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Abstract

The background to this thesis is the Public authority ‘Forum för levande historia’ and their 

campaign “Violation of human rights in Communist states”. The purpose was to investigate 

how the educational material distributed stand in relation to the nation curricula and education 

acts that are directing the history teaching in the compulsory- and the upper secondary school in 

Sweden, together with selected textbooks in history. The political debate that has created the 

media’s interest for the project has been implemented and reviewed in the study. The 

theoretical part has its basis in different types of historiography and has been applied on the 

empirical study where the material has been analysed. The study shows that the material 

supplied by ‘Forum för levande historia’ on one hand can be criticized as biased, at the same 

time it is bringing a new dimension to the studied areas.

Keywords: Governmental authority, history teaching, teaching materials, historiography, 

syllabus, curricula, communism
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Sammanfattning

Bakgrunden till denna studie grundar sig i den statliga myndigheten Forum för levande 

historia och dess kampanj Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Syftet har 

varit att ta reda på hur det utbildningsmaterial som tagits fram förhåller sig till de 

styrdokument som styr den svenska historieundervisningen i grundskolan och 

gymnasieskolan samt några utvalda läromedel i historia. Även den politiska debatt som 

föranlett det mediala intresset för projektet har implementerats och behandlats i 

undersökningen. Arbetets teoretiska del grundar sig på olika typer av historiebruk och har 

applicerats på den empiriska delen där materialet har analyserats. Undersökningen visar att 

det material som Forum för levande historia har tagit fram kan kritiseras för att vara 

onyanserat men att det också tillför en annan dimension av de behandlade områdena.

Nyckelord: Forum för levande historia, kommunism, historiebruk, historieundervisning, 

styrdokument, läromedel.
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1 Inledning

Historieämnet, oavsett på vilken nivå det skall behandlas, är inte politiskt neutralt. Expertisen måste 

alltid göra ett urval av det stoff som skall ingå i ett forskningsprojekt, i en avhandling, i en uppsats eller i 

ett lektionsprojekt. Detta urval görs utifrån vilket syfte forskaren eller läraren har. Det inneboende 

problemet med historia som ämne är att det alltid är utsatt för tolkning och urval. Olika tolkningar olika 

resultat, olika urval olika resultat. Detta dilemma har historiker och vetenskapsteoretiker vridit och vänt 

på lika länge som historia problematiserats som en vetenskap. 

Den historia som skall läras ut i skolan är inte undantaget dessa frågor. Det finns en inneboende makt i 

att bestämma vilken historia som skall vara den gällande och vilken som skall läras ut. Detta är inget 

som politiker och ideologer är omedvetna om. Diktaturer har vetat det i lika hög utsträckning som 

demokratier och dessa motpoler har båda försökt att använda historieämnet som en förlängd arm för att 

kunna nå och fostra det breda befolkningslagren ideologiskt samt påverka folkets historiemedvetande.

Sverige är inte undantaget detta faktum och skolans historieundervisning är just nu, våren 2008, spelplan 

för en hård debatt mellan politiker, ideologer, kulturskribenter och historiker. Tändvätskan var den 

nytillträdde regeringens åtgärder för att upplysa den svenska ungdomen om de folkmord som har 

genomförts under kommunistiska regimer. Plattformen för denna upplysningskampanj är den statliga 

myndigheten Forum för levande historia. Myndigheten skall främja arbete för demokrati, tolerans och 

mänskliga rättigheter och använda förintelsen som utgångspunkt. Metoden som myndigheten använt för 

att informera skolungdomar är att utbilda historielärare i kommunismens brott mot mänskligheten. Detta 

är självklart listigt utifrån flera olika perspektiv. För det första blir det billigare att utbilda utbildaren än 

att informera alla skolelever om projektet. För det andra är denna metod mer långsiktig då läraren 

undervisar klass efter klass och behöver följaktligen bara utbildas en gång.

Debatten som bedrivits tar två olika perspektiv: Det första perspektivet tar kommunismen som 

utgångspunkt och diskuterar om kommunism har något med folkmord att göra eller om initiativet 

handlar om ideologisk smutskastning. Frågan är alltså om kommunistisk/socialistisk ideologi har något 

som helst med folkmord att göra. Det andra perspektivet tar historieämnet som utgångspunkt och 

problematiserar frågan om vilken eller vems historia som skall läras ut i skolan och om detta egentligen 

ligger på regeringsnivå. Kritikerna menar att så inte är fallet utan att detta måste lämnas åt de som 
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faktiskt är proffs på ämnet – historiker och historielärare. De som försvarar metoden hävdar att eftersom 

kursplanerna ändå indirekt kommer från regeringen och på så vis bli politiska är detta en icke-fråga.

Skolämnet historia är definierat i kursplanerna för grundskolan samt för gymnasiet och är ytterst allmänt 

skrivna. Detta ger en stor frihet för lärarkåren att lägga upp ämnet som de vill och fokusera och anpassa 

undervisningen till det som elever och lärare kommer överens om. I en löst skriven kursplan är det svårt 

för politikerna att påverka elevernas historiesyn och mycket lämnas utanför deras egen kontroll. Att 

använda Forum för levande historia är ett sätt för att kunna påverka utan att i detalj styra historieämnets 

kursplaner. Kursplanerna innan 1994 var mer detaljstyrda och delade in undervisningsstoffet i moment 

och arbetsområden efter årskurs. Med 1994 års läroplan försvann detta, på gott och ont. Likvärdigheten i 

kunskapsförmedlingen underlättade självklart övergången mellan grundskola och gymnasiet då lärarna 

visste vad eleverna tog med sig för kunskaper. Nackdelen var vad uppstyltningen av detaljkunskaper 

gjorde med kreativiteten. En detaljplanerad kursplan skapade dessutom motsättningar mellan politiker 

då en diskussion om vad som var viktigt och oviktigt blev en naturlig följd. Att ha en mer luddigt 

formulerad kursplan skapar mindre motsättningar. Den statliga läromedelsinspektionen avvecklades 

också under det tidiga 1990-talet och med den ytterligare förminskades politikers inverkan på 

historieämnets urvalsproblematik.

I dagens skolpolitiska debatt finns det en tendens, eller en önskan, att ta tillbaka lite av den gamla 

detaljstyrningen. Den nya läroplanen, och med den de nya kursplanerna, kommer med största 

sannolikhet ta tillbaka lite av den makt som politikerna genom 1994 års läroplan förlorade. Folkpartiet 

med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen har i skoldebatten antytt om att detta behövs för att öka 

likvärdigheten i den svenska skolan. Historieämnet skall dessutom bli ett kärnämne på gymnasiet och 

detta tyder på att skolämnet historia står för en renässans och att den har fått ett ökat anseende. Om detta 

har med de svenska skolungdomarnas historielöshet eller om det har att göra med politikernas ökade 

förståelse för historieämnets inneboende makt låter jag vara osagt.

Förmedla historia kan göras på olika sätt och med olika syfte. Historikern är bunden att följa de

källkritiska reglerna samt motivera sitt urval. Den ”begränsningen” lättas upp när ämnet skall behandlas 

utanför den akademiska världen och när ett politiskt parti skall göra detta urval är det ytterst tveksamt 

om de kan låta bli att inte använda historien som en ideologisk maktresurs. George Orwell skrev i sin 

roman 1984 att: Den som behärskar det förflutna behärskar framtiden… den som behärskar nutiden 

behärskar det förflutna. Frågan är om vi är på väg mot en striktare ideologisering av skolämnet historia 

och vems historia är egentligen värd att minnas?
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1:1 Syfte

Syftet med denna uppsats blir att undersöka hur läroplan, kursplaner och läroböcker förhåller sig till det 

material och den agenda som Forum för levande historia (fortsättningsvis FFLH) har distribuerat genom 

sitt projekt Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer samt de riktlinjer och direktiv som 

berörda parter har att förhålla sig till. Vidare skall dessa två underlag jämföras och sättas i relation till 

varandra. Frågan är då om Forum för levande historia kompletterar, upprepar eller kanske motsäger det 

som styrdokument, kursplaner och skolböcker uttrycker? Om det skulle finnas en oförenlighet mellan 

styrdokument och materialet som FFLH tagit fram vore det högst bekymrande för myndigheten. 

Delvis kommer uppsatsen att vara av resonerande karaktär och då inte bara strikt ställa upp fakta 

gentemot varandra. Målet med detta är att berika och fördjupa undersökningen. Av denna anledning 

kommer materialet kompletteras med stoff av politiskt färgad natur så som debattinlägg. Avsikten med 

att använda sig av ideologiskt och politiskt färgade debattbidrag är att få en mer relevant 

verksamhetsanknytning och att uppsatsen blir djupare förankrad till den debatt som föranlett 

undersökningen. Skolan ses ibland inte som den dynamiska och anpassbara organisation den egentligen 

är utan som en statisk och opåverkbar bergknalle. Detta är självklart inte sant utan innehållet som 

förmedlas runt om i Sveriges klassrum är högst påverkbart av politiska vindar och är högst influerad av 

sin samtidskontext. För att kunna relatera ovanstående syfte till en teoretisk aspekt kommer teoridelen 

att klargöra centrala begrepp som återkommer i skolans styrdokument. Avsikten med detta är att kunna 

utröna förhållandet mellan de jämförda materialen på ett mer konkretiserat tillvägagångssätt. 

 1:2 Frågeställningar

Övergripande frågeställning:

- Hur förhåller sig det material Forum för levande historia sammanfogat och 

producerat runt projektet Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

till skolans styrdokument samt läroböcker i historia?

Specifika frågeställningar:

- Skiljer sig, eller strider det material som FFLH har distribuerat, med styrdokument 

och kursböcker och i så fall på vilket sätt?

- Hur har den argumentation runt FFLHS: projekt sett ut i den politiska debatten och 

vilka argument har framförts för och emot?
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2 Bakgrund

2:1 Forum för levande historia

Forum för levande historia (FFLH) har sina rötter i en undersökning som gjordes bland svenska 

skolungdomar 1997. Undersökningen visade på en oförståelse eller en tvekan till att demokrati var det 

bästa styrelseskicket. Det visade sig även att många skolungdomar inte kände sig säkra på om 

förintelsen verkligen hade ägt rum.1 Göran Persson, den dåvarande statsministern, tog initiativet till ett 

projekt som skulle behandla förintelsen och informera om mänskliga rättigheter samt medmänsklighet. 

Göran Persson lovade att alla hem där det fanns ungdomar skulle erbjudas information om vad som hänt 

under andra världskriget och att detta inte bara skulle ses som en historielektion utan att det skulle vara 

en påminnelse om att det faktiskt kan hända igen om inte debatten och kunskapen hålls levande. En del 

av projektet utmynnade i boken Om detta må ni berätta, som behandlar förintelsen utifrån olika 

perspektiv och distribuerades av regeringen i en miljon exemplar. Projekten hade för övrigt bred 

förankring i både riksdag och i den socialdemokratiska regeringen. 2

Projektet skapade också en hemsida, levandehistoria.org, för att bemöta förintelseförnekare på nätet. 

Även skolan involverades i en rad projekt, allt från lärarseminarier till filmvisningar för eleverna med 

tema förintelsen, värdegrund och mänskliga rättigheter. För att förankra projektet i skolans värdegrund 

har ett samarbete mellan bland annat skolverket, lärarförbundet samt lärarnas riksförbund etablerats och 

där en plattform för diskussioner runt dessa frågor upprättats.3

1999 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda en permanent verksamhet för Levande historia. I 

december 2001 beslutade riksdagen att en ny myndighet, Forum för levande historia, skulle inrättas och 

den invigdes 1 juni 2003.4 Direktiven som FFLH fick, gick ut på att främja arbete med demokrati, 

tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i förintelsen. Det övergripande målet var att stärka 

människors vilja att aktivt verka för människors lika värde. Vidare skulle myndigheten arbeta utåtriktat 

och att sträva efter att nå största möjliga geografiska spridning och förankring. Direktivet påvisade 

också myndighetens ansvar för att aktivt främja högtidlighållandet av förintelsens minnesdag.5

                                                
1 Se bland annat, SOU 2001:5 eller www.levandehistoria.se
2 SOU 2001:5, s. 33, 36
3 SOU 2001:5, s. 39
4 Bruchfeld, S & Levine, A, 1998, s. 2
5 Svensk författningssamling (SFS), förordning nr. 2002:795 (förordningen är idag upphävd genom  SFS 2007:1197 som 
dock inte skiljer sig i det som ovan refererats) 
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I 2006 års budgetproposition föreslogs att FFLH:s  budgetanslag skulle öka eftersom ett nytt projekt 

skulle instiftas och finansieras. I propositionen stod det: ”Regeringen avser att ge Forum för levande 

historia ett särskilt uppdrag för att belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten”.6

I ett pressmeddelande i december 2006 förklarar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) att FFLH 

skall vidga sitt perspektiv så att även kommunismens brott mot mänskligheten tydligare omfattas av 

myndighetens arbete. Vidare menar Liljeroth att kommunismen är en ideologi som skördat många offer 

och att det är viktigt att informera den uppväxande generationen om kommunismens svarta historia. 

Pressmeddelandet innehåller dessutom de nya förordnade ledamöterna som regeringen utsett till FFLH:s 

nya styrelse, journalisten Kaarina Eneberg och professor Klas-Göran Karlsson.7 Båda dessa har skrivit 

kritiska skildringar av kommunismen och kan anses vara experter på området. Utnämningen av dessa 

har dock varit omstridd, främst från vänsterhåll, då många pekar ut dem som hårdföra anti-

kommunister.8

Sedan 2006 har FFLH arbetat med frågor runt kommunismens brott mot mänskligheten genom olika 

projekt. Forumet har bland annat sammanställt forskning och fortbildat lärare kring ämnet samt tagit 

fram ett elevmaterial. Detta material redogörs inte för här utan beskrivs och behandlas i uppsatsens 

undersökande del. 

2:2 Historieämnet i skolan – läromedel och styrdokument

Den statliga kontrollen av skolans läromedel är sedan början av 1990-talet bortplockad. Läroböckerna i 

historia recenseras dock i Bibliotekstjänsts sambindningslista och denna ligger ofta till grund för 

bibliotekens och skolornas inköp. 9 Ofta är det den ämnesansvarige läraren på skolan som tillsammans 

med övriga ämneslärare bestämmer vad som skall köpas in.10 Hur läroboken i historia används i 

realiteten finns det ingen aktuell forskning runt men tidigare var det vanligt att den användes som ett 

komplett lektionsunderlag. Idag är den antagligen mer av ett stöd i introduktions-, sammanfattnings- och 

skrivningssammanhang.11 Historikern tillika ämnesdidaktikern Magnus Hermansson Adler menar att 

den goda historieboken är skriven utan en särskild historiesyn och att den fungerar i en mångfald av 

metoder. Läroboken skall vidare underlätta förståelsen för texten genom att ställa rätt typ av frågor. 

Frågor som leder in i texten skall ge svar utifrån fakta och upprepningar. På detta sätt får eleven hjälp 

                                                
6 prop. 2006/07:1
7 http://www.regeringen.se/sb/d/7597/a/74429, 2008-04-29
8 Se bland annat: http://www.proletaren.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1223&Itemid=1, 2008-04-29
9 Hermansson, 2004, s. 49-50
10 Exemplet är taget från Sjödalsgymnasiet och Tomtbergaskolan  i Huddinge hösten 2007 
11 Hermansson, 2004, s. 50
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med att plocka ut väsentliga fakta. Frågor som leder ut från texten är av karaktären varför och hur kan 

du relatera till det som beskrivs. Tyngdpunkten måste ligga på de sistnämnda frågorna då det är dem 

som utvecklar självständigt och kritiskt tänkande.12

Läroboksförfattaren har här en stor makt då han/hon kan bestämma vad som är viktigt och värt att 

fokusera på samt påverka elevens historiesyn genom att ställa ”ledande” reflektionsfrågor. Denna 

problematik återkommer vi till i teoridelen samt i undersökningen.

Läromedlen ger alltså inte politikerna någon makt över skolämnet historia. Detta genom att det inte 

finns något politiskt kontrollorgan samt att lärarna ändå kan välja att inte använda läroböcker i sin 

undervisning. Styrdokumenten är då det enda som återstår för att påverka stoffet som skall 

implementeras i klassrummen. Styrdokumenten är av hierarkisk natur och där ett underordnat dokument 

aldrig får bryta mot ett överordnat. På samma sätt som en lag aldrig får stiftas i kontrast gentemot en 

grundlag får till exempel inte en lokal arbetsplan skrivas i kontrast till en kursplan. Skolans 

dokumenthierarki ser ut som följer:

Skollagen

(Innefattar bland annat att skolan skall vara likvärdig, att kvaliteten i skolan skall synas i de mål som skall uppnås samt att 

eleven är garanterad rättsäkerhet.)

Skolförordningen

(Regeringen ger planeringsanvisningar för ledningspersonal i skolan)

Läroplan

(Riksdagen bestämmer ideologisk och politisk ram för undervisningens innehåll)

Kursplan

(Regeringen bestämmer innehåll i grundskolan och skolverket i gymnasieskolan)

                                                
12 Hermansson, 2004, s. 50-51
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Kommunal skolplan

(Kommunfullmäktige beslutar om sina skolors profil)

Lokal arbetsplan

(Varje skola har en lokal arbetsplan som arbetas fram gemensamt av de anställda på skolan. Här konkretiseras betygskriterier 
och inriktningar)13

De styrdokument som denna undersökning kommer att fokusera på är främst läroplanerna (Lpo 94 och 

Lpf 94) samt kursplanerna för historia i grundskola och gymnasiet. 

Lpo 94 eller Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 94, samt Lpf 94 eller Läroplan för det frivilliga 

skolväsendet uttrycker bland annat den värdegrund som skolan skall vila på. De formuleringar som 

handlar om grundläggande värden är likadana i båda dessa dokument och kommer därför inte att

behandlas var för sig i undersökningen. I de fall där dokumenten skiljer sig kommer detta att förklaras 

och framgå av texten. I kursplanerna för grundskolan, som regeringen alltså beslutar om, finns mål som 

kursen ifråga skall sträva efter samt vad eleven förväntas kunna rent kunskapsmässigt, så kallade 

uppnåendemål. Kursplanen och betygskriterierna säger alltså ingenting om metod utan bara om resultat. 

Grundskolan har en kursplan för dels de samhällsorienterade ämnena där även geografi, religion och 

samhällskunskap ingår samt dels en för historia explicit. I denna undersökning kommer även den 

samhällsorienterade kursplanen användas då förutsättningarna för historieämnet påverkas av denna. I 

gymnasieskolan används både en ämnesinformation och en kursplan för historia A, B och C. 14 Dessa 

kommer användas som ett och inte analyseras separat. Gymnasieskolans kursplaner utarbetas, som ovan 

redan förklarats, av skolverket och inte av regeringen. I realiteten är det en speciell avdelning inom 

skolverket, avdelningen för läroplansfrågor, som utarbetar kursplaner för både gymnasieskolan och 

grundskolan. I dessa arbetsgrupper ingår tjänstemän samt expertis utifrån verksamheten så som lärare 

eller forskare. När kursplanen är framtagen måste den godkännas från regeringen innan den börjas 

                                                
13 Informationen från den schematiska uppställningen är tagen från Hermansson, 2004,  s. 39 samt www.skolverket.se, 2008-
04-27
14 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx, 2008-04-27
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användas i skolan. Arbetsgruppen är dock till viss del styrd av regeringes direktiv redan under arbetets 

gång.15

2:3 Den skolpolitiska debatten 

Historieämnet har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Projekten Brott mot mänskligheten under 

kommunistiska regimer som denna undersökning inriktar sig på är bara en av flera parallella 

diskussioner om historieämnet i skolan. Den nuvarande utbildningsministern Jan Björklund (fp) har 

uttalat sig om att historieämnet i skolan har behandlats som något oviktigt och att det måste få 

upprättelse. Han säger vidare att:

Historia är ett av våra kulturbärande ämnen, men har under hela efterkrigstiden i 

svensk utbildningspolitik behandlats som något katten har släpat in. I läroplan efter 

läroplan har ämnet bara krympt. Det är inte acceptabelt.16

I samma artikel uttalar sig även representanter från oppositionen och menar att de länge har velat göra 

historia till ett kärnämne då det är viktigt att eleverna känner till sina rötter och för att de ska kunna vara 

förstående och aktiva samhällsmedborgare. Ordföranden i Lärarnas Riksförbund menar att man inte kan 

förstå sin samtid och man inte kan sin historia och välkomnar det kommande förslaget.17 Att 

historieämnet står för en renässans är ganska tydligt och att ämnet kommer bli obligatoriskt i den 

framtida gymnasieskolan är fört bortom rimligt tvivel, frågan är varför? En trolig orsak är att de 

uppfattar historieämnet som något som kan ändra attityder och inställningar som är destruktiva för 

samhället. Att historien kan användas för att uppnå vissa syften kallas historiebruk, mer om detta i 

nästkommande kapitel.

                                                
15 Telefonintervju med Ann-Louise Hansson, Skolverket, 2008-04-29
16 Citerad  i SvD den 30 oktober, 2007 - http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_543349.svd, 2008-04-30
17 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_543349.svd. 2008-04-30
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3 Metod, material och problem

3:1 Metod

För att svara på undersökningens frågeställningar kommer det material som Forum för levande historia 

tagit fram analyseras och jämföras med de styrdokument som historieundervisningen i den svenska 

grundskolan samt gymnasieskolan skall grunda sig på. Genom att utgå från de teoretiska perspektiv som 

ligger till grund för undersökningen skall diskrepansen eller likheterna kunna framgå fortlöpande i den 

undersökande delen. Då även läroböckerna i historia skall sättas i relation till FFLH projekt kommer de 

kapitel som behandlar kommunismen att behandlas. Här kommer en grundskolebok samt två 

gymnasieböcker att undersökas. För att fördjupa och bredda resonemanget samt för att koppla arbetet till 

den aktuella debatten kommer även annat material behöva komplettera. 

3:2 Material

Forum för levande historia har tagit fram en lärarhandledning samt ett elevmaterial som är till för att 

upplysa om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Dessa urkunder kommer vara det 

huvudsakliga underlaget från FFLH tillsammans med publicerade och rekommenderade texter på deras 

hemsida (www.levandehistoria.se). 

Läroböckerna har valts ut slumpmässigt med förbehållet att böckerna skall användas i dagens skola. De 

aktuella läroböckerna från gymnasieskolan är Epos från Almqvist & Wiksell, Perspektiv på historien A

från Gleerups förlag,  samt för grundskolan SO Direkt Historia från Bonniers. Det hade varit möjligt att 

problematisera förlagen och författarnas påverkan på innehållet men då det inte är lärobokens eventuella 

tendens som är föremål för undersökningen har jag valt att exkludera detta.

Styrdokumenten som kommer att används är Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 94 samt 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna 94 (Lpo 94 samt Lpf 94). I undersökningen kommer endast de 

formuleringar som är lika i båda dessa att användas. Av denna anledning kommer läroplanen endast att 

refereras till som just läroplanen samt sidhänvisning kommer att gälla Lpo 94. Kursplanerna som skall 

behandlas är tagna från både grundskolans SO-beskrivning samt explicita historiekurs. Från 

gymnasieskolan kommer både ämnesbeskrivningen samt kursplan och betygskriterier från Historia A 

ingå.
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Som nämndes i inledningen kommer även material från debatten runt projektet Brott mot mänskligheten 

under kommunistiska regimer införas i undersökningen. Bland annat har ett stort antal historiker anslutit 

sig till något som kallas historieupproret där projektet kritiseras hårt. Då det även har uppstått en 

ideologisk debatt kring ämnet kommer dessa två motpoler och dess argument avhandlas.

3:3 Undersökningens representativa problem

Undersökningen kommer bara kunna svara på frågorna angående materialet runt frågeställningarna och 

inte på vilket sätt det är implementerat i undervisningen eller om det överhuvudtaget används. Ett annat 

perspektiv undersökningen hade kunnat ta är således hur materialet faktiskt används i skolan och hur 

lärarna presenterar arbetsområdet som sådant. Då fokus inte ligger på den praktiska undervisningen utan 

på om projekten Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer tillför eller skiljer sig från 

läroplan, uppställda kursmål och det befintliga läromedelsstoffet är det inte motiverat att tillföra denna 

dimension. 
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4 Teoretiska perspektiv

4:1 Historieundervisningen utifrån olika brukssyften 

Historia handlar inte bara om något som har hänt i en svunnen tid, den handlar även om hur vi berättar 

detta och att vi ibland har ett syfte med att berätta ur ett visst perspektiv. Som det antyddes i inledningen 

har stater i alla tider insett vilken makt den har som får bestämma vad som är värt att minnas och vad 

som är värt att glömmas bort. Nietzsche formulerade historieskrivningen som: ”så länge det förgångna 

måste skiljas som efterföljansvärt, förebildligt och för andra gången möjligt, löper den… fara för att 

förskjutas något, omtolkas i idealiserande riktning och därmed närma sig den fria dikten”. 18

Formuleringen tar bara upp idealisering av historien men den kan också användas som avskräckande 

exempel. Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer är ett av flera exempel på hur detta 

faktiskt används i dagens skola.  Historien får inte underordnas politiken då de båda tjänar helt olika 

ändamål. Politik handlar om fördelande av makt inom ett samhälle medan historien letar efter sanningen 

i det förflutna. Alltså trivs inte makt och sanning ihop. Men de flesta politiker som utövar makt anser att 

sanningen är på deras sida. De övertygar lätt sig själva om att det finns ett samband mellan makt och 

sanning.19

Resonemanget ovan är hårddraget och är egentligen inte fullt applicerbart på problematiseringarna i 

undersökningen men ändock intressant. Den debatt som förs idag handlar inte om vad som är sant och 

vad som är falskt utan om urvalsfrågor och vem som skall få bestämma vad som historieämnet skall 

fokusera på. Klas-Göran Karlsson tar upp olika typer av historiebruk och definierar dessa utifrån fyra 

kategorier:

Det vetenskapliga bruket av historia handlar om att på ett historievetenskapligt sätt upptäcka och 

granska historiska dokument och på så sätt få fram innehållets sanning. Det är ovanligt att det yttre 

samhället ställer krav på vad som historieproducenterna (i detta fall professionella historiker) skall 

producera men när så sker brukar det vetenskapliga samhället svara med ett starkt avståndstagande.20

Det existentiella historiebruket handlar om människans behov av att minnas. Genom detta historiebruk 

motiverar människor sin egen existens, sitt sätt att leva och sitt sätt att förstå omvärlden. Detta ligger 

nära den historieundervisning som skall bedrivas i skolan enligt styrdokumenten. 

                                                
18 Stanford, 1995, s. 53 
19 Stanford, 1995, s. 53
20 Karlsson, 1999, s. 58
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Det moraliska bruket av historia handlar om upptäckt och återupptäckt av historien. Detta historiebruk 

kommer fram i ett samhälle där det kollektiva minnet glömts bort och att det finns en grupp som vill 

återskapa detta minne. Här är det meningen att historien skall påvisa vissa moraliska poänger och berätta 

om rätt och fel.21

Ett ideologiskt bruk av historien ligger nära det moraliska historiebruket. Skillnaden är att det 

ideologiska bruket syftar till att ta politiska poänger. Ofta kan det vara för att legitimera ett särskilt styre, 

en särskild politik eller för att smutskasta eller hylla en politisk tradition.22 Projektet som beskrivs i 

denna uppsats har till exempel kritiserats för att handla mer om smutskastning av en ideologi än om att 

upplysa om ett fruktansvärt historiskt brott. 

Karlsson tar även upp frågan om historielöshet och pekar på kulturkonservativa debattörer som hävdar 

att viktiga historiska årtal, händelser och personer inte längre finns i människors kunskapsbank och att 

etablerade historiska ”sanningar” fallit i glömska. De liberala och vänsterinriktade debattörerna är mer 

upprörda över att historielösheten påverkar folkets förmåga att tolka och att ställa sig kritisk till 

historien. Frågan är vad skolans styrdokument angående historieämnet egentligen pekar ut som viktigt, 

allmän kännedom om fakta eller ett kritiskt förhållningssätt?

4:2 Begreppsdefinitioner kopplade till styrdokumenten

För att kunna analysera skolans styrdokument utifrån frågeställningarna måste vissa begrepp lyftas ut 

och definieras. De begrepp som är centrala för undersökningen är följande: Kulturarv, Värdegrund, och 

Identitetsskapande från läroplanen samt: Historiemedvetande, Kritiskt tänkande och Historiesyn från 

kursplanerna. 

Kulturarv handlar om en grupps historiska referenspunkter och ser olika ut samt värdesätts olika i olika 

grupper. Intressen kan påverka vad individen värdesätter men även utbildning skapar förutsättningar för 

att värdesätta det gemensamma kulturarvet. Värdegrund är svårt att definiera på ett rättvist sätt och kan 

användas med varierande betydelse. Styrdokumenten menar dock att det finns en gemensam värdegrund 

och att denna skall vara fundamentet i all undervisning. Demokrati och alla människor lika värde skall 

vara innefattade samt att den svenska skolan skall bygga på kristen etik och västerländsk humanism. Det 

                                                
21 Karlsson, 1999, s. 59
22 Karlsson, 1999, s. 59-60
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sistnämnda har varit hårt kritiserat då många hävdar att det är en motsägelse och att en kristen etik kan 

uppfattas som segregerande i det mångkulturella samhället. Nästa begrepp är också svårt att förhålla sig 

till då det handlar om skolans identitetsskapande roll. Identitetsskapande eller identitet förklaras ibland 

som en ständigt pågående process och som förändras över tid. Att skolan skall vara identitetsskapande 

kan uppfattas på två sätt. Antingen som en naturlig del av elevens utveckling och att skolan precis som 

allting annat påverkar självbilden. Att de här tar ett aktivt ansvar för att eleven skall lära sig att 

identifiera sig själv genom ett historiskt perspektiv är då behjärtansvärt. Identitetskapande i skolan kan 

också hävdas vara en typ av social ingenjörskonst där det fria identitetsskapandet hämmas av att få en 

redan konstruerad identitet genom en tillrättalagd historia som det existentiella historiebruket förklarade. 

Historiemedvetandet kan kopplas till identitet och identitetsskapande. Begreppet används i kursplanerna 

som en allmängiltig definition gällande elevens kunskap om historien. I den historiska forskningen är 

begreppet omstritt och har fått en mängd olika definitioner men detta blir ointressant att utveckla här 

med tanke på hur begreppet används i kursplanerna. Kritiskt tänkande är i detta fall kopplat till källkritik 

och propaganda som också är implementerade i kursplanen. Det kritiska tänkandet anses viktigt då 

historia ofta är utsatt för tolkning. Historiesyn beskriver en uppfattning om hur historien förändras och 

vilka krafter det är som driver historien framåt. Enligt Hermansson Adler anger inte de svenska 

styrdokumenten någon särskild historiesyn men att detta är vanligt i diktaturer. Eleverna skall dock vara 

medvetna om att historien är orsaksbunden och att den inte drivs framåt av slumpen.23

                                                
23 Hermansson, 2004, s. 48-49
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5 Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

Undersökningens disponering är ordnad så att styrdokumenten kommer redogöras för inledningsvis då 

det är dessa som skall styra historieundervisningen i den svenska skolan. Vidare skall relationen mellan 

styrdokumenten och materialet som Forum för levande historia använt sig av i utbildningen av lärare 

och elever diskuteras. Avslutningsvis kommer läromedlen jämföras med FFLH:s material då de 

eventuella likheterna och skillnaderna kommer att utrönas. Under somliga avsnitt kommer den politiska 

debatten runt projektet implementeras. Detta för att kunna dra paralleller till dagens skolpolitiska debatt 

samt göra den mer verksamhetsanknuten.

5:1 Historieundervisningens fokusering enligt styrdokumenten

Som sades i bakgrunden dirigeras skolan av en rad styrdokument. De aktuella dokumenten i denna 

undersökning är läroplanerna samt ämnesbeskrivningar och kursplaner. De nu gällande läroplanerna är 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 94 (fortsättningsvis Lpo 94) samt Läroplan för det frivilliga 

skolväsendet 94 (fortsättningsvis Lpf 94). De delar av dessa läroplaner som kommer att analyseras här 

är ordagrant desamma i båda läroplanerna. 

Skolans skall sprida de grundläggande värden som bygger på människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet.24 Vidare skall undervisningen vara saklig och allsidig och föräldrarna skall vara 

förvissade om att om att barnen inte blir påverkade av en viss åskådning.25 Åskådning är ett vitt begrepp 

och kan innefatta både värdegrund, religion och ideologi. Oavsätt vilket skall den svenska skolan stå för 

en neutral hållning. www.historieuppropet.se är ett initiativ av svenska historiker (inspirerade av ett 

bibliotekarieupprop) som starkt har kritiserat regeringen och Forum för levande historia då de anser att 

projektet Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer är starkt ideologiskt präglat. Uppropet 

menar att regeringsstyrda kampanjer är förkastliga då historieundervisningen kan bli ett ideologiskt 

slagfält som växlar i takt med våra regeringsbyten.26 Kritiken bottnar inte i frågan om det verkligen har 

begåtts brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer utan om regeringen skall ägna sig åt 

kampanjhistoria.

                                                
24 Lpo 94, s. 3
25 Lpo 94, s. 4
26 www.historieuppropet.se, 2008-05-06
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I läroplanen står det att eleverna skall utveckla en förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden.27

En tillrättalagd historieförmedling kan därför uppfattas som ett hot mot skolans uppdrag om projektet 

ger uppenbara svar och inte nyanserar frågeställningarna runt kommunism och folkmord. Kritikerna 

menar att så är fallet. Mer om projektets material senare. Läroplanerna bestämmer ofta vad som skall 

värderas positiv respektive negativt. Historieundervisningen kommer därför i konflikt med historiens 

kunskapsteoretiska bas. Att skolan skall ta ställning för demokrati och emot totalitarism gör att många 

dömer historiska personer utifrån vår nuvarande världsbild och bortser ifrån att krig och diktatur faktiskt 

har hyllats av massorna.28

Med ovanstående i beaktande kan projektet kritiseras utifrån läroplanen om man så vill. Självklart 

handlar detta om hur vi faktiskt tolkar det som står där. För att använda sig av teorierna runt historiebruk 

kan den moraliska aspekten här tillämpas. Som framkom i teoridelen handlar det moraliska 

historiebruket om att upprätta ett kollektivt minne som det finns en politisk eller samhällelig vilja att 

återskapa eller upprätthålla. Poängen med det kollektiva historiebruket är att det skall framkomma 

moraliska poänger av historiska skeenden. Uppdraget FFLH har, är att utgå från förintelsen och genom 

denna skapa dialog och debatt runt frågor om mänskliga rättigheter och tolerans. I den statliga offentliga 

utredning som ligger till grund för FFLH:s uppdrag talas det om att det inte finns någon institution som 

arbetar med att samtala om demokratins grundvärden utifrån historiska tolkningar.29 Att arbeta med 

frågor rörande brott mot mänskligheten är att arbeta om rätt och fel och således är detta ett moraliskt 

historiebruk som pekar på vad som är moraliskt riktigt i en specifik situation och att vi skall lära oss av 

historien. Människolivets okränkbarhet skall vara en del av den värdegrund som skolan skall bygga på 

och därför bör självklart folkmord diskuteras utifrån begångna sådana. Problemet blir inte det moraliska 

historiebruket som enligt läroplanen faktiskt uppmuntras utan det ideologiska dito. Detta bruk används 

för att till exempel motivera en viss typ av styre eller för att smutskasta en annan politisk tradition. Med 

den borgerliga regeringen i beaktande är det inte helt långsökt att det är kommunismen som skall 

framställas i mindre smickrande dager. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth säger själv att ”om 

kunskapen inte finns kan man tro att kommunismens vackra ord speglar verkligheten”30 i ett försvar av 

projektet. Det blir ganska uppenbart att det inte är folkmordet som fokuset då ligger på utan på 

kommunismen som ideologi. Frågan är då om projektet rättar sig efter läroplanens formuleringar om 

neutralitet angående åskådningar. Förespråkarna kan dock utgå från läroplanens formuleringar om 

demokratisk grund och hävda att kommunism faktiskt inte handlar om demokrati. Debatten är då 

                                                
27 Lpo 94, s. 5
28 Ahonen i Karlegärd & Karlsson, 1997, s. 133
29 SOU 2001:5, s. 8
30 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=757479, 2008-05-07
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tillbaka på ruta ett. Eskil Franck, överintendent på Forum för levande historia, menar att FFLH har fått 

direktiv som vilken annan svensk myndighet som helst men att de faktiskt arbetar självstädigt utifrån 

dessa och att det inte finns några övriga påtryckningar ovanifrån.31 Frågan är dock om inte ett direktiv 

kan uppfattas som ett främjande av ett ideologiskt historiebruk med tanke på myndighetens mycket 

speciella och ovanliga uppdrag?

Syftet med grundskolans historieundervisning är bland annat att eleven skall utveckla ett kritiskt 

tänkande, förvärva ett historiemedvetande, utveckla en förståelse för att historiska skeenden/bakgrunder 

kan förklaras och tolkas ur olika perspektiv. Eleverna skall också ha kunskaper om förintelsen och 

folkmord.32 Kursplanen för gymnasieskolan menar dessutom att ett historiskt och analytiskt 

betraktelsesätt gynnar elevernas förmåga att stå kritisk till historiska källor samt andra medier i vår tid. 

Det historiska arvet skall utveckla en trygg och demokratisk identitet.33

Kritiskt tänkande är helt centralt för både grundskolans och gymnasieskolans kursplaner. Vidare skall 

ämnet vara identitetsskapande ur ett demokratiskt perspektiv och således uppfostrande. 

Identitetsskapande kan som ovan redan fastslagits uppfattas som en slags social ingenjörskonst. Om 

detta är rätt eller fel ligger utanför denna undersöknings syfte men det fastslås ändå i kursplanerna att 

historieämnet är ett forum för att producera en identitet som överensstämmer med vissa ideal. En annan 

intressant aspekt med grundskolans kursplan är att den enda historiska händelse som explicit nämns som 

obligatorisk i undervisningen är förintelsen. För att tillmötesgå kraven på att historieundervisningen 

skall ge eleverna förutsättningar för ett kritiskt förhållandesätt och analytiskt betraktelsesätt krävs det en 

relativiserad historiesyn. Arbetet i klassrummen kan då inte inrikta sig på moraliserande arbetsmaterial 

med tillrättalagda svar utan detta arbetsmaterial bör skapa frågor, inte svara på dem. Frågan är då vad 

Forum för levande historia och deras arbetsmaterial runt Brott mot mänskligheten under kommunistiska 

regimer gör, moraliserar eller problematiserar? Karlegärd och Karlsson argumenterar emot en 

moraliserande historieundervisning i sin bok Historiedidaktik. Ur ett ämnesmetodiskt perspektiv skall, i 

klassrummet, inte historien argumenteras ur ett moraliskt perspektiv då eftervärlden aldrig kan vara en 

objektiv domare. Eleverna kan istället försöka fråga sig hur de historiska personerna själva resonerade 

ur ett etiskt perspektiv.34

                                                
31 http://www.levandehistoria.se/node/1925, 2008-05-07
32 Kursplan och ämnesbeskrivning för historieämnet i grundskolan
33 Kursplan och ämnesbeskrivning för historieämnet i gymnasieskolan
34 Ahonen i Karlegärd & Karlsson, 1997, s. 132-133
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5:2 Forum för levande historias material i relation till styrdokumenten

Det material som här i huvudsak kommer att analyserar är den lärarhandledning, faktaskrift samt det 

elevmaterial som FFLH producerat i samband med sitt projekt. Detta skall sedan sättas i relation till 

läroplan och kursplan.

Lärarhandledningen

Forum för levande historia har skrivit en lärarhandledning där faktaskriften och elevmaterialet 

diskuteras. Lärarhandledningen har getts ut i form av en 33 sidor lång folder som antingen kan beställas 

gratis eller som kan laddas ner från hemsidan. Framsidan består av ett antal foton på undernärda 

människor, troligtvis tagna ur ett lägersammanhang, samt på några kända kommunistiska ledare, bland 

annat Lenin, Stalin och Pol Pot. Handledningen börjar med att ställa upp betygskriterier utifrån ”Lpf 94” 

där betygen Godkänd, Väl godkänd och Mycket Väl Godkänd redogörs för.35 Det intressanta är att Lpf 

94 inte innehåller några betygskriterier utan det som menas är antagligen de betygskriterier som 

behandlas i kursplanen för historia. Nästa problem är att de kriterier som beskrivs är fritt översatta och 

alltså inte ordagrant de som faktiskt finns att tillgå eller rättare sagt skall tillgås. Hårddraget kan sägas 

att myndigheten FFLH här skapar egna betygskriterier och således tar över ett ansvar som faktiskt ligger 

på skolverket om dessa är tänkta att användas i gymnasiet. Efter som det är Lpf 94 som ”citeras” är det 

rimligt att det är just gymnasiet som avses. Detta kan antingen ses som en initiativrik idé eller kanske 

som ett brott mot både skollag, läroplaner och myndighetsbeskrivningar?

Lärarhandledningen inleder med att beskriva syftet med elevernas arbete och tar bland annat upp att det 

inte finns några självklara svar på de uppgifter och frågeställningar som skall diskuteras inom projektets 

ramar. Vidare skall arbetet syfta till att skapa en historisk empati.36 Den historiska empatin skall här 

anknytas till offren. Empatin över offren skapar självklart en antipati till förövaren, i detta fall 

kommunistiska sådana. Lärarhandledningen är indelad i sju kapitel med olika utgångspunkter. Dessa är:

Att lära sig fördjupa sina kunskaper utifrån sammanfattat material. Elevarbetet skall lära eleven att se 

historiska samband och att göra urval ur texter för att plocka ut det väsentliga. Arbetet syftar till att ge 

en förståelse för att alla som skriver historia måste göra förhålla sig till en urvalsproblematik. Det ges 

även förslag till arbetsuppgifter. Uppgifterna går ut på att antingen sammanfatta bolsjevikernas vilja att 

utveckla landet utifrån t ex nationellt oberoende, ett klasslöst samhälle, åsiktsförtryck och planerade 

                                                
35 Lärarhandledning utgiven av FFLH, s. 3
36 Lärarhandledning utgiven av FFLH, s. 3
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massmord.37 Uppgiften tillgodoser gymnasiekolans VG-nivå i historia där vikten av att sätta samman 

enskilda fenomen till helhetsbilder ingår.38

Det andra temat går ut på att jämföra kommunistiska regimer med t ex nazismen utifrån olika 

jämförelsepunkter. Detta för att visa på likheter och skillnader i de politiska systemen samt att peka på 

olika drivkrafter bakom dessa.39 Frågeställningen överensstämmer med grundskolans mål om att kunna 

reflektera över likheter och skillnader mellan olika epoker.40

Det tredje temat tar upp vikten med kronologi och årtal utifrån förståelsen av sammanhang och 

utveckling. Uppgifterna går ut på att pussla ihop årtal med händelser (kommunistiska illdåd 

huvudsakligen), och att sätta nya rubriker på några utvalda epoker. Rubriksättningen skall vara 

stalinistisk och visa hur en propagandistisk historieskrivning kan se ut. Uppgifterna svarar upp mot både 

grundskolans och gymnasieskolans kriterier runt epokbegrepp samt hur information och 

historieskrivning kan användas som propaganda.41

Det fjärde temat tar upp vikten av att historien skall förklaras, inte bortförklaras. Historien är 

orsaksbunden och detta skall framgå genom att Gulag och massmord under kommunistiska regimer 

analyseras. Den som förstår historien har ingen rätt att glömma eller förlåta förövarna och detta skall 

framgå genom elevuppgifterna.42 Kursplanerna tar upp att historien har olika drivkrafter samt är 

orsaksbunden och att detta skall problematiseras så inte heller denna uppgift är frikopplad från 

styrdokumenten.43

Det sjätte temat tar upp frågan om representativitet och ögonvittnesskildringar. Övningen skall visa att 

en händelse kan beskrivas utifrån skilda perspektiv utan att någon behöver vara fel. Uppgifterna som är 

knutna till temat går ut på att två skildringar av samma situation beskriver olika saker. Dock grymheter. 

Grundskolans kriterier tar upp vikten av att eleven skall vara medveten om att historiska händelser kan 

betraktas på olika sätt.44 Då exemplen i handledningen ger två historier med relativt likartade 

upplevelser kan poängen med uppgiften dock ifrågasättas.

                                                
37 Lärarhandledning utgiven av FFLH, s. 6-7
38 Kursplan och ämnesbeskrivning för historieämnet i gymnasieskolan
39 Lärarhandledning utgiven av FFLH, s. 8, 11
40 Kursplan och ämnesbeskrivning för historieämnet i grundskolan
41 Kursplan och ämnesbeskrivningar för grundskolans samt gymnasieskolan
42 Lärarhandledning utgiven av FFLH, s. 19
43 Kursplan och ämnesbeskrivningar för grundskolans samt gymnasieskolan
44 Kursplan och ämnesbeskrivning för historieämnet i grundskolan
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Det sjunde temat tar upp kontrafaktiskt historia och går således inte att härleda till kursplanerna även om 

det är ett fullt legitimt sätt att reflektera över ämnet historia. 

Lärarhandledningen visar tydligt att frågorna och arbetsområdena är utformade efter historieämnets 

kursplaner och betygskriterier. Kritiken som kan framföras ligger snarare i urvalet av texter samt vilka 

slutsatser eleverna faktiskt kommer att komma fram till utifrån detta väl genomtänka sortiment. Det 

råder ingen som hels tvekan om vad eleverna kommer ha för bild av kommunismen efter de genomförda 

arbetsområdena. Explicit framgår det att diktaturerna är skyldiga till ofantliga brott mot mänskligheten. 

Implicit framställs kommunismen som drivkraften bakom brotten. Socialismens utopiska 

rättvisedrömmar är helt bortskalade och den ideologiska smutskastningen är relativt uppenbar. Återigen 

är det ideologiska historiebruket fullt applicerbart på materialet. En annan intressant aspekt är den 

faktiska tid uppgifterna skulle ta att genomföra. De flesta övningarna i lärarhandledningen skulle ta 

avsevärt mer än ett lektionstillfälle att genomföra och för att gå igenom hela häftet skulle nog en 

tredjedel av gymnasiets historia A-kurs behöva disponeras. 

Faktaskriften om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

Denna faktaskrift är en genomgång av brott mot mänskligheten som Sovjetunionen, Kina och Kambodja 

utfört under tidsspannet 1917-1989. Faktaskriften är tänkt som en ämnesfördjupning där eleverna kan 

finna information till tänkta arbetsuppgifter och problematiseringar. Skriften innehåller 

ögonvittnesskildringar, dagböcker, autentiska bilder och dokument. Avslutningsvis innehåller 

dokumentet tre omfattande texter om kommunismen som ideologi. 45 Faktaskriften kommer att 

analyseras främst utifrån den ideologiska framställningen då de rena faktauppställningarna enbart går att 

undersöka utifrån urval. Urvalet blir av större intresse i jämförelsen med läromedlen i nästkommande 

kapitel.

Historieundervisningen skall hjälpa eleverna att få ett historiemedvetande och att kunna leva sig in i den 

värld och de premisser som styr valen för de människor som beskrivs. Att döma historiska skeende 

utifrån vår samtid är inte bara inkorrekt utan även oärligt mot de som döms. Historieundervisningen 

skall således inte vara dömande i sin karaktär. Faktaskriften börjar med Sovjetunionen i sin 

framställning och tar den ryska revolutionen som utgångspunkt. Någon bakgrund till den ryska 

situationen med tsarvälde, världskrig, svält och sträng diktatur ges inte utan avstampet tas i 

Bolsjevikernas maktövertagande. Kapitlet som kallas ”Den röda terrorn” börjar med en beskrivning av 

Bolsjevikernas minoritet och att de faktiskt inte hade folklig majoritet. Sedan kommer en uppräkning av 

                                                
45 www.levandehistoria.se/kommunistiskaregimer/faktaskrift, 2008-05-12



24

de brott de begick mot oliktänkande och politiska motståndare. Efter uppräkningen av brott mot 

mänskligheten under själva revolutionen berättas om avrättningen av tsarfamiljen. Mordet förklaras med 

tsarens psykologiska symbolvärde för motståndsrörelsen.46 Att tsaren var en symbol för allt revolutionen 

ville få bort nämns inte med ett ord. Bristen på bakgrundsinformation gör att den ryska revolutionen 

framstår som ett oönskat illdåd i ett annars fullt fungerande land med en tsar som närmst framstår som 

en symbol för ”den gamla goda tiden”. Bristen på nyansering av den ryska revolutionen kan bara 

uppfattas som ett politiskt historiebruk där läsaren får en högst vinklad bild av en händelse som är ytterst 

central i den fortsatta världshistorien. 

Lenin är en mycket omdiskuterad historisk person och ses av en del som en viktig revolutionär och 

ideolog medan andra ser honom som en massmördande agitator. Vilka som ligger närmst sanningen är 

egentligen ointressant ur denna uppsats perspektiv men framställningen i faktaskriften är det inte. En 

översättning av ett brev där Lenin förespråkar våld mot upprorsmän skall visa att Lenin var en varm 

förespråkare av terror. Bildtexten till brevet uppger att: ”Ibland har det hävdats att det var Stalin som 

införde terror och massvåld som politiskt instrument. Nedanstående brev visar att också Lenin var villig 

att tillgripa terror för att nå sina mål”47. Återigen är våldet i revolutionens spår klassat som terrorism och 

inte som en naturlig följd av en väpnad kamp. Bilden som eleven får av epoken är odelat negativ, och 

precis som revolutionen i stort framställs som ett illdåd, framställs Lenin som en mördare. Som det 

framgick av syftesbeskrivningen i kursplanerna skall historieundervisningen utveckla ett kritiskt 

tänkande och att eleven skall utveckla en förståelse för att historiska skeenden/bakgrunder kan förklaras 

ur olika perspektiv. Att ha en moraliserande framställning av en historisk händelse och en historisk 

person kan då uppfattas som ensidigt och vinklat. Frågan är vad problematiserandet och det skilda 

perspektivet har tagit vägen i denna faktaskrift? Faktaskriften ger bara en uppställning av fakta ryckta ur 

sin historiska kontext. På liknande sätt är även framställningen av de brott mot mänskligheten som 

begicks i Kina och Kambodja upplagd. 

Faktaskriften avslutas med en förklaring av kommunism som ideologi och begreppet problematiseras 

och nyanseras till viss del. Sammanfattningen blir dock återigen dömande:

Vad vi faktiskt kan säga med säkerhet är att brott mot mänskligheten har utförts av 

regimer som har kallat sig själva och av andra har kallats för kommunistiska. De som 

                                                
46 Faktaskrift om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, utgiven av FFLH, s. 10
47 Faktaskrift om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, utgiven av FFLH, s. 12
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har utfört dessa handlingar eller låtit utföra dem bär ansvaret för många miljoner 

människors lidanden och död. Ingen orsaksförklaring kan frånta dem detta ansvar. 

Människor tvingas alltid att förhålla sig till omständigheter som de inte själva råder 

över och inte har valt, men terror och massdödande är varken en naturlig eller en 

historisk nödvändighet. De kan aldrig urskuldas.48

Explicit framgår det av texten att kommunistiska regimer har utfört brott mot mänskligheten och ingen 

orsaksförklaring kan frånta dem ansvaret för detta. Implicit är det tydligt att det inte spelar någon roll 

vad som används som orsaksförklaring till illdåden utan kommunismen kan inte urskuldas sitt ansvar. 

Plötsligt är inte historien bunden till sin samtid och påverkad av orsak och verkan då det handlar om 

brott mot mänskligheten i kommunismens namn. Återigen blir historieförmedlingen moraliserande i 

faktaskriften. Det finns en tydlig röd tråd i disponeringen av texterna. Först kommer ett faktaavsnitt där 

det aktuella temat behandlas utifrån till exempel Gulag. Sedan kommer den personliga prägeln där 

vanliga människor får redogöra för sina umbäranden genom brev, dagboksanteckningar eller andra 

personskildringar. Metoden är emotionell och bygger på att läsaren får leva sig in i olika livsöden.

Faktaskriften är ingen historieförvanskning även om den är onyanserad och har ett tydligt mål. Frågan är 

om den på något sätt strider mot de värden som historieundervisningen skall bygga på?  Enligt 

läroplanen skall undervisningen vara saklig och allsidig och den bild som faktaskriften ger av de 

historiska händelser som den beskriver kan möjligen kritiseras för motsatsen.

Elevtidningen angående brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

För att få en mer ungdomlig utgångspunkt i framställningen av brott mot mänskligheten under 

kommunistiska regimer har FFLH även gett ut en elevtidning som har detta uttalade fokus. Tidningen 

skall beskriva hur det var att vara ung i någon av de skildrade staterna.49

Ett kapitel tar upp frågan om ägande och om personliga accessoarer i kommunistiska stater. I en 

bildserie visas en bild på handväskor och en lista på tillhörande accessoarer upp. Det som skall framgå 

är de förbud som fanns i dessa stater mot vissa ägodelar. En mängd ägodelar listas och de som var 

förbjudna markeras med röd text. Det framgår att digitalkamera, borste, smink, I-pod, mobiltelefon, 

engelskabok och en mängd andra idag naturliga ägodelar var strängt förbjudna.50 Nästkommande kapitel 

tar upp statlig propaganda, dagboksskildringar skrivna av unga författare samt deportationer av 

kommunismens motståndare. 
                                                
48 Faktaskrift om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, utgiven av FFLH, s. 103
49 http://www.levandehistoria.se/kommunistiskaregimer/elevmaterial, 2008-05-13
50 Elevtidning om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, utgiven av FFLH, s. 6-7
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Förbudskapitlet är det enda som sticker ut lite mot tidigare genomgått material. Det är tydligt att 

framställningen skall stå i kontrast till dagens kommersiella och prylfixerade livsstil och att dagens 

ungdomar skulle känna sig tydligt begränsade i en kommunistisk stat. Om detta är en humoristisk och 

populariserad framställning av historien eller om det är antikommunistisk propaganda kan vi låta vara 

osagt. Frågan är vad eleverna i slutändan kommer att minnas från arbetet runt brott mot mänskligheten 

under kommunistiska regimer, folkmord och propaganda eller förbudet mot smink i kommunistiska 

stater? 

Inte heller elevtidningen kan kritiseras för att strida mot de styrdokument som historieundervisningen 

skall grunda sig på. Även om tidningen är populariserad för att passa ungdomar bryter den inte mot 

något regelverk. Tidningen kan möjligen kritiseras för att vara propagandistisk, ytlig och föga 

nyanserad.
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5:3 Forum för levande historias material i relation till läromedlen

Läromedlen som kommer att analyseras i denna del är tre stycken böcker anpassade till gymnasieskolan 

samt en bok anpassad till grundskolans senare år. Samtliga böcker belyser kommunismen och brott mot 

mänskligheten men frågan är om denna framställning skiljer sig ifrån den som framgått ovan i analysen 

av det material som författats och distribuerats av Forum för levande historia och dess 

samarbetspartners? Delarna som kommer att analyserar är de som behandlar kommunismen som 

ideologi samt de brott mot mänskligheten som utförts under kommunistiska regimer i Sovjetunionen, 

Kina och Kambodja då det är dessa som varit aktuella i FFLH:s projekt.

SO Direkt Historia 3

Boken behandlar 1900-talshistoria och är anpassad för grundskolans senare del. Till denna lärobok ingår 

en lärarhandledning men av avgränsningsskäl har jag valt att exkludera denna ur undersökningen.

Lärobokens kapitel om Ryska revolutionen rubriceras som just Ryska revolutionen och inte som Den 

röda terrorn som är benämningen i FFLH:s faktaskrift. Av texten framgår det att folket var de drivande 

och att de satte sig upp mot ett förtyckarsamhälle och baserade sig på missnöje relaterat till brödbrist. 

Vidare framgår det att soldaterna som skulle slå ned upproret istället tog ställning för upprorsmakarna 

och blev bejublade.51 Lenins ställningstaganden som revolutionär förklaras utifrån broderns avrättning. 

Denne hade engagerat sig i en terrorcell som planerat att mörda tsaren. Lenins återkomst till Petrograd 

förklaras som bejublat och att han snabbt fick många anhängare då han ställde krav på fred och 

jordreformer som skulle gynna de fattiga. Inbördeskriget efter oktoberrevolutionen ledde till att 

hungersnöden förvärrades samt att miljoner människor svalt ihjäl i Ryssland. I det efterkommande 

kaoset avrättades människor utan rättegång och för att Lenin skulle kunna behålla makten fick han lova 

att starta den röda terrorn som inbegrep att gripa och avrätta politiska motståndare.52

Även om FFLH inriktat sig på just brotten mot mänskligheten under kommunistiska regimer och 

skolboken inriktar sig på att ge en allsidig skildring av ryska revolutionen betyder det inte att 

personskildringar och skeendeskildringar behöver framställas olika. Lenin beskrivs i SO Direkt som en 

man stödd av folket medan han i FFLH:s faktaskrift beskrivs som en diktator samt att revolutionen inte 

hade någon folklig förankring.

                                                
51 SO Direkt, 2006, s. 28-29
52 SO Direkt Historia 3, 2006, s. 30-31
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Mellankrigstiden i Sovjetunionen är relativt grundligt beskriven. Svältkatastrofen på 20-talet förklaras 

med missväxt och inbördeskrig. Lenins nya politik (NEP) var det som lindrade svälten och 

”Sovjetunionen återhämtade sig förvånansvärt snabbt”.53 Lenin var således inte ansvarig för missväxt 

och svält som det framgår av FFLH:s texter. SO Direkt förklarar Sovjetunionens brott mot 

mänskligheten utifrån i första hand Stalin. Fånglägren, avrättningar av politiska motståndare samt den 

andra svältkatastrof som uppstod 1932 skylls på Stalin och de sovjetiska ledarna.54 Boken tar ett tydligt 

aktörsperspektiv när det gäller brotten mot mänskligheten. Aktörsperspektivet är tydligt också när det 

gäller Stalins Moskvaprocesser och förklaras genom att han ”med tiden blev sjukligt misstänksam, 

överallt såg han fiender”55. Gulag har ett eget uppslag i boken och rubriceras Gulag – Stalins 

koncentrationsläger.56

SO Direkt och deras framställning av folkmorden i Sovjetunionen skiljer sig avsevärt från hur FFLH har 

framställd dessa. Kommunismen är enligt SO Direkt inte en bidragande faktor till brotten utan det är 

aktören Stalin som är syndabock. Läroboken tar ändå upp de brott som begicks även om det till viss del 

är förenklat. Kommunismen som ideologi får bära hundhuvudet när det gäller de svältande bondeoffren 

i kollektiviseringens fotspår men inte när det gäller utrensningarna och Gulag. Faktaskriften i FFLH:s 

material förklarar inte bara hungersnöden som en oönskad konsekvens av kollektiviseringen utan som 

en väl genomtänkt terrorhandlig mot besvärliga nationalistiska ukrainska tongångar samt andra 

motståndare mot jordbruksreformerna.57

SO Direkt avslutas med en redogörelse för Kinas specifika historia från 30-talet och framåt. Denna 

disponering kan uppfattas som underlig med tanke på att boken i övrigt är upplagd kronologiskt. Syftet 

torde vara att diskutera Kina som den nya supermakten och därför i samma text redogöra för dess unika 

historia. Avsnittet inleds med ett citat ur Kommunismens svarta bok. Mao och hans ”omänskliga 

politiska strategier” var det som dödade demokratitanken och hans politik skapade oerhörda 

konsekvenser för folket.58 Här läggs inledningsvis skulden för brotten mot mänskligheten på Mao samt 

hans kommunistiska system. De hundratusentals bönder som dödades eller skickades till 

straff/arbetsläger var enligt framställningen både Mao och kommunisternas ansvar.59 Nästa kapitel 

handlar om Maos omtvistade sätt att styra Kina. Å ena sidan byggde han upp det raserade Kina och 

medellivslängd, läskunnighet, ekonomi och hälsovård utvecklades radikalt till det bättre. Å andra sidan 

                                                
53 SO Direkt Historia 3, 2006, s. 48
54 SO Direkt Historia 3, 2006, s. 48-49
55 SO Direkt Historia 3, 2006, s. 50
56 SO Direkt Historia 3, 2006, s. 50
57 Faktaskrift om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, utgiven av FFLH, s. 15-16
58 SO Direkt Historia 3, 2006, s. 147
59 SO Direkt Historia 3, 2006, s. 148



29

innebar hans politik stort lidande för miljontals människor. Avrättningar, omskolningsläger, 

svältkatastrof och utrensningar blev följden av det styrelseskick som inrättades.60

Forum för levande historias framställning av brotten mot mänskligheten i Kina exkluderar nyanseringen 

av Maos styre. Frågan är då hur FFLH:s material kompletterar eller skiljer sig från läroboken SO Direkt. 

Läroboken är av naturliga skäl mer kortfattad i sin redogörelse av brotten mot mänskligheten under 

kommunistiska regimer. Samtidigt förklarar dessa bakomliggande orsaker till brotten utifrån historiska 

fakta och skilda perspektiv. FFLH inriktar sig helt på att ge detaljerade skildringar av själva brotten. 

Utöver detta hjälper materialet eleverna att sätta sig in i befolkningens och offrens livsvillkor då 

personliga brev implementerats flitigt. Materialet får läsaren att på ett mer personligt plan leva sig in 

historien. 

Folkmordet i Kambodja ges ingen plats i SO Direkt och här får FFLH:s material stå obesvarat utifrån en 

jämförelseaspekt.

Perspektiv på historien A

Perspektiv på historien A framtagen för att passa gymnasieskolans kurs historia A. Tyngdpunkten ligger 

på de senaste två århundradena.61

Läroboken tar sin utgångspunkt när det gäller brott mot mänskligheten i om med Stalins 

maktövertagande. Först redogörs det för 20-talets omfattande industrialisering och folkbildningsprojekt 

samt ekonomiska tillväxt. Fortsättningsvis förklaras de betydande umbäranden som många människor 

fick genomlida genom denna samhälleliga omorganisation. Propagandan som utgick från staten 

fokuserade på personkulten runt Stalin och det folkliga stöd för den stalinistiska diktaturen, som 

styrelseskicket här kallas, utgick från både denna propaganda men även utav fruktan.62 Sedan kommer 

en uppräkning och förklaringar till de brott som genomfördes mot den egna befolkningen. Strafflägren 

(Gulag) förklaras utifrån ett samhällssystem som krävde arbetare. Den höga dödligheten framställs som 

ett problem för staten då arbetarna var viktiga. Slutligen redogörs det för de fruktansvärda 

arbetsförhållanden och den tuffa tillvaro människorna upplevde i Gulagarkipelagen. Framställningen är 

saklig och utan känslosamma eller medryckande detaljer. Vid en jämförelse med materialet som FFLH 

har tagit fram ligger också denna skildring långt ifrån både faktaskriften och elevtidningen. Texten är 

uppenbart inte skriven för att väcka känslor utan för att i första hand förmedla fakta.

                                                
60 SO Direkt Historia 3, 2006, s. 150-151
61 Perspektiv på historien A, 2003, s. 4
62 Perspektiv på historien A, 2003, s. 307-308
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Kina behandlas under rubriken Det Kommunistiska Kina. Redogörelsen handlar uteslutande om de 

umbäranden befolkningen fick utstå i regimens maktbruk. Det mänskliga lidandet förklaras med det 

totala misslyckandet i omorganiseringen av samhället och av de motsättningar detta förde med sig. Den 

missväxt samt det administrativa kaos som uppstått var orsaken till den värsta svältkatastrofen under 

1900-talet med 15 miljoner offer.63 Boken tar alltså inte upp det regimstyrda brott mot mänskligheten 

som faktiskt var en realitet under årtionden och som många hävdar lever kvar i dagens moderna Kina.

Forum för levande historia och deras material om Kina kompletterar inte bara detta läromedel. Brotten 

mot mänskligheten under den kommunistiska regimen nästan exkluderas och därför kan deras material 

vara befogat att använda i projekt runt mänskliga rättigheter och för att belysa den nya supermakten 

Kina ur ett historiskt perspektiv. Kina har en särpräglad historia och denna påverkar dagens kinesiska 

samhälle i allra högsta grad.

Inte heller denna bok tar upp folkmorden i Pol Pots Kambodja. 

Epos

Epos är ett läromedel för gymnasieskolans kurs A och är enligt författarna skriven för att den skall passa 

kursplanen.64

Lärmedlet Epos behandlar brotten mot mänskligheten i Sovjetunionen i samband med mellankrigstiden. 

Kommunisternas kamp för att behålla makten och inskränkningar av de mänskliga rättigheterna 

förklaras som ett arv från tsarregimen. Då tsaren hade använt sig av inskränkningar i yttrande- och 

pressfrihet, summariska och rättsvidriga domstolsförhandlingar, deportationer och avrättningar samt en 

fruktad och mäktig hemlig polis var det en naturlig följd att kommunistpartiet tog över denna strategi.65

Stalin får sedan stå som svarande när det gäller utrensningar och arbetsläger. I denna framställning är 

brotten mot mänskligheten i notisform och avsnitten handlar sedan i stor del om den industrialisering 

och de ekonomiska omdaningar som Stalin genomförde.66 I kapitlet om efterkrigstiden tas folkets 

umbäranden upp i en liten faktaruta angående Gulagarkipelagen. Antal dödsfall problematiseras utifrån 

svårigheter att faktiskt veta men det framgår att siffran brukar uppskattas till miljoner. Avslutningsvis 

förklaras att lägren avvecklades i och med Stalins död.67 Medan faktaskriften och elevmaterialet, som 

                                                
63 Perspektiv på historien A, 2003, s. 407
64 Epos, 2002, s. 259
65 Epos, 2002, s. 259
66 Epos, 2002, s. 259
67 Epos, 2002, s. 310
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tidigare nämnts, till stor del bygger på känsloladdade personskildringar är Epos uppbyggt runt rena 

faktauppgifter.

Kina avhandlas bara i två spalter text där det mesta handlar om den politiska utvecklingen men där 

offren för denna utveckling tas upp i förbigående. Kinas utveckling jämförs med Sovjets och 

utrensningar och likvidering av politiska motståndare nämns. Det misslyckade sociala projektet ”Det 

stora språnget” utreds kortfattat ur ett rent tekniskt perspektiv och avslutas med en kommentar om 

uppskattade dödssiffror i den svältkatastrof som följde.68

Det vetenskapliga bruket av historia som redogjordes för i teoridelen är applicerbart på den 

framställning som läromedlen ägnar sig åt. Historieförmedlingen är här saklig och utan känsloyttringar. 

Händelseförlopp och konsekvenser ställs upp utan några etiska aspekter. Detta är signifikativt för 

samtliga tre av de undersökta läromedlen. Materialet som FFLH har framställt ägnar sig istället åt det 

moraliska historiebruket. Texterna och bilderna är uppenbart utvalda för att väcka känslor. Läsaren skall 

ta ställning genom att leva sig in och resonera utifrån moraliska frågeställningar.

                                                
68 Epos, 2002, s. 314-315.
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6 Sammanfattning och avslutande diskussion

Syftet med denna uppsats var att utreda om det material som Forum för levande historia tagit fram i 

samband med projektet Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer är förenligt med de 

styrdokument som historieämnet i skolan bygger på. Vidare skulle detta material sättas i relation samt 

jämföras med det material som finns i två utvalda historieböcker anpassade till gymnasieskolan samt en 

som är anpassad till grundskolan. Som teoretiska utgångspunkter har olika typer av historiebruk varit 

användbara. Arbetet har i viss mån knutit an till den debatt som uppstått runt Forum för levande i 

allmänhet och projektet Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer i synnerhet. Detta för att 

förklara sambandet mellan politiskt tyckande och den verklighet som skolan har att förhålla sig.

Historieundervisningen måste underorda sig skolans styrdokument i den hierarkiska ordning som den 

har att anpassa sig till. Från de mest allmänna, som skollag och läroplan, till de mest detaljerade som 

består av kursplaner och ämnesbeskrivningar. Den kritik myndigheten och projektet fått utgår ifrån den 

ideologiska prägel det anses ha. En tillrättalagd historieförmedling kan då anses bryta mot skolans 

ambitioner att kritiskt granska fakta och samband. Ett annat problem är att skolan faktiskt ska ta 

ställning för demokrati och mänskliga rättigheter och detta kan ses som ett argument för en speciell 

historieförmedling samt för en moraliserande historiesyn. Skolans uppdrag som en bas för att utveckla 

en demokratisk identitet och forma vissa ideal kan i viss mån vara ett hinder för historieämnet. Om 

fokus skall läggas på den sociala ingenjörskonsten blir samtidigt historieämnet en ideologisk 

språngbräda.

Det material som är producerat i samband med Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

har undersökts dels utifrån styrdokumenten och dels utifrån skolans läromedel. FFLH:s lärarhandledning 

är mycket intressant då den faktiskt innehåller omformulerade betygskriterier. Myndigheten överträder 

genom detta sina befogenheter då det ligger på skolverkets ansvar. I övrigt är lärarhandledningen i olika 

teman där arbetssättet är klart anpassat till historieämnets kursplaner både gällande grundskola och 

gymnasieskola. Lärarhandledningen kan anses partisk då den ger en föga rättvis bild av kommunism 

som ideologi. Implicit är det kommunismen som pekas ut som drivkraft bakom folkmord och andra brott 

mot mänskligheten och det finns en tydlig politisk tendens i framställningen. Faktaskriften är inriktad på 

en moraliserande historieförmedling och har ett tydligt urval. Urvalet och bristen på en nyanserad 

historieförmedling kan kritiseras för att vara politiskt motiverad. Kursplanerna beskriver vikten av att 

historieundervisningen skall utveckla ett kritiskt tänkande och en förståelse för att historien kan 

förklaras ur olika perspektiv. Detta kan denna faktaskrift inte tillgodose utan framställningen är 
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onyanserad och tillrättalagd. Ett tydligt exempel på detta är när svält beskylls enbart utifrån ett politiskt 

system och inte problematiseras utifrån rent konkreta förhållanden i form av missväxt. Elevtidningen 

försöker knyta an till dagens ungdom och den materialistiska värld vi idag lever i. Sensmoralen är 

tydlig: Ett kommunistiskt samhälle tillgodoser inte de behov dagens ungdomar har i form av materiella 

ting. Framställningen är nästan humoristisk men frågan är ändå om inte tidningen mer har att göra med 

ett politiskt historiebruk än med de brott mot mänskligheten som begåtts under kommunistiska regimer.

Den sista undersökningspunkten handlade om hur FFLH och det material som de tagit fram 

liknar/skiljer sig från den information eleverna får genom i sina läroböcker. Både faktaskriften, 

elevtidningen och lärarhandledningen har ett helt annat fokus samt förhållningssätt till den historiska 

epok som beskrivs. Det är inte konstigt då projektet inriktar sig på enbart brott mot mänskligheten och 

läromedlen skall fokusera på en helhet. Fokuseringen som FFLH tar är personinriktad och bygger på 

emotionella historier för att ge läsaren en inlevelse och en förståelse för olika människoöden. Det 

moraliska historiebruket är uppenbart och den politiska viljan att upprätta ett kollektivt minne och döma 

är tydligt. Läromedlen inriktar sig istället på sakliga fakta och utan att blanda in känsloyttringar. 

Kritiken som kan riktas mot FFLH är den brist på bakgrundsinformation som läsaren får angående den 

historia de förmedlar. Genom att plocka ut vissa delar och bara ge en begränsad bakgrund till en 

historisk realitet skapar de en ensidig och eventuellt också felaktig bild av historien. Om 30-åriga kriget 

skulle förklaras enbart utifrån religiösa aspekter vore det i sak inte felaktigt då religion faktiskt spelade 

roll. Dock får läsaren i detta exempel en felaktig bild då religion bara var en av många aspekter. För att 

få en mer rättvis ”förståelse” av kriget måste till exempel realpolitiska, ekonomiska, personliga, 

geografiska och eventuellt andra aspekter diskuteras. På samma sätt borde bakgrundsinformationen 

nyanseras i det material som FFLH tagit fram angående Brott mot mänskligheten under kommunistiska 

regimer. Kommunismen bör inte stå ensam och utpekad utan andra realiteter borde nyansera 

resonemanget.

Det är ingen tvekan om att det behandlade projektet är fullt användbart i den svenska skolan samt att det 

kan argumenteras både för och emot dess existensberättigande. Kritikerna kan hävda att framställningen 

är föga historiskt representativ och att denna förmedling faktiskt är ett ideologiskt historiebruk och kan 

beskyllas för att vara borgerlig kampanjhistoria. Anhängarna kan istället hävda att projektet faktiskt 

kompletterar den torftiga historieförmedling som är representerad av de läromedel som är en realitet i 

den svenska skolan. Den enskilda människans historia och dess personliga öde är till en stor hjälp för att 

leva sig in och på det sättet kunna fördjupa sina historiekunskaper. Dessa personöden är inte 

representerade i läroböckerna och det av förklarliga skäl då världshistorien skall sammanfattas på ca 300 
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sidor. Frågan är om det finns några historielärare som inte använder externt material utan att en 

myndighet placerar det i famnen på dito. 

Forum för levande historia har ett uppdrag som utgår ifrån att skapa en diskussion runt mänskliga 

rättigheter och brott mot dito. Med facit i hand har detta projekt fyllt detta mål utomordentligt bra då 

projektet både varit bespottat och hyllat men framförallt diskuterat bland de människor som har historien 

som arbetsfält och som skall förmedla sina kunskaper till dagens ungdom.
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