara i behov av förbätt
rade faktakunskaper, men än mer av handfasta tips som rör ämnets klassificering och place
ring i läroboken. Dessutom efterfrågade de en diskussion om läromedlens innehåll om Förin
telsen och om andra folkmord, som inte behandlades i detta seminarium. Med hänsyn till
dessa önskemål skulle Programmet kunna/behöva organisera ytterligare studiedagar där en in
riktning skulle kunna vara ”jämförande folkmord” samt workshops där större utrymme skulle
ges åt diskussioner om läromedlens innehåll.
Kontakten med Natur och Kultur som etablerats under studiedagen resulterade i att Sté
phane Bruchfeld, Paul A. Levine, Helmut Mussener samt undertecknad besökte förlaget i
december 2002 för att träffa projektledare, text- och bildredaktörer samt en av författarna till
läromedlet PULS historia (stadiebok på högstadienivå). Syftet med besöket var att diskutera
några stycken i boken som vi funnit problematiska. För en diskussion rörande dessa stycken
se kapitlet ”Relativering 4.5.1”. I anslutning till vårt möte med produktionsteamet bakom bo
ken PULS Historia genomförde vi en förkortad version av studiedagen "Från arkiv till läro
medel” med fokus på innehållsanalys där ett flertal av läromedelsredaktionens medarbetare
deltog.1"9

139 Paul Levine, universitetslektor och projektledare för utbildningsprojektet, Stéphane Bruchfeld, doktorand vid
Programmet, Helmut Mussener, professor emeritus i tyska, särskilt tyskspråkig litteratur, samt medarbetare vid
Programmet och Mia Löwengart, forskningsassistent vid Programmets utbildningsprojektet samt författare till
denna rapport.
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5.3.1. Förlagsredaktörens prioriteringar och tillvägagångssätt vid utformningen
av ett läromedel
Här följer en sammanfattning av svaren på den enkät som besvarades av de förlagsredaktörer
som deltog i studiedagen. Syftet med enkäten var att fa klarhet i vilka mekanismer som ligger
bakom förlagets prioriteringar när det gäller lärobokens innehåll.160
Redaktören har det yttersta ansvaret för innehållet i läroboken även om det är resultatet av
ett samarbete mellan författare och redaktör. Det är framför allt läramas behov som styr läro
bokens innehåll och utformning. Det är ju de som är marknaden. När det gäller det innehållsmässiga urvalet finns en viss undervisningstradition, som förlagen förhåller sig till, men kurs
planen i historia, som då och då revideras, påverkar naturligtvis också innehållet.161 Samtidigt
får man inte glömma att behoven skiljer sig lärare emellan. Trender i historieundervisningen
bidrar dessutom till att förlagen ständigt strävar efter viss förnyelse.
När det gäller faktagranskning av läromedel förhåller sig förlagen på olika sätt. Somliga
anser inte att någon egentlig granskning behövs utan förlitar sig på författarens sakkunskap,
eftersom de pedagogiska kraven ofta är högre än de faktamässiga då man skriver läromedel
för gmndskolan. Dessutom menar man att redaktören oftast har universitetsbakgrund med de
specifika ämneskunskaperna. Andra förlag arbetar mer kontinuerligt med granskare från uni
versitet, offentliga institutioner, religiösa samfund m.fl.
Det är vanligt att förlagen lägger särskild vikt vid bildurvalet. Bilder, kartor, tabeller m.m.
ska fånga elevens uppmärksamhet och tillföra något utöver texten. Oftast är det bildredaktör
och redaktör som tillsammans gör urval av bilder, kartor och tabeller, men ibland har även
författaren önskemål om en speciell bild.

5.4. Författaren
Att hitta en lämplig författare anses vara en av de svåraste uppgifterna vid produktionen av en
bra lärobok. Om detta vittnar enkätsvaren från de förlagsredaktörer som deltog i vår studie
dag. Leif Berg, en av deltagarna, skriver: ”Det svåra är att hitta en person som har sakkun162
skap, pedagogisk talang och förmåga att skriva intresseväckande och begripligt.”
Av enkätsvaren framgår även att författarna oftast är lärare, men det förekommer också att
förlagen anlitar fackhistoriker och skribenter med journalistisk bakgrund för att bilda ett pro
jektteam. Enligt de förlagsredaktörer som besvarat enkäten är det vanligt att potentiella för
fattare får skriva ett provmanus och det är också här som de flesta faller bort.
I de två avsnitt som följer kommer bilden av författarens roll och historieboksskrivandets
förutsättningar att utvecklas ytterligare, dels genom en redogörelse av forskningen om historieboksförfattare, dels genom en sammanfattning av två intervjuer med historieboksförfattare.

160 Enkäterna finns arkiverade och tillgängliga vid Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord,
Uppsala universitet.
161 I sin avhandling Författarröst och läroboks tradition. En historiedidaktisk studie, Institutionen för svenska
och samhällsvetenskapliga ämnen (Umeå, 1997), kallar Sture Långström densamma historiebokstradition.
162 Leif Berg är förläggare och läromedelsförfattare.
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5.4.1. Forskning om historieboksförfattare
Forskningen om historieboksförfattare och deras betydelse för innehållet i läroboken är precis
som forskningen om lärobokens betydelse för undervisningen mycket begränsad. Här är Sture
Långström avhandling Författarröst och lärobokstradition, en historiedidaktisk studie från
1997 den centrala studien. Långström har intresserat sig för vad som har påverkat historieboksförfattama i deras skrivande och om författarens personliga värderingar och erfarenheter
avspeglas i texten.163 Långströms avhandling och i viss mån även didaktikprofessom Staffan
Selanders bok Lärobokskunskap, Pedagogisk textanalys med exempel frå n läroböcker i his
toria 1841-1985 från 1988 ligger huvudsakligen till grund för diskussionen som följer.
Staffan Selander har, som tidigare nämnts, forskat om olika aspekter av pedagogiska tex
ter. Författaren utgör en av dessa aspekter. Då Selanders källmaterial bestod av läromedel i
historia under 150 år har han kunnat konstatera att det skett en övergång från forskare som
läroboksförfattare till att det idag framför allt är pedagoger som skriver läroböcker:
Från 1800-talets slut fram till andra världskriget var det forskare, en del av dem var framgångsrika
politiker, som skrev läroböckerna. De förmedlade senaste nytt från forskningsfronten, och försökte
hålla sig å jour med den pedagogiska utvecklingen. Efter andra världskriget börjar läroböckerna i
allt större utsträckning framställas av pedagoger, ibland i samarbete med forskare. Vi har kunnat se
flera exempel på team av läroboksförfattare, som förmedlar senaste nytt från den pedagogiska
fronten, och som försöker hålla sig å jour med utvecklingen inom forskningen.164
Sture Långströms avhandling bekräftar flera av Selanders slutsatser. Enligt Långström har det
blivit mer och mer ovanligt att professorer i historia eller ekonomisk historia skriver lärome
del, eftersom: ”universitetsinstitutionerna numera är större och kräver mer tid av sina ledare
till bland annat administrativa göromål. Ett annat skäl kan vara att det både meritmässigt och
ekonomiskt lönar sig bättre att satsa på en annan sorts produktion. En del av författarna kom
mer därför under en överskådlig tid att vara rekryterade från lärarkåren.” 16' Vidare bekräftar
Långström att de författare som är historiker/forskare lättare kunnat föra in nya forskningsrön
i sina läroböcker och att lärarna/pedagogerna haft påtagligt sämre möjligheter till detta: "I de
senares fall är deras kunskap om ny forskning mindre bra och har fatt förlita sig på tidskrifter
och ibland någon fackgranskare. Men fackgranskarens uppgift har så vitt jag förstår i första
hand varit att kontrollera fakta och inte att föra in nya forskningsrön i texten.” 166 Av Selanders
och Långströms resonemang skulle man kunna dra slutsatsen att förutsättningarna för nyare
forskning att nå in i skolomas läromedel i historia har försämrats eftersom dagens historie
boksförfattare oftast är historielärare utan forskarutbildning. Men det finns forskare som häv
dar att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Det handlar kanske snarare om att förutsätt
ningarna förändrats. Eftersom historieboksförfattarens kompetens har förändrats, bör man
även fundera över den form man valt för att presentera nya forskningsrön. Detta framhåller
religionsdidaktikem Kjell Härenstam: ”För att forskningen skall direkt påverka, framförallt
163 Långström, Författarröst och lärobokstradition. s. 22, 29-30 samt avhandlingens baksidestext.
164 Selander, Lärobokskunskap, s. 121.
165 Långström, Författarröst och lärobokstradition, s. 228.
166 Ibid., s. 218.
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grundskolans läromedel, krävs ju inte bara att den har hög nivå, utan också att den popularise
ras och ges en form som gör den lättillgänglig för människor utanför de rena ämnesspecialistemas trånga krets.” 167
Enligt Sture Långström finns dessutom tydliga skillnader mellan de historieböcker som
skrivits av vad han kallar lärar- eller didaktikgruppen och forskar- eller historikergruppen.
Enligt Långström var lärar- eller didaktikgruppen
i högre grad anpassade till en vardaglig skoltradition och i mindre grad, eller inte alls, forskningsanknutna. Det är dock i regel författarna i den här gruppen som skrivit de mest sålda läroböckerna.
Dessa skribenter har haft en närhet till köpama/kundema och vardagsarbetet i skolorna som
troligen varit avgörande för försäljningen.
Författarna i den grupp jag kallar forskar- eller historikergruppen visade sig däremot ha skrivit
böcker som sålt relativt dåligt. Deras läroböckers mer forskningsanknutna innehåll och upplägg
ning verkar inte just då ha stämt med de uppfattningar om hur en lärobok borde vara utformad som
en majoritet av gymnasielärama hade. Det tolkar jag som till stor del ett resultat av författarnas
bristande kännedom om skolkulturen och lärarnas önskemål som gjorde att böckerna låg för långt
ifrån köparnas/ kundernas önskemål för att sälja bra.168
I en första översiktlig studie av de historieböcker för gymnasiet som författats av de historieboksförfattare som ingick i studien har Långström kommit fram till flera slutsater som är
relevanta även för föreliggande studie. Tre av dessa böcker har en forskningsstimulerande
ansats. ”1 dessa böcker diskuteras ofta relativt utförligt historieskrivningens problem” och det
framgår av flera böckers förord att det är: ’tänkt att historien mer ska fungera som en intel
lektuell övning än som en uppräkning av obestridliga fakta ’. Den andra gruppen böcker är
mer ”anpassade till en undervisningstradition och vanliga undervisningssituationer... I de här
böckerna finns flera inslag som pekar pa en skolanpassning. Det är dispositionen av stoffet
169
och språket” och styrning med olika former av kontrollfrågor och studieuppgifter.
Med exemplet Nya alla tiders historia pekar Långström på att de marknadsmässiga vill
koren bevarat och i vissa fall även stärkt historiebokstraditionen. Bade Långström och bokens
författare anser att det här handlar om ”rakt och neutralt berättad historia”. Meningen var att
den ska passa alla lärare och den blev ocksa marknadsledande. Långström konstaterar att
170
”avsaknaden av forskningsanknytningar är i det närmaste total.”
Långström har även forskat i hur förlagens rekrytering av författare har gått till. Av hans
författarintervjuer framgår att förlagets rekrytering ofta går genom en författare som givit de
tidigare försäljningsframgångar. Det är vanligt att samme författare rekryteras för nya upp
drag och att denne själv far välja sina medarbetare: ”När jag frågat var och en om varför just
han kom att medverka i den lärobok som jag granskar har de gett svar som handlar om att de
känt varandra tidigare: ”Vi bodde grannar”, ”det var personliga kontakter , vi kände varand
ra sedan studietiden”, ”det var min gamle lärare som frågade mig . Långström föi vanas över
att förlagen inte ställt högre krav på sina författare. Ingen av de intervjuade författarna hade
•

Kjell Härenstam, Skolboksislam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, avhandling
(Göteborg: Göteborgs universitet, 1993), s. 273.
168 Långström, Författarröst och lärobokstraditon, s. 229.
169 Ibid., s. 135-36.
170 Ibid., s. 136.
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tvingat provskriva manus, inga kvinnor fanns bland de 13 författarna och samtliga hade re171

kryterats från södra Sverige där förlagen finns.
Särskilt intressant för föreliggande läromedelsprojekt är ett kapitel som Långström kallat
”Övriga faktorer som påverkat läroboksförfattama i deras skrivande . Här hävdar Långström
att det inte i första hand är författarens personlighet - dennes livshistoria och värderingar som präglar historiebokens innehåll utan att denne också påverkas av marknadens villkor och
historiebokstraditionen i sitt skrivande och upplägg av boken. Av Långströms resonemang
framgår att han finner det naturligt att historieboksförfattaren har:
ett direkt, personligt, ekonomiskt intresse av att böckerna säljer så mycket som möjligt. Detta på
verkar uppläggningen och utformningen av läroböckerna. Det är rimligt att anta att de som utarbe
tar böckerna (författarna och förlagsfolk) låter de kommersiella faktorerna (egentligen de marknadsmässiga villkoren) spela en betydande roll... Tanken är i så fall att om eleverna tycker om
läroböckerna kommer dessa att gå bra att sälja. Men kommersiella skäl kan också finnas när förfat
taren utformar böckerna så att de i första hand tilltalar lärama. Det är ju lärama som ofta avgör in
köpen.172
Intressant för vår förståelse av historiebokens innehåll och uppläggning är även att Långström
hävdar att ju mer pengar ett förlag lagt ned på ett läroboksprojekt, desto försiktigare blir de,
eftersom förlagen vill nå en så bred publik som möjligt. Långström understryker vidare att
dessa marknadsaspekter inte bara styr svenska läromedelsförlag, vilket bekräftas av den
amerikanske forskaren Venezky: ”Lacking protection for textbook ideas publishers have
negative incentives for producing radically different texts from their competition. A high
capital investment for most textbooks, coupled with a short product cycle and seemingly
173
superficial criteria for adoption, further discourage major innovation”.
Långström menar vidare att vinstintresset är den dominerande faktorn i förlagens val av
författare. Det är därför viktigt att författarens sätt att framställa historien ligger i linje med
historiebokstraditionen, så att lärama, marknaden, tycker att upplägget passar deras sätt att
undervisa. Den ovannämnda historiebokstraditionens betydelse för utformningen av nya
historieböcker bekräftas både i intervjun som genomförts med bröderna Nyström, författare
till gymnasieboken Perspektiv på historien, samt i enkäten som besvarades av förlagen.
I ett särskilt avsnitt förklarar Långström vad han menar med denna historiebokstradition.
Han beskriver denna som att det: ”bland flertalet konsumenter och producenter funnits (och
fmns) ganska likartade uppfattningar om vilket format och innehåll, vilken uppläggning och
omfattning en historiebok för gymnasiet bör ha”. Samtliga 13 författare som Långström
intervjuat i sin avhandling bekräftar att denna tradition har legat till grund för deras skrivande.
Enligt flera av dessa författare har de i sitt skrivande utgått från redan existerande historie
böckers innehåll och uppläggning. En av författarna till Alla Tiders Historia, Hans Almgren,
har enligt Långström svarat att när han och hans författarkollegor arbetade fram föregångaren
till Nya Alla Tiders Historia hade de i författargruppen en uppfattning om hur en historiebok

171 Ibid., s. 82.
172 Ibid., s. 209.
173 R. L. Venezky, ”Textbooks in School and Society”, i Handbook o f Research on Curriculum, red. P. W.
Jackson (New York, 1992), s. 445. Citeras av Långström.
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borde se ut. De var inte ute efter att kopiera de ledande böckerna ”men naturligtvis fanns de
med”.174 De böcker som författarna som ingått i Långströms studie skrivit publicerades mel
lan 1958 och 1993, vilket innebär att historielärobokstraditionen åtminstone styrt innehållet
och uppläggningen av dessa böcker under 35 år. Av Långströms studie framgår också att för
fattarna över lag känner sig styrda av de statliga styrdokumenten med avseende på historie
bokens innehåll.175 Även detta kan förklaras med författarnas och förlagens vilja att producera
en lärobok som i bästa mån överensstämmer med marknadens förväntningar.
Långströms slutsats i kapitlet ”Övriga faktorer som påverkat läroboksförfattama i deras
skrivande” är att de
marknadsmässiga villkoren har bevarat och ibland till och med stärkt historielärobokstraditio
nen... Det är i huvudsak dessa fyra faktorer; statens inblandning genom styrdokument och läroboksgranskning, författarnas livsvärldar och röster med allt som ryms i det begreppet, de mark
nadsmässiga villkoren och historielärobokstraditionen som gjort att historieläroböcker som före
teelse inte förändrats mer till innehåll och form under den undersökta perioden medan elevgruppen
som författarna skrivit för förändrats radikalt.176
Här verkar det föreligga ett ömsesidigt beroendeförhållande där lärarnas undervisningstradi
tion styr de marknadsmässiga villkoren samtidigt som läromedlens innehåll och uppläggning
styr lärarnas undervisning.

5.4.2. Författarens perspektiv
I detta avsnitt följer två intervjuer med författare till läromedel i historia.177 Mattias Tordai är
författare till en historiebok för högstadiet, Hans Nyström och Örjan Nyström till en historie
bok för gymnasiet. Syftet med intervjuerna är att ge en inblick i hur författaren ser på sin roll
som historieboksförfattare, hur denne gått tillväga för att skriva manus, vilken typ av källma
terial som använts samt hur man ser på undervisningen om Förintelsen.
Hans Nyström och Örjan Nyström är bröder och författare till historieboken Peispektiv pa
Historien, Gleerups stadiebok för gymnasieskolan som utkom i sin första upplaga ar 2001.
Boken är skriven för A-kursen i historia, men författarna arbetar sedan hösten 2002 pa en
historiebok för B-kursen. Båda är verksamma i Göteborg. Hans Nyström är gymnasielärare
och undervisar i historia, svenska och filosofi vid Göteborgs Högre Samskola och Örjan Ny
ström, som inte är lärare, har tidigare författat böcker om industrisamhällets historia och på
gående förändringar inom det fackliga livet.
Bröderna Nyström berättar att det var slumpen som gjorde att de blev författare till boken.
Hans Nyström blev tillfrågad och fick sedan själv välja medarbetare. De anser båda att det är
174 Långström, Författarröst och lärobokstradition, s. 221.
175 Ibid.
176 Ibid., s. 213.
177 Att studera historieboksförfattarens inverkan på innehållet i historieboken ingick inte i ursprungsidén för
läromedelsprojektet. Under arbetets gång framgick att inte bara förlagsperspektivet, men även författarperspektivet skulle vara klargörande för förståelsen av utfonnningen av lärobokens innehåll och uppläggning. Antalet
författarintervjuer är av denna anledning begränsat.
1 8 Intervjun genomfördes torsdagen den 26 juni 2003 i Göteborg.
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ett privilegium och stort ansvar att skriva en historiebok och de är nöjda med samspelet med
förlagets redaktör som givit de ordentligt med tid för att skriva manus, nästan fyra år, och
dessutom stor frihet. Samtidigt var författarna införstådda med de krav som ställs på en histo
riebok. Bröderna Nyströms beskrivning överensstämmer väl med Sture Långströms definition
av historiebokstraditionen. De beskriver arbetet som en balansgång. ”Man måste knyta an till
gamla grepp, hålla sig till standarden, samtidigt som nya grepp är nödvändiga för att boken
ska passa lärarens behov.” Detta innebär också att läraren måste ”känna igen” det kunskaps
stoff som historieboken baserar sig på. Därför är informationen som utgör bokens grundstom
me hämtad från ”Bra Böckers Världshistoria, kunskaper från författarnas egen studietid, samt
från dagspressens kultursidor, som vittnar om den aktuella debatten och för vårt samhälle
vedertagna uppfattningar”. ”1 undervisningssyfte är det viktiga ofta att kunna berätta en bra
historia som fastnar”, förklarar de, men tillägger att självklart måste man även här göra en be
dömning av vad man kan stå för som författare.
Enligt Hans Nyström och Örjan Nyström (deras beskrivning av historielärobokstraditionen) måste man som författare göra en avvägning mellan akademisk kunskap och information
som finns tillgänglig för en större allmänhet. Lyckligtvis har dessa författare även haft tid till
fördjupning. När det gäller författarnas kapitel om Förintelsen framgår detta tydligt. Båda har
läst både facklitteratur, skönlitteratur och självbiografiska verk som lett till den förförståelse
som är nödvändig för att ge en nyanserad beskrivning av ämnet. Författarna anser att Förin
telsen som en gradvis process är väl beskriven i boken ”...om detta må ni berätta... ”. Zygmunt Bauman gav dem förståelse för vilken enorm organisation Förintelsen handlade om och
Christopher Brownings Helt vanliga män hjälpte dem att avmytifiera bilden av Tyskland.
Självbiografiska och skönlitterära verk av Victor Klemperer, Isaac Bashevis Singer, Primo
Levi och nu senast Imre Kertész har bidragit till att ytterligare levandegöra ämnet för dem.
Som författare har Hans och Örjan Nyström också lagt ned stort arbete på bildmaterialet.
För att lyckas beskriva ett så stort kunskapsstoff på ett kortfattat och lättbegripligt sätt fick de
dessutom skriva om vissa delar av texten flera gånger. Här fick de värdefull hjälp av en
språkexpert som förlaget tillhandahöll.
Mattias Tordai är gymnasielärare i historia och har skrivit manus till en ny historiebok för
högstadiet.179 Tordai valde att bli läromedelsförfattare, eftersom han som gymnasielärare i
historia ofta tyckt att lärobokstexterna var för ”knepiga” för eleverna.
Tordai skrev manus tillsammans med en medförfattare som förlaget utsett. De arbetade
ungefär sex månader på heltid och det tog sammanlagt ungefär ett år innan manus var färdigt.
Han är nöjd med det stöd han fått av förlaget när det gäller hans skrivande, men tycker ändå
inte att han lyckats skriva riktigt så bra som han hade hoppats. Förlaget uppmanade dem att
använda ett språk som är lätt att förstå och som tilltalar åldersgruppen 14-16 år. Samtidigt
måste en författare ha goda ämneskunskaper. Tordai förklarar: ”Uppgiften förutsätter nästan
att man kan det man ska skriva om innan och utan, för om man ska inkludera sådant som man
nyligen har förkovrat sig i, trasslar man ofta in sig i sitt eget resonemang när man försöker
beskriva det. Kunskapen måste helt enkelt ha sjunkit in så väl att man gjort den till sin egen.”
Inför och under skrivandet hade Mattias Tordai knappast tid att förkovra sig i nyare forsk
ning om Förintelsen, men han hade tidigare läst skönlitteratur och självbiografiska verk av
179 Intervju utförd den 12 november 2002 i Stockholm.
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Primo Levi, Viktor Klemperer, Elie Wiesel och Imre Kertész. Han hade dessutom läst ”...om
detta må ni berätta...”, vilken han som läromedelsförfattare: ”lutar sig tungt mot”, ”där finns
ju både fakta konkreta exempel och vittnesskildringar”. Han tror också att andra författare
som skriver om Förintelsen gör detsamma och anser att boken kommer att ha en positiv
inverkan på framtida svenska läromedel. De faktakunskaper om Förintelsen Tordai använt i
sitt manus hade han sedan tidigare, till stor del inhämtade från studietiden då han utbildade sig
till historielärare. Facklitteraturen han då läste var inte specifikt om Förintelsen utan mer all
mänt hållen historisk översiktslitteratur samt böcker om nazismen och andra världskriget.
”Texten ska hela tiden vara problematiserande, fråga varför, och diskussionen ska baseras
på etiska frågeställningar. Men ofta erbjuds eleven bara ”facit” i böckerna. Berättandet in
skränker sig till en redogörelse av fakta. Det skapar distans mellan texten och eleverna och
gör dem passiva”, säger Mattias Tordai. Dessutom lägger han särskild vikt vid bildurvalet,
som han anser har ännu större inverkan på elevens uppfattning än formuleringar och ordval.
Att undervisa om Förintelsen anser Tordai vara särskilt tacksamt, eftersom ämnet är av
etisk och filosofisk natur. Det är också ett ämne som de flesta elever redan har hört talas om
och som många tycker är relevant och viktigt, vilket också gör det lättare att lära ut. ”Grep
pet” åskådare, offer och förövare, som han hämtat från ...om detta må ni berätta... tycker han
är särskilt användbart som pedagogisk struktur.
Mattias Tordai definierar historielärobokstraditionen som att: ”Man försöker göra det som
är den etablerade historievetenskapliga uppfattningen tillgänglig för en yngre läsekrets”. Han
har svårt att tänka sig att någon som ger ut historieböcker skulle säga sig inte försöka följa det
vetenskapliga. ”För att sälja bör man finna rätt avvägning mellan tradition, förnyelse och det
som är populärt för dagen.”

5.5. Sammanfattning av undersökningen
Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord har under flera år bedrivit fortbildning
av lärare om Förintelsens historia där även diskussioner om lärarnas egen undervisning om
Förintelsen har ingått. På detta sätt har våra forskare kunnat förmedla de senaste forsknings
rönen inom Förintelsens historia och Holocaust Education till lärarstuderande och verksamma
lärare. Genom dessa fortbildningsseminarier har lärama fått ta del av Programmets egna
forskares samt ett flertal internationella föreläsares didaktiska metoder.
Under tiden för föreliggande utbildningsprojekt, som pågått under ungefär 1,5 år, har c.a
400 lärare deltagit i Programmets lärarfortbildningsseminarier. Av de utvärderingar som
gjorts efter varje fortbildningstillfälle framgår att deltagarna anser sig ha fördjupat sina kun
skaper om Förintelsen och förbättrat sin undervisning. Dessutom framgar att lärama anser att
den akademiska inriktningen på Programmets seminarier har varit särskilt värdefull.
Trots att antalet lärare som ingått i läromedelsprojektet varit begränsat visar resultatet av
undersökningen på flera intressanta tendenser. Av enkät- och intervjusvaren framgår tydligt
att de lärare som deltagit i fortbildningseminarier vid Programmet anser sig ha uppnått en
ökad förståelse för ämnet och en förbättrad förmaga att undervisa om Förintelsen. Vidare
använde flera av de lärare som besvarat enkäten eget material hämtat från fortbildningskurser
eller som de funnit efter att ha förkovrat sig i akademisk litteratur och överlevandes vittnes
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mål. Dessa lärare var även i högre grad medvetna om faktafel i läroböckerna än övriga lärare
som intervjuats. Eftersom denna grupp lärare dessutom hävdade att läroboken inte var central
för deras undervisning är det möjligt att dra slutsatsen att förbättrade kunskaper om Förintel
sens historia och om nya didaktiska metoder har minskat lärobokens styrande roll i dessa lära
res undervisning. Då lärarna inte tillfrågats om hur de utfonnar prov för att testa elevernas
kunskaper kan man dock inte utesluta att historieboken har en strukturerande roll för inlär
ningen.
Det framgår också av läramas intervju- och enkätsvar att den information om Förintelsen
som de förlagsproducerade läromedlen förmedlar inte anses tillräcklig för att läraren ska
kunna undervisa om ämnet på ett tillfredsställande sätt. De flesta historieböcker ansågs ge en
alltför kortfattad och ytlig presentation av ämnet. Detta gällde särskilt historieböckerna för
högstadiet. Av resultatet att döma skulle det också vara möjligt att dra slutsatsen att den
osäkre läraren förlitar sig mer på läromedlet och dess uppbyggnad, vilket överensstämmer
med Christina Gustafssons teori om läromedlens styrande funktion. Detta framgick av inter
vjusvaren som gavs av de gymnasielärare som intervjuats inom projektet. De berörda lärama
hade inte deltagit i fortbildnings seminarier om hur man undervisar om Förintelsen. Det fanns
även andra orsaker som bidrog till deras osäkerhet, såsom bristande undervisningserfarenhet
eller ämneskompetens.
I flera avseenden överensstämmer resultatet av enkäten och intervjuerna med Åke Findströms slutsatser i Skolverkets utredning om undervisningen i 1900-tals historia. Det gäller
framförallt läramas upplevelse av att inte ha tillräcklig undervisningstid samt att vissa lärare
väljer att lösa detta problem genom att låta eleverna självständigt läsa in vissa avsnitt i form
av fördjupningsuppgifter eller gmpparbeten.
Av den enkät som besvarades av förlagsredaktörer och historieboksförfattare framgår att
det framförallt är läramas behov som styr lärobokens innehåll och utformning. När det gäller
det innehållsmässiga urvalet finns en viss undervisningstradition (även kallad historiebokstradition), som förlagen förhåller sig till, men kursplanen i historia, som då och då revideras,
påverkar naturligtvis också innehållet. Trender i historieundervisningen bidrar dessutom till
att förlagen ständigt strävar efter viss förnyelse. När det gäller faktagranskning av läromedel
förhåller sig förlagen på olika sätt. Vissa förlitar sig på författarens sakkunskap, eftersom de
pedagogiska kraven ofta är högre än de faktamässiga då man skriver läromedel för grund
skolan. Dessutom menar man att redaktören oftast har universitetsbakgrund med de specifika
ämneskunskaperna. Andra förlag arbetar mer kontinuerligt med granskare från universitet,
offentliga institutioner, religiösa samfund m.fl.
De intervjuade historieboksförfattama bekräftar religionsdidaktikem Kjell Härenstams tes
om att vetenskaplig forskning i ”populariserad form”, dvs. som historieboksförfattama upp
lever som lättillgänglig, reflekteras i historieböckerna. Författarna har i båda fallen, läst och
tagit starkt intryck av ”...om detta må ni berätta... ”. Författarna bekräftar även att det finna
en etablerad historiebokstradition som ligger till grund för innehållet när en historiebok
skrivs. Hans och Örjan Nyström beskriver historiebokstraditionen som en balansgång mellan
forskningsbaserad kunskap och en kunskap som i hög grad baserar sig på en för samhället
vedertagen uppfattning. Av denna anledning hämtas informationen som utgör bokens grund
stomme från källor som Bra Böckers Världshistoria, kunskaper från författarnas egen studie
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tid, samt från dagspressens kultursidor, som vittnar om den aktuella debatten och för vårt
samhälle.

6. Slutdiskussion
Utbildningsprojektets övergripande mål har varit att minska avståndet mellan den historie
vetenskapliga forskningen om Förintelsen och den undervisning som bedrivs i klassrummet.
Av denna anledning är det kanske särskilt glädjande att kunna konstatera att de svenska
historieböckernas innehåll om Förintelsen har förbättrats under senare år, särskilt sedan boken
”...om detta må ni berätta” publicerades 1998. Intervjuer med historieboksförfattare som
skrivit manus under 2000-talets första år har visat att denna bok har legat till grund för deras
egna beskrivningar av Förintelsen. Boken ”...om detta må ni berätta” anses användbar efter
som den på ett lättillgängligt sätt beskriver Förintelsen utifrån nya forskningsrön och då inne
hållet har strukturerats på ett pedagogiskt sätt. Författarintervjuema visar också att senare års
kulturdebatt om Förintelsen har bidragit till att historieboksförfattama fått nödvändig känne
dom och inspirerats att läsa nyutkomna verk av internationella forskare som Christopher
Browning och Zygmunt Bauman samt självbiografier av Primo Levi, Viktor Klemperer och
Imre Kertész.
Enkäter som besvarats av lärare som deltagit i Programmets fortbildningsseminarier visar
också att dessa seminarier bidragit till att lärama har kunnat förbättra sin förmåga att under
visa om Förintelsen samt att de fått verktyg för att förmedla nya forskningsrön till eleverna.
Dessa lärare var även i högre grad medvetna om faktafel i läroböckerna än övriga lärare som
intervjuats. Eftersom denna grupp lärare dessutom hävdade att läroboken inte var central för
deras undervisning är det möjligt att dra slutsatsen att förbättrade kunskaper om Förintelsens
historia och om nya didaktiska metoder har minskat lärobokens styrande roll i dessa lärares
undervisning.
Innehållsanalysen av ett antal svenska historieböcker som används i skolan idag och under
sökningen av hur förlagsredaktörer och historieboksförfattare ser pa innehållet i en historie
bok har visat att det finns stora skillnader mellan forskarens perspektiv och läromedelsprodu
centernas och historieboksförfattamas perspektiv. Forskarens syn på innehållet i en historie
bok skiljer sig från författarens och förlagets såtillvida att denne inte behöver ta hänsyn till
pedagogiska eller rent marknadsmässiga faktorer. I förlagens och historieboksföifattarens in
tresse ligger däremot att i första hand göra informationen i läroboken pedagogiskt lättill
gänglig och språkligt anpassad för den åldersgrupp som boken är avsedd för. Boken ska göras
attraktiv för den undervisande läraren, den potentiella köparen. Fakta och förklaringar måste
förenklas och kortas ned för att kunna användas i klassrummet. Intressant att notera är att det
med fakta, i lärobokssammanhang, inte nödvändigtvis avses det som forskaren definierar som
fakta. När det gäller läromedel grundar sig innehållet framförallt på något som Selander be
skriver som ”samtida uttryck för i tiden gängse värderingar av kunskap och moral . Denna
kunskapssyn skiljer sig från forskarens på sa sätt att det i ett pedagogiskt sammanhang är
brukligt att faktakunskap och gängse värderingar vävs samman och att informationen i vissa
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fall förenklas på ett fundamentalt sätt. Historieboksförfattaren behöver oftast inte heller ta
hänsyn till de krav som ställs på forskaren när det gäller att ange källor och att ha kännedom
om forskningsläget. Vissa forskare pekar dessutom på att lärobokstexten i högre grad präglas
av den uppfattning som sprids i medierna än av de senaste forskningsrönen.
I mer konkreta termer uttrycker sig olikheterna mellan forskarens kunskapssyn och den
kunskapssyn som gäller i undervisningssammanhang enligt följande. Läromedelsprojektet har
visat att den information som en historiebok förmedlar om Förintelsen och antisemitismen,
vilket också förefaller gälla för historieämnet som helhet, i första hand grundar sig i en s k
historielärobokstradition och att nya forskningsrön i många fall inte prioriteras. Detta feno
men förklaras delvis med att de författare som idag skriver läromedel i de flesta fall är his
torielärare och inte disputerade forskare och att de på grund av sin pedagogiska inriktning inte
haft lika stor möjlighet att förkovra sig i akademisk forskning som tidigare generationers för
fattare. Förvisso visar Långström att flera disputerade forskare som skrivit historieböcker bi
dragit till ovan nämnda historielärobokstradition, men understryker samtidigt att det är de
böcker som skrivits av pedagoger och inte historiker som sålt bäst.
Om man översätter detta genom att jämföra konkreta historieböcker kan man konstatera att
gymnasieboken I Historiens Spegel, Studentlitteratur, 1995, som skrivits av forskare och som
till sin uppläggning och utformning är mer akademisk än en genomsnittlig gymnasiebok varit
svår att sälja (och av denna anledning har den inte heller granskats i föreliggande studie).
Gymnasieboken EPOS, Liber, som också den är skriven av huvudsakligen disputerade och er
farna forskare, används i många skolor men anses vara alltför akademisk och svår av vissa
lärare som ingått i denna studie. Dessutom anses den vara tung och otymplig i formatet. Kon
kurrenten Alla Tiders Historia, Gleerups, och dess efterföljare, som länge varit marknadsledande, anses vara välstmkturerad och användbar, men samtidigt alltför ytlig. De författare
som intervjuats för projektet bekräftar att historielärobokstraditionen är viktig när man skriver
en historiebok. De beskriver arbetet som en balansgång. Man måste knyta an till gamla grepp,
hålla sig till standarden, samtidigt som nya grepp är nödvändiga för att boken ska passa
lärarens behov. Detta innebär också att läraren måste ”känna igen” det kunskapsstoff som
historieboken baserar sig på.
Innehållsanalysen av de granskade historieböckerna bekräftar de slutsatser som Selander
drog i studien om främlingsfientlighet i svenska läroböcker producerade under 1980-talet och
Preiswerk & Perrots ännu något äldre teori om att historia skrivs utifrån ett etnocentriskt
synsätt. Analysen har visat att historieböckernas beskrivningar av judar och judisk historia är
ytterst knapphändiga. Informationen är oftast ofullständig, ibland även föråldrad och i vissa
fall blandas omedvetna eller medvetna värderingar in i framställningen. Stereotyper förekom
mer inte i någon större utsträckning, men beskrivningarna är ofta klichéartade. Här är det
möjligt att än en gång instämma med Selander och Preiswerk & Perrot, eftersom de har
hävdat att det i de flesta fall inte är innehållet i historiebokstexten som, i första hand, ligger
till gmnd för stereotypa uppfattningar om andra folk, men att enstaka ord som förekommer i
läroboken kan fungera som katalysatorer för fördomar som läsaren redan har och som är ett
uttryck för gängse värderingar.
Trots att svenska historieböckers framställningar om Förintelsen har förbättrats avsevärt
under det senaste decenniet visar även dessa på etnocentriska tendenser. Generaliseringar är
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vanligt förekommande när man beskriver judar och andra grupper som fallit offer för nazis
ternas systematiserade dödande. Det förekommer även några exempel på relativering av För
intelsen, vilket förmodligen gmndar sig i okunskap, men det skulle även kunna vara ett tecken
på etnocentrism.
Sture Långström har pekat på att statliga styrdokument, författarnas historiesyn, de marknadsmässiga villkoren och historiebokstraditionen alla är faktorer som bidragit till att historie
synen i historieböckerna inte förändrats så mycket under de senaste 20 åren medan elevgrup
pen förändrats radikalt. Förklaringen till detta förefaller vara att en utpräglad etnocentrism
ligger till grund för den kultursyn som dominerar det kollektiva medvetandet och att en hel
del återstår att göra för att nå en förändring i praktiken.
Pirjo Lahdenperä har hävdat att den svenska utbildningspolitiken idag befinner sig i ett
paradigmskifte eftersom man genom erkännandet av de nationella minoriteterna rent retoriskt
har förklarat att mångfaldsperspektivet ska utgöra utgångspunkten för den undervisning som
bedrivs i skolan. Men denna retorik har ännu inte avspeglat sig i de styrdokument som
reglerar undervisningen eller i de historieböcker som idag finns att tillgå. Kanske fungerar
mångfaldsarbetet alltså ännu bara i teorin? Vad behöver då göras för att få till en förändring?
En möjlighet är att förlagen aktivt söker historieboksförfattare som inte bara har ämnes
kompetens utan även mångkulturell kompetens och att man dessutom anställer förlags
redaktörer med minoritetsbakgrund för att komplettera och nyansera den historiesyn som
råder idag. Här kan boken ”...om detta må ni berätta...” utgöra ett exempel. Det är nämligen
ingen slump att dess författare på ett så nyanserat sätt kunnat beskriva Förintelsen. Bokens två
författare var inte bara väl uppdaterade med de senaste forskningsrönen om Förintelsen, de
har dessutom medvetet försökt utgå från ett genuint pan-europeiskt perspektiv. Man behöver
förvisso inte vara jude för att kunna beskriva Förintelsen, det har det stora antalet kompetenta
Förintelseforskare världen över bevisat, men det faktum att de två författarna till ”...om detta
må ni berätta...” p.g.a. deras kulturella bakgmnd haft förmågan att ställa sig utanför det snäva
nationella perspektivet har här varit avgörande. Deras pluralistiska ansatser kompletterades
sedan med svenska förlagsredaktörers kompetens inom läromedelsproduktion. Denna kombi
nation av kunskaper om svensk läroboksproduktion, de relevanta historiska kunskaperna upp
daterade med de senaste forskningsrönen samt förmågan att beskriva historien ur ett plura
listiskt perspektiv utgör ett historiebokskoncept som motsvarar de akademiska, pedagogiska
och inte minst kulturella krav som man bör kunna ställa på en historiebok idag.
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Appendix
Beskrivning av de granskade historieböckerna
Redogörelse över de historieböcker som granskats. Varje lärobok beskrivs med några korta
data om bokens karaktär. Observera att inte alla böcker som granskats förekommer bland de
exempel som diskuteras i kapitlet ”Innehållsanalys”. Den information som ligger till grund för
beskrivningarna av läroböckerna har hämtats från förlagens hemsidor och från de data som
förekommer i granskade böckernas förord.

Granskade läromedel i historia för gymnasieskolan
EPOS, Almqvist & Wiksell, 2001.
Stadiebok, gymnasiet
Pris: A-boken 378kr, A+ B- boken 431kr
Författare: Robert Sandberg, Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander
Epos skiljer sig på flera sätt från de flesta andra historieläromedel. Dels är boken något fyl
ligare än andra böcker på gymnasienivå, dels är flertalet av författarna disputerade historiker.
Författarna och redaktören beskriver sin målsättning enligt följande: ”Vi har valt att skriva
berättande och konkret, att inte bli för abstrakta och undvika att ta in fakta utan att sätta in
dem i ett tydligt sammanhang ....V i skriver mindre om krig och kungar och mer om hur
människor levde och tänkte, mer om kvinnor, bam och ungdomar.. .”18° Man preciserar vidare
att boken kan användas både som läxbok och handbok. Om boken ska användas på A-kursen
uppmanas läraren att göra ett urval och att vissa stycken endast läses kursivt.
Historiskt arbete 1+2, Almqvist & Wiksell
Första upplagan, andra tryckningen, 1997
Fördjupningsbok, gymnasiet
Pris: 275kr resp. 364kr
Författare: Robert Sandberg, Per-Ame Karlsson, Karl Molin, Ann-Sofie Ohlander
Syftet med boken är att ge eleverna övning i källkritik. Boken är främst avsedd för B- och Ckursen i historia, men även för A-kursen i mån om tid. Uppgifterna behandlar politisk och
rättshistoria, kvinnohistoria och mentalitetshistoria.
Människans vägar, Almqvist & Wiksell
Gymnasiet, två volymer

180 Citat ur EPOS förord, andra upplagan, 1996.
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Publicerad på finska 1992 och översatt till svenska 1994, första upplagan, andra tryckningen,
1996.
Pris, 293kr (x 2)
Boken är en översatt och bearbetad version av en finsk historiebok för gymnasiet, den är
avsedd för gymnasiets A-kurs.
Författare: Jouni Ekonen, Vilho Kulju, Terttu Matsinen samt Mats Larsson (Kapitlen om Sve
rige).
Alla tiders historia Maxi, Gleerups, 2002, första upplagan, första tryckningen
Stadiebok, gymnasiet
Pris: 345kr
Författare: Hans Almgren, Ame Löwgren och Börje Bergström
Alla tiders histora Maxi är ett basläromedel för A- och B-kursen. Boken är en omskriven och
bearbetad version av äldre upplagor av Alla tiders historia. Man har velat behålla samma
bredd och omfång som tidigare, men med ett moderniserat språk. När Alla tiders historia gavs
ut i sin första utgåva på 80-talet var den tvåspaltig och faktaspäckad. Nya alla tiders historia,
som fått kritik för att den ansetts för tunn faktamässigt, skrevs på 90-talet när systemet med
gymnasieprogram infördes. Sedan kom Alla tiders historia A, då A-kursen i historia infördes.
Enligt bokens redaktör har Alla tiders historia Maxi ambitionen att vara lika faktaspäckad
som 5:e upplagan av Alla tiders historia. Nya inslag förekommer också, till exempel har
o
181
konsthistoria fått större utrymme.
Förlaget marknadsför boken med orden: ’"Alla tiders historia är ett läromedel som står för
både tradition och kontinuitet”.
I förordet till boken skriver Hans Almgren att: ”Alla tiders historia är en tolkning av gymna
sieskolans kursplaner i historia”.18” Författarna har velat tangera allt som står i kursplanen,
fokus ligger på berättandet. På detta sätt skiljer den sig från förlagets nyproduktion, Per
spektiv på Historien.
Perspektiv på Historien, Gleerups, 2001.
Stadiebok, gymnasiet
Pris 320kr
Författare: Hans Nyström och Örjan Nyström

181 Telefonintervju med bokens redaktör Ola Karlsson, Gleerups Utbildning, onsdagen den 6 november 2002.
182 Alla tiders historia Maxi, Gleerups Utbildning AB, 2002.
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Författarna ger läsarna faktakunskaper och verktyg så att de kan leva sig in i och analysera
skilda epoker. Texten är både berättande och analyserande.
I förordet skriver författarna: ”Inte bara politiska, ekonomiska och sociala faktorer, utan också
tankemönster och ideologiska föreställningar får medverka till att skapa den helhetsbild av
183
samhället och människomas tillvaro som gör det möjligt att tränga in i de olika epokerna”
- Vi tror inte att man kan uppnå de högt ställda målen om man försöker hinna med allt och
bara tar med ”det viktigaste” från alla epoker. Då far lösryckta fakta ersätta den fördjupning
och problematisering som är nödvändig för förståelsen av de historiska sammanhangen, säger
författarna Hans och Orjan Nyström.

1 84

Granskade läromedel i historia för högstadiet
Direkt Historia 3, Bonnier Utbildning, 2000.
Högstadiet, en volym per årskurs
Första upplagan, andra tryckningen
Pris: 91 kr (91x 3= 273kr)
Författare: Bengt Almgren, Bemdt Tallerud, Hans Thorbjömsson, Hans Tillman.
PULS Historia 6-9, N atur och Kultur
Första upplagan, första tryckningen 2002.
Stadiebok, högstadiet
Pris: 323kr
Författare: Göran Kömer och Lars Lagheim
Boken täcker hela världshistorien från forntiden till våra dagar. Texten är berättande.
Tydliga pedagogiska grepp. Personligt tilltal.
Stor omsorg har lagts ned vid bildurvalet. ”Varje nytt kapitel i boken inleds med ett introduktionsuppslag. Syftet är att skapa förförståelse och intresse samt väcka nyfikenhet” .
Sol 2001. Levande Historia 9, Natur och Kultur
Första upplagan utkom 1996, femte tryckningen 2001.
Högstadiet, en volym per årskurs
Pris: 123kr (x 3)
Boken finns även i en version med lättare språk, Lätt 2001.
Författare: Lars Hildingson och Kaj Hildingson.
!8j Perspektiv på Historien, Gleerups Utbildning AB, 2001, s. 4.
184 Citat hämtat från Gleerups webbaserade katalog.
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