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A large number of genocides have taken place in our history. The purpose of this essay is to 

examine how genocide is treated in five high school history textbooks. I have studied a large 

number of issues. I have examined which genocides are discussed in the textbooks and which

genocides the textbooks don’t discuss. I have also examined if there are differences between 

the textbooks about that matter. I have studied in which context the genocides are discussed. I 

have also examined how the genocides are described and if there are any differences between

the authors about that matter.

The method of the essay is a quantitative and qualitative text analysis. I have used the 

following history theories in my analysis: a critical emancipation perspective of history, the 

materialist conception of history and the idealist conception of history. In the essay a have 

used Frank Chalks and Kurt Jonassohns definition of genocide. 

The study has shown that a large number of genocides are discussed in the textbooks, but also 

that a large number are not discussed. There are differences between the textbooks about that 

matter. The study has confirmed the critical emancipation perspective of history.

The study has shown that the descriptions of the genocides have its similarities and it's 

differences. 

Keywords: Genocide, school textbooks, authors, the term genocide, theory of history.  
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1. Inledning 

Mänsklighetens historia är kantad av olika slags illdåd och företeelsen folkmord är inget nytt i 

vår historia. Förintelsen av Europas judar var inte det första folkmordet. Förintelsen var ett i 

raden av historiska folkmord och nazisterna var varken först eller sist med att bedriva mord på 

ett helt folk. Ett av målen med gymnasiets A kurs i historia är att eleverna ska känna till 

grundläggande drag i den historiska utvecklingen, samt att kunna diskutera dagens händelser 

utifrån ett historiskt perspektiv.1 Enligt min mening är folkmord som företeelse ett 

grundläggande drag i den historiska utvecklingen och jag anser att en god kännedom om olika 

folkmord hjälper oss att förstå den tid vi lever i. Ur ett interkulturellt perspektiv är det enligt 

mig viktigt att det i ämnet historia ges utrymme för olika folkmords historia. Detta då jag 

anser att det är viktigt att i undervisningen framhäva att ett stort antal grupper har blivit utsatta 

för olika folkmord. En ökad historisk kunskap mellan olika grupper i samhället kan enligt mig 

underlätta mötet mellan olika grupper. Det finns en rad undersökningar som visar att det finns 

en bristande kunskap bland våra ungdomar om olika historiska folkmord. Denna lärdom 

inspirerade mig att göra en undersökning vars syfte är att undersöka hur folkmord behandlas i 

fem läromedel för gymnasiets A kurs i historia. 

2. Bakgrund 

År 2007 genomfördes en demoskopundersökning på 1004 ungdomar i åldrarna 15 – 20 år som 

visade att svenska ungdomar vet mycket lite om folkmord i kommunismens namn. 

Undersökningen visade att ett stort antal av dessa ungdomar ej ansåg att kommunismen 

skördat några dödsoffer. Vidare visade undersökningen bland annat att av de tillfrågade 

ungdomarna kände 95 procent till Auschwitz, medan endast 10 procent av ungdomarna kände 

till Gulag.2 Denna undersökning visar att det finns en varierande kunskaper om folkmord 

bland våra ungdomar. Jag anser även att denna undersökning ger en skrämmande bild av 

verkligheten. Under den verksamhetsförlagda utbildningen höll jag en lektion för en klass 

som gick tredje året på gymnasiet. Lektionen handlade om folkmordet i Rwanda 1994 och det 

visade sig att ett mycket stort antal elever inte hade hört talats om detta folkmord fram tills 

denna lektion. Ett stort antal undersökningar visar att läroboken intar en central position i 

undervisningen i skolan och i synnerhet i ämnet historia.3 Lärobokstexter uppfattas ofta som 

                                               
1 Kursplan för historia A.
2 Hjelmdal & Anderson, (2007).  
3 Karlsson & Zander, (2004), sid. 274. 



5

auktoritiva och eleverna tror ofta på dem och uppfattar dem som sanning. Trots detta är 

läromedelsforskning ett lågprioriterat fält.4

3.Teorianknytning, tidigare forskning, syfte & frågeställningar

3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur folkmord behandlas i fem läromedel för 

gymnasiets A kurs i historia. Detta kommer jag göra genom att undersöka vilka folkmord som 

tas upp och i vilken kontext de tas upp. Syftet uppfylls vidare genom att jag studerar på vilket 

sätt folkmorden beskrivs. Behandlas folkmordens orsaker, förlopp och konsekvenser? Vilka 

orsaker lyfts fram, vad lyfts fram i förloppsbeskrivningen, vilka konsekvenser lyfts fram, 

använder sig författarna av termen folkmord i redogörelsen eller ej? Undersökningen avser 

vidare att undersöka om läromedlen skiljer sig åt i beskrivningen av folkmorden. Uppsatsens 

syfte operationaliseras med hjälp av följande frågeställningar: 

1. Skiljer sig de olika läromedlen från varandra vad gäller vilka folkmord som tas upp?   

Vilka av följande folkmord behandlas, alternativt utelämnas i läromedlen?  

Häxprocesserna under 1400 – 1600-talet i Sverige och övriga Europa.   

Folkmorden på aboriginerna under 1700 – 1900-talen.

Folkmordet i Belgiska Kongo 1885 – 1908.

Folkmordet på hererofolket 1904 – 1908. 

Armeniska folkmordet 1915 – 1923.

Folkmorden i Sovjetunionen under Stalintiden 1924 – 1953.

Förintelsen 1933 – 1945.  

Folkmorden i Kina under Mao Zedong 1949 – 1976.

Folkmordet i Kambodja 1975 – 1979. 

Folkmordet på kurderna i Irak 1988. 

Folkmordet i Rwanda 1994. 

2. Används termen folkmord i redogörelsen? Skiljer sig läromedlen åt när det gäller 

användandet av folkmordstermen?

3. I vilken kontext (typ av text) i läromedlen tas folkmorden upp? 

                                               
4 Englund, (2008), sid. 128. 
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4. Vilka orsaksförklaringar ges till folkmorden? Vad lyfts fram i 

förloppsbeskrivningen? Vilka konsekvenser av folkmorden presenteras?  Skiljer sig de

olika läromedlen från varandra vad gäller redogörelsen för orsaker, förlopp och 

konsekvenser?

3.2 Teoretiska utgångspunkter

3.2.1 Historiesyn

I detta examensarbete utgår jag från en emancipatorisk historiesyn. Denna historiesyn vill 

bl.a. lyfta fram och avslöja det i vår historia som utelämnas i den traditionella 

historieskrivningen. Den emancipatoriska historiesyn är kritisk till traditionell 

historieskrivning och de forskare som anammar en emancipatorisk historiesyn ifrågasätter 

ofta de traditionella synsätten och lyfter fram samhällsgrupper som traditionellt inte 

behandlats i historieforskningen. Traditionell historieskrivning har länge handlat om kungar, 

stater, krig och män. Den emancipatoriska historiesynen försöker istället lyfta fram en annan 

del av vår historia: folkets, förlorarnas, de förtrycktas, kvinnors, minoritetsgruppers, 

invandrargruppers, funktionshindrades och homosexuellas. En emancipatorisk historiesyn

leder ofta till att man vill skriva historien utifrån de förtrycktas perspektiv.5 Enligt min 

mening är det relevant att undersöka läromedlen utifrån ett emancipatoriskt perspektiv. Vilka 

gruppers historia förtäljs i läromedlen och vilka gruppers historia utelämnas? 

Vad är det som är drivkraften bakom den historiska utvecklingen? Detta är en fråga som 

diskuterats flitigt inom historieforskningen. Enligt den idealistiska historiesynen är det 

idéerna, ideologier och individen som är drivkraften i historien. Idémässiga förklaringar ges 

en betydande roll medan ekonomiska orsaker tillskrivs en mindre betydande roll. Denna 

historiesyns motsats är den materialistiska historiesynen. Enligt den teorin är det 

ekonomiska och sociala förhållanden som är drivkraften i historien. Idéer ges en mindre 

betydande roll och individer har enligt den materialistiska historiesynen mycket liten 

möjlighet att påverka utvecklingen. Det är framför allt materiella faktorer som driver på 

utvecklingen. Det ska tilläggas att det inte är ovanligt att de bägge teorierna kombineras då ett 

historiskt skeende ska förklaras. 6 I uppsatsen kommer jag att undersöka när författarna lyfter 

fram idealistiska respektive materialistiska orsaksförklaringar. Detta därför att jag anser att 

                                               
5 Andersson & Oredsson, (2010).  
6 Andersson & Oredsson, (2010).
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det är intressant att undersöka vilka orsaksförklaringar som läroboksförfattarna vill förmedla 

till eleverna. Vad är det enligt läroboksförfattarna som får oss människor att begå folkmord?

Fördelen med att använda sig av teorier är enligt min mening att det kan medföra att uppsatser

får ett lyft till en ”högre nivå” och därmed bli intressantare. Den stora nackdelen med att 

använda sig av teorier är enligt min mening att det finns en risk att man ser materialet endast 

utifrån sin valda teori och förkastar det som inte stödjer teorin, medvetet eller omedvetet. I 

undersöknings delen kommer jag förutom de begreppen presenterade på föregående sida även 

använda begreppen ”förloppsbeskrivning” samt ”konsekvensbeskrivning”.

3.2.3 Begreppet folkmord 

Folkmordsbegreppet är ett omstritt begrepp och det råder ingen enighet om vad folkmord 

egentligen är. 1948 antog FN:s generalförsamling folkmordskonventionen. Enlig denna 

konvention är folkmord handlingar som innebär en avsiktlig förintelse av nationella, etniska, 

rasmässiga, eller religiösa grupper, helt eller delvis. Dessa handlingar innebär att döda 

gruppens medlemmar, förorsaka allvarlig fysikisk skada eller psykisk skada i gruppen, 

avsiktligen påtvinga gruppen sådana förhållanden som syftar till att fysiskt förinta gruppen 

helt eller delvis. Skapa förhållanden som avser att förhindra födslar inom gruppen och 

tvångsmässigt föra gruppens barn till en annan grupp.7 FN:s konvention har fått utstå mycket 

kritik. Ett stort antal forskare anser att konventionen är för snäv. Konventionen innehåller 

många avgränsningar. Om ett massmord ska betecknas som ett folkmord måste mördandet 

vara riktat mot avgränsade etniska, nationella eller religiösa grupper. Ett flertal historiska 

folkmord kan inte klassificeras som folkmord om enbart FN:s konvention används. I denna 

uppsats har jag valt att arbeta efter historieprofessor Frank Chalks och sociologiprofessor Kurt 

Jonassohns definition av folkmord:     

Folkmord är en form av ensidigt massmord, i vilken, en stat (vanligen) avser att förinta en 

grupp och där denna grupp och medlemskapet i denna grupp definieras av förövarna. 

Grundläggande i denna definition är att det är förövarna som definierar den grupp som ska 

förintas.8    

Enligt Chalk och Jonassohn finns fyra grundläggande motiv bakom folkmord:  

1. Att eliminera verklig eller potentiell fara.  

2. Att terrorisera verkliga eller potentiella fiender.

                                               
7 Gabrielson, (1999), sid. 10. 
8 Gabrielson, (1999), sid. 11. 
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3. Att uppnå ekonomiskt välstånd.

4. Att förverkliga trosföreställningar eller ideologier.9

Chalks och Jonassohns definition är betydligt bredare än FN:s definition, vilket innebär att 

fler historiska massmord kan kategoriseras som folkmord. Chalks och Jonassons definition är 

betydligt bredare då den ej innehåller de avgränsningar som finns i FN:s definition. Chalk och

Jonassons definition är inte avgränsad till grupperna nationella, etniska, rasmässiga, eller 

religiösa grupper. Chalks och Jonassons definition saknar en gruppindelning vilket gör 

definitionen betydligt bredare. Folkmord som begrepp är relativt nytt, folkmord som 

företeelse är dock inget nytt i historien. Under mänsklighetens historia har en rad folkmord 

skett. Romarna bedrev folkmord under sina erövringar under antiken, under korstågstiden 

(1095-1464) utförde korsfararna folkmord på olika grupper i det heliga landet, Djingis Khan 

(1200-talet) genomförde enorma massakrer under sina erövringar och den västerländska 

kolonisationen av världen (1400-1900) resulterade i att olika folk raderades ut.10 Under 1900-

talet ägde en rad folkmord rum runt om i världen. I Europa ägde ett folkmord rum så sent som 

1995 i den bosniska staden Srebrenica.11 Nedan följer en kortare beskrivning av de folkmord 

som jag har valt ut för denna undersökning och dessa folkmord definieras som folkmord om 

man utgår från av Chalks och Jonassons definition.             

3.2.4 Presentation av folkmorden utvalda för undersökningen

Häxprocesserna under 1400 - 1600-talet i Sverige och övriga Europa  

Det finns forskare som anser att häxprocesserna kan ses som ett folkmord och att detta 

folkmord har stora likheter med nazisternas folkmord mot judarna. Kvinnorna som påstods

vara häxor blev beskyllda för samhällets alla problem.12 Det är svårt att sätta någon exakt 

siffra på hur många som dog i häxprocesserna. Det står dock klart att det framför allt var 

kvinnor som blev anklagade och dömda för häxeri. I Kim Gabrielsons bok Folkmord inget 

nytt i historien tas häxprocesserna upp i ett kapitel. Gabrielson hävdar att häxprocesserna inte 

kan ses som ett regelrätt folkmord, men att häxprocesserna kom att bli stilbildande för 1900-

talets många fall av mördande på ideologisk grund.13 Även om det är omtvistat om 

häxprocesserna kan kallas för folkmord eller ej har jag valt att undersöka om häxprocesserna 

                                               
9 Gabrielson, (1999), sid. 12.  
10 Gabrielson, (1999), sid. 8. 
11 Gerner& Karlsson, (2005), sid. 92.
12 Grenke, (2005), sid. 33.    
13 Gabrielson, (1999), sid. 26. 
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finns med i läroböckerna. Det ska tilläggas att en rad böcker som behandlar folkmord tar upp 

häxprocesserna.

Folkmorden på aboriginerna under 1700 - 1900-talen

Från slutet av 1700-talet fram till 1900-talets mitt utsattes aboriginerna för olika typer av 

folkmord. Hur många som fallit offer är svårt att sätta någon siffra på. Listan kan göras lång 

på vad aboriginerna har fått utstå under brittiskt och australiensiskt styre. Rasism har präglat 

behandlingen av aboriginerna då många blivit mördade för att de just var aboriginer. 

Aboriginerna har blivit berövade sina landområden till förmån för vita nybyggare, dessa 

övertaganden skedde sällan utan blodspillan. Myndigheterna i Australien bedrev långt in på 

1900-talet en politik som gick ut på att beröva aboriginerna sin kultur. Vanligt var även att 

aboriginiska barn togs ifrån sina föräldrar och placerades hos vita familjer.14

Folkmordet i Kongo 1880 - 1920

Mellan åren 1880 och 1920 dog 10 miljoner kongoleser av mord, svält och sjukdomar. Kongo 

styrdes under en period av kung Leopold II av Belgien. Syftet med kolonin var bland annat att 

utvinna och exportera gummi och andra varor för kungens personliga berikande. Belgarna 

gjorde sig skyldiga till mord, stympningar, framtvingad svält och förslavande.15

Folkmordet på hererofolket 1904 - 1907

I kolonin Tyska Sydvästafrika (nuvarande Namibia) genomförde den tyska kolonialmakten ett 

folkmord mot folkgruppen herero. Avsikten med folkmordet var att förinta majoriteten av 

hererofolket för att de tyska nybyggarna skulle få tillgång till boskapsmark. Folkmordet 

pågick från 1904 till 1907 och resulterade i att hererofolkets antal minskade från 80 000 till 

15 000.16     

Armeniska folkmordet 1915 - 1923 

Mellan åren 1915 och 1923 mördades cirka en miljon armenier i det söderfallande Osmanska 

riket. Med folkmordet avsåg turkarna att utrota den armeniska befolkningen inom Osmanska 

rikets gränser. Folkmordet utfördes genom avrättningar, massakrer, tvångsdeportationer och 

                                               
14 Hitchcock, (1999), sid. 111. 
15 Gerner& Karlsson, (2005), sid. 105.  
16 Gabrielson, (1999), sid. 43. 
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framtvingade hungersnöder. Till det armeniska folkmodets offer räknas även greker, assyrier 

och syrianer.17   

Förintelsen 1933 – 1945 

Jag har utgått från den breda definitionen av förintelsen där man räknar in följande grupper 

som offer för förintelsen: judar, romer, handikappade, homosexuella, övriga civila i de 

ockuperade staterna samt krigsfångar. Förintelsen inleddes i princip direkt efter Hitlers 

maktövertagande år 1933 då terrorn mot judar och andra grupper intensifierades. Förföljelsen 

av judar och andra grupper kom att med åren eskalera allt mer och kom under krigsåren att 

övergå till ett industriellt folkmord. Ett av nazisternas mål med förintelsen var att utrota den 

judiska befolkningen i Europa. Det finns siffror som pekar på att totalsumman över 

förintelsens alla offer är 13 194 000.18 Det ska tilläggas att det inom forskarvärlden finns olika 

uppfattningar om totalsumman av förintelsens offer. 

Folkmorden i Sovjetunionen under Stalintiden 1924 – 1953

Den sovjetiska regimen utförde under 1920 -1950-talen olika former av folkmord mot den 

egna befolkningen. Regimen förde under 1920 och 1930-talen ett krig mot 

bondebefolkningen. Miljontals av de bönder som motsatte sig tvångskollektiviseringen 

dödades eller sändes till arbetsläger. Vidare krävde den politiska ledningen orimliga 

leveranskrav av bönderna vilket ledde till massvält på många håll. En av dessa 

svältkatastrofer ägde rum i Ukraina där 5 miljoner svalt ihjäl mellan åren 1932 och 1933.19

Under åren 1936 – 1938 genomfördes den stora terrorn på initiativ av Josef Stalin. Denne

ville krossa all opposition inom och utanför kommunistpartiet. Alla skikt av den sovjetiska 

befolkningen drabbades. Cirka 700 000 kom att avrättas under den stora terrorn. Under 

Stalintiden fanns ett fånglägersystem i Sovjetunionen vid namn Gulag. Dessa läger fungerade 

bl.a. som slavläger och utgjorde en viktig del i den sovjetiska ekonomin. Det finns forskning 

som pekar på att 40 miljoner människor kan ha dött i dessa läger. Offren mördades bland 

annat genom svält, outhärdliga levnadsvillkor och av hårda arbetsförhållandena.20   

                                               
17 Bloxham, (2005), sid. 11.
18 Gabrielson, (1999), sid. 79. 
19 Gabrielson, (1999), sid. 56. 
20 Skott, (1999), sid. 38. 
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Folkmorden i Kina under Mao Zedong 1949 – 1976 

Regimen i Kina under Mao Zedong genomförde en rad folkmord mot sin egen befolkning. 

Efter kommunisternas maktövertagande 1949 genomfördes en rad ”masskampanjer” där bland 

annat den jordägande klassen var en särskilt utsatt grupp. Den jordägande klassen ansågs vara 

fiender till regimen och forskning pekar på att två miljoner av dessa bönder mördades.21

Mellan åren 1959 – 1962 ägde en gigantisk svältkatastrof rum i Kina som skördade 43 – 46 

miljoner människors liv. Mao Zedong hade det fulla ansvaret för denna händelse. 

Svältkatastrofen var ett resultat av projektet det stora språnget där avsikten var att göra Kina 

till en mäktig industrination. Människor som ägnade sig åt jordbruk tvingades sysselsätta sig i 

industriella projekt, vilket fick till följd att jordbruksproduktionen blev kraftigt eftersatt vilket 

ledde fram till svältkatastrofen.22 År 1966 började den så kallade kulturevolutionen vilket var 

ett led i Mao Zedong strävan att stärka sin makt. Diktatorn hetsade landets ungdom mot bl.a. 

den egna statsapparaten, tjänstemän, vetenskapsmän och andra intellektuella. 1 600 000 kan 

ha dött till följd av kulturrevolutionen.23           

Folkmordet i Kambodja 1975 – 1979

Under åren 1975 – 1979 bedrev den kommunistiska regimen i Kambodja, de så kallade röda 

khmererna, ett folkmord mot den egna befolkningen. Ett stort antal människor ansågs vara 

fiender till regimen. Till dessa fiender hörde bland annat de som inte arbetade tillräckligt hårt, 

de som klagade, de som hamstrade mat, de som sörjde sina döda anhöriga och de som utövade 

sin religion. Människor dog i stora antal genom avrättningar, tortyr, hårt arbete och svält.24  I 

Kambodja dödades cirka 1,5 – 2 miljoner människor av en befolkning på 7 miljoner.25

Folkmordet på kurderna i Irak 1988 

Mellan februari och september 1988 dödades mellan 50 000 och 100 000 kurder i norra Irak 

av Saddam Husseins regim. Husseins armé angrepp bl.a. byar med senapsgas och saringas, 

vilket skördade stora offer. Folkmordet utfördes under Iran – Irak kriget. Olika kurdiska 

grupper hade under kriget kontakter med Iran vilket fick Saddam Hussein att beordra 

folkmordet.26  

                                               
21 Alm, (2008). 
22 Rummel, (1999), sid. 150.   
23 Skott, (1999), sid. 124.  
24 Gabrielson, (1999), sid. 93. 
25 Gerner& Karlsson, (2005), sid. 231. 
26 Gaunt, (2010). 
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Folkmordet i Rwanda 1994 

I Rwanda utförde majoritetsbefolkningen hutu ett folkmord mot minoritetsfolket tutsi.

Folkmordet var ett försök från hutufolket att totalt utplåna alla individer ur tutsifolket. 

Mördandet skedde i stor utsträckning med primitiva jordbruksredskap. De som utförde 

mördandet tillhörde den statsbärande eliten. Men även andra stora grupper ur hutufolket 

deltog i mördandet som t.ex. präster, nunnor och bönder. Hundratusentals människor ur 

tutsifolket mördades under ett par vår och sommar månader i det snabbast genomförda 

folkmordet i historien.27    

3.3 Tidigare forskning 

Jag har inte funnit någon högre forskning som behandlar det jag har studerat. Det finns dock 

ett par examensarbeten från olika lärarutbildningar som är relevant att presentera i detta 

avsnitt. Erik Sjöberg skrev 2005 ett examensarbete som bl.a. syftade till att undersöka

urvalet som läroboksförfattarna gör vad gäller vilka 1900-tals folkmord som tas med i 

böckerna och vilket kunskapsstoff som författarna vill förmedla. Våra undersökningar skiljer 

sig dock i övrigt stort från varandra vad gäller syfte, undersökt material och frågeställningar. 

Sjöberg hade för avsikt att studera en förändring över tid vad gäller folkmordens framställning 

i läromedlen. Han har studerat om regeringen Perssons satsning på Forum för levande historia 

1997 ökade läroboksförfattares intresse för folkmord. Sjöberg kommer fram till att satsningen 

har lett till ett ökat utrymme för folkmord i ett par läromedel.28

Marcus Johansson och Tobias Rosén skrev 2006 ett examensarbete som framför allt syftade 

till att undersöka gymnasielärares och lärarutbildares inställningar till undervisning om 

folkmord. Johansson och Rosén utförde även en läromedelsundersökning på ett par religions -

och historieböcker avsedda för gymnasiet. Det ska tilläggas att deras studerade material samt 

frågeställningar skiljer sig från min genomförda undersökning. Johanssons och Roséns studie 

kom bl.a. fram till att i deras studerade material fanns en stor avsaknad av behandling av 

folkmord. Deras undersökning kom även fram till att begreppet folkmord sällan användes av 

läroboksförfattarna.29  

                                               
27 Gerner & Karlsson, (2005), sid. 237. 
28 Sjöberg, (2005), sid. 27. 
29 Johansson & Rosén, (2006), sid. 41.
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Fredrik Broström och Christopher Silverberg skrev 2006 ett examensarbete som syftade 

till att undersöka gymnasieelevers kunskaper om Sovjetunionen. Undersökningen visade att 

det fanns en stor kunskapsbrist bland de undersökta eleverna vad gäller sovjetkommunismen 

och 1900-talets historia i största allmänhet.30

Mikael Andersson och Carl Ahrlig skrev 2007 ett examensarbete där undersökningen bl.a. 

syftade till att analysera hur sovjetkommunismen beskrivs i grundskolans och 

gymnasieskolans läroböcker. Andersson och Ahrlig har studerat om förmedlingen av 

sovjetkommunismen i historieläroböckerna har förändrats sedan 1960-talet. De kommer fram 

till att de senaste böcker från 2000-talet i större utsträckning beskriver sovjetkommunismens 

brott mot mänskligheten. Där de bl.a. lyfter fram att de böcker de studerat från 2000-talet 

behandlar Gulag vilket inte görs i böcker skrivna före 2000-talet.31  

Caroline Hägelmark och Anna Johansson skrev år 2007 en c-uppsats som syftade till att  

undersöka vad ett antal gymnasielärare i historia ansåg styrde deras undervisning kring 

folkmord. Flera faktorer styrde deras undervisning och en av dessa faktorer var enligt 

undersökningen lärarens material, däribland läroböcker. Undersökningen visade vidare att 

samtliga lärare använder sig av historieboken i undervisningen.32 Som tidigare påpekat finns 

mig veterligen ingen högre forskning som behandlar det jag undersökt. Enligt mig är det dock 

relevant att lyfta fram annan högre forskning som behandlar läromedels innehåll. 

Ann-Sofie Ohlander och Ebba Witt-Brattström forskning har kommit fram till att det finns 

en stor avsaknad av kvinnans historiska roll i de svenska läromedlen för grundskolan och 

gymnasiet. Fokus ligger på män och ett stort utrymme ges åt krig. 33

Catarina Nyberg och Anders Gustavsson har forskat krig hur funktionshinder framställs i 

en rad olika läroböcker för grundskolan och gymnasiet. Undersökningen har utförts på 

läromedel för olika ämnen. När det gäller ämnet historia kommer de fram till att 

funktionshinder lyser med sin frånvaro när det gäller grundskolan och gymnasieskolans 

läromedel.34

                                               
30 Broström & Silverberg, (2006), sid. 3. 
31 Andersson & Ahrlig, (2007), sid. 63. 
32 Hägelmark & Johansson, (2007), sid. 47.
33 Ohlander & Brattström, (2010). 
34 Gustavsson & Nyberg, (2006), sid.15.
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Bo Andersson sskkrriivveerr ii eenn ffoorrsskknniinnggssrraappppoorrtt ssoomm bbeehhaannddllaarr hhiissttoorriieeddiiddaakkttiikk aatttt sskkoolläämmnneett

hhiissttoorriiaa hhaarr eenn emancipatorisk funktion, kunskapen om det förgångna ska ge eleven bättre 

förståelse av sig själv och sin omvärld.35 Vidare menar Andersson i sin rapport att vi idag har 

en mångfald av läroboksförfattare och att dessa författare har olika uppfattningar vad gäller 

bedömningen om vad som är viktig kunskap.36  

44.. MMaatteerriiaall oocchh mmeettoodd

Det undersökta materialet består av fem läroböcker avsedda för kurs A i historia på 

gymnasiet. Jag har studerat de senaste upplagorna av böckerna, då jag har haft för avsikt att 

undersöka de senaste böckerna på marknaden. Undersökningen är alltså avgränsad till att 

endast undersöka läroböcker för gymnasiets A kurs. Undersökningen är vidare avgränsad till 

de folkmord som jag tidigare presenterat. Följande böcker har studerats: Milstolpar Historia A

som är skriven av Lars-Göran Alm och utgiven av Natur och kultur (2007). Alla tiders 

historia Kurs A 3:e uppl. som är skriven av Hans Almgren, Börje Bergström och Arne 

Löwgren och utgiven av Gleerups (2006). Perspektiv på historien A Bas är skriven av Hans 

Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström och är utgiven av Gleerups (2008). Epos för 

gymnasieskolans kurs A är skriven av Per-Arne Karlsson, Karl Molin, Robert Sandberg och

Ann-Sofi Ohlander och är utgiven av Liber (2008). Sekvens historia A är skriven av Christer

Öhman och utgiven av Natur och kultur (2007). Böckernas omfång är likartat, cirka 400 sidor.

De tidsperioder som tas upp i läromedlen är likartad. Eftersom dessa böcker är avsedda för 

utbildning får man anta att de på olika sätt blivit källkritiskt granskade innan utgivning. 

Eftersom läromedlen är utgivna råder det inget tvivel om vilka som är upphovsmän och vad 

som är avsikten med läromedlen. En källkritisk aspekt som går att lyfta fram enligt mig är att 

det i samtliga läromedel finns en bristfällig redovisning av vilket urval författarna gjort. 

Redovisningen av källor är bristfällig i samtliga läromedel. En vidare källkritisk aspekt är att 

man bör vara medveten om att vissa forskare har för avsikt att påverka opinioner i någon 

bestämd inriktning. Detta gäller i allra högsta grad i historievetenskapen där historikern 

medvetet eller omedvetet kan ha för avsikt att lyfta fram en politisk ideologi som särskilt 

positivt eller negativ för samhällsutvecklingen. Undersökningen innehåller kvantitativa och 

kvalitativa inslag. Eftersom undersökningen syftar till att räkna förekomsten av vilka 

folkmord som tas upp i läromedlen använder jag mig av den kvantitativa textanalysmetoden 

innehållsanalys. I frågeställning nr I (se avsnittet syfte och frågeställningar) har jag redogjort 

                                               
35 Andersson, (2004), sid. 3. 
36 Andersson, (2004), sid. 123. 
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för vad som ska noteras i materialet. En negativ aspekt av innehållsanalys är att metoden 

tenderar att föra bort intresset från det i materialet som inte är förutbestämt att undersöka.37

Tyngdpunkten i undersökningen ligger på den kvalitativa undersökningen. Undersökningens 

huvudmetod är textanalysmetoden innehållslig idéanalys. Då undersökningen syftar till att 

studera på vilket sätt folkmorden beskrivs, alltså vilka idéer som presenteras rörande 

folkmorden. Enligt Bergström & Boréus är en idé en tankekonstruktion som utmärks av en 

viss kontinuitet. Tankekonstruktionen kan vara en föreställning om verkligheten, en värdering 

av en företeelse eller en föreställning om hur det bör vara. Föreställningen om verkligheten 

kan handla om sociala fenomen liksom naturfenomen.38 Genom närläsning har jag studerat 

läromedlen och sedan tagit ut de aspekter som berör folkmorden. Jag har även jämfört de 

olika böckernas behandling av folkmord. Metoden innehållsliga idéanalys har som alla 

metoder sina brister, den största bristen är möjligen frågan om tolkning. Intersubjektiviteten 

kan bli bristfällig då denna metod används, någon annan person tolkar möjligen texterna på ett 

annat sätt än vad jag gör. För att minska risken för detta problem har jag försökt att vara tydlig 

med hur jag kommit fram till mina resultat. 

  

5. Analys- och resultatredovisning 

5.1 Häxprocesserna under 1400 - 1600-talet i Sverige och övriga Europa   

Det enda läromedlet som behandlar häxprocesserna är Epos. Häxprocesserna tas upp i en text 

som enbart behandlar den stora häxjakten under perioden 1400 – 1600-talet. Författarna

beskriver häxprocesserna i Europa och i Sverige. I Epos kan vi läsa att häxprocessernas

orsaker låg i människors vidskepliga och religiösa föreställningar. Enligt författarna var tron 

på häxor inte ett nytt fenomen, en häxa ansågs bland den vanliga befolkningen vara en person 

som sysslade med svartkonst. Det ansågs att en häxa hade krafter att gör en annan människa 

sjuk eller få en ko att sluta mjölka. Dessa ”handlingar” var straffbara, men dessa ”handlingar” 

brukade inte intressera myndigheterna i någon större utsträckning. Mot slutet av 1400-talet 

förändrades synen på häxor enligt författarna. En del lärda män inom kyrkan började då 

förknippa den onda magin med djävulen. Detta gjorde att häxeri blev ett mycket värre brott då 

det handlade om kätteri. Utöver dessa religiösa föreställningar menar även författarna att 

kyrkans gamla rädsla för den kvinnliga sexualiteten var en stor orsak till häxjakten. Kyrkan 

ansåg att häxeriet hade sitt ursprung i köttets lust, vilken var omåttligt hos kvinnorna.39 Vidare 

                                               
37 Bergström & Boréus, (2009), sid. 85. 
38 Bergström & Boréus, (2009), sid. 149. 
39 Karlsson, Sandberg, Molin & Ohlander, (2008), sid. 75.
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menar författarna att många kvinnor ute på landsbygden ofta fick fungera som syndabockar

och blev beskyllda för allt elände. I texten presenteras alltså idealistiska orsaksförklaringar till 

varför häxprocesserna ägde rum då författarna lägger en stor vikt vid att pressentera att det var 

människors vidskepliga och religiösa föreställningar (idéer) som påverkade utvecklingen. 

Författaren beskriver förloppet ingående genom att ge exempel på hur jakten efter häxor gick 

till. De som blev anklagade för häxeri var oftast de som inte var riktigt accepterade i 

samhället, kloka gummor som folk var rädda för och fattiga änkor som gav de övriga 

bönderna i samhället dåligt samvete. De flesta som dömdes för häxkonster var fattiga och 

många var gamla. Enligt författarna var 80 procent av de dömda kvinnor.40 I Epos tas exempel 

upp på hur rättegångarna mot de påstådda häxorna kunde gå till. Där lyfts det bl.a. fram att 

åklagarna ofta lyckades få de åtalade att erkänna saker som den inte förstod, vilket ledde till 

att de blev dömda till häxeri. Ofta användes tortyr för att få fram ett erkännande. Straffet för 

häxeri var ofta döden där bränning på bål var en vanlig avrättningsmetod. Författarna menar

att häxjakten drabbade näst intill alla delar av Europa. I texten kan vi läsa vad som skilde de

svenska häxprocesserna från övriga Europas. Till Sverige kom häxprocesserna först då den 

höll på att dö ut längre söderut. Speciellt för den svenska häxprocesserna var att det ofta var 

barn som anmälde vuxna för häxeri och barn fungerade som vittnen under rättegångarna. 

Konsekvenserna av de europeiska häxprocesserna var enligt författarna att 100 000 människor 

i det tidigmoderna Europa ställdes inför rätta för häxeri, av dessa anklagade dömdes 60 000 

till döden.41 Författarna presenterar inga uppgifter om hur många som dömdes till döden i 

Sverige. Folkmordtermen används ej i beskrivningen av häxjakten. Att det endast är en bok 

som tar upp häxprocesserna bekräftar den emancipatoriska historiesynens uppfattning om att 

kvinnors historia oftast utelämnas i historieskrivingen. 

5.2 Folkmorden på aboriginerna under 1700 - 1900-talen

Det enda läromedlet som i någon mån beskriver folkmordet mot den aboriginska 

urbefolkningen är Milstolpar. I en text som behandlar mänskliga rättigheter tas det upp att 

olika minoritetsgrupper världen över på senare år har fått ökade rättigheter. En av dessa 

minoritetsgrupper är aboriginerna. Författaren lyfter fram att majoritetsbefolkningen i en del 

länder offentligt har bett om ursäkt för tidigare handlingar. I Australien har aboriginerna fått 

tillbaka landområden som tidigare tagits ifrån dem av vita nybyggare. I texten står det vidare 

att det år 1998 hölls en ”national sorry day”, där dagens australiensare hade för avsikt att visa 

                                               
40 Karlsson, Sandberg, Molin & Ohlander, (2008), sid. 75.
41 Karlsson, Sandberg, Molin & Ohlander, (2008), sid. 75. 
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att de känner skam och skuld för att ett stort antal aboriginska barn långt in på 1900-talet togs 

ifrån sina föräldrar och placerades i vita fosterhem eller institutioner för att där uppfostras 

som vita barn.42 I texten finns inget som antyder att aboriginerna blivit utsatta för något 

folkmord. Om man ser på detta resultat utifrån en emancipatorisk synvinkel stärker det 

uppfattningen att förlorarnas och de förtycktas historia ofta utelämnas i historieskrivningen.   

5.3 Folkmordet i Kongo 1880 - 1920

Alla läromedel tar upp folkmordet i Kongo förutom Milstolpar. Det läromedel som gör den 

mest ingående beskrivningen av händelserna i Kongo är Epos och det är i en text om 

imperialismen under 1800-1900-talet där folkmordet är beskrivet. Orsakerna till folkmordet 

var enligt författarna ekonomiska. Belgarna var intresserade av elfenben och gummi vilket det 

fanns gott om i Kongo. I texten presenteras alltså en materialistisk förklarig till utvecklingen. 

I Epos lyfts det även fram att individen kung Leopold var en drivande kraft bakom erövringen 

och att han personligen styrde kolonin likt sitt eget privata företag. Således ges även en 

idealistisk orsaksförklaring till utvecklingen. Förloppet är beskrivet, för att komma över 

elfenben och gummi utnyttjade belgarna invånarna i Kongo som arbetskraft och belgarna 

skydde inte några medel i jakten på rikedom. Författarna till Epos ger ett exempel på hur 

belgarna kunde gå till väga för att anskaffa gummi. En vanlig metod var att belgarna skickade 

in en trupp soldater in i en kongolesisk by vilket lede till att byborna flydde. Soldaterna 

inledde med att först plundra byn, sedan förföljde de dess invånare och tog ett par kvinnor 

som gisslan. Som lösen för kvinnorna krävde soldaterna en stor mängd gummi. I Epos kan vi 

vidare läsa att tillämpandet av brutalt tvångsarbete var vanligt. Kongoleserna tvingades 

arbetade fastkedjade och under hugg och slag från belgiska övervakare. Den afrikan som inte 

levererade en icke tillfredsställande mängd riskerade att få händerna avhuggna. I Epos

pressenteras siffror som gör gällande att mellan åren 1885 till 1908 minskade befolkningen i 

Leopolds Kongo från tjugo till tio miljoner invånare. Enlig författarna ledde Leopolds 

fasansfulla styre till att hans eget land började reagera. Kungen tvingades lämna över sina 

privata besittningar i Kongo till den belgiska regeringen 1908.43

I Perspektiv på historien är folkmordet i Kongo beskrivet i bokens avsnitt om imperialismen

under 1800-1900-talet. Författarna menar att orsakerna till folkmordet var ekonomiska. 

Belgarnas syfte med kolonin var att berika sig själva. I Perspektiv på historien presenteras 

                                               
42 Alm, (2007), sid. 417.
43 Karlsson, Sandberg, Molin & Ohlander, (2008), sid. 227. 
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alltså en materialistisk orsaksförklaring till varför folkmordet skedde. En ytterligare orsak 

som lyfts fram i texten är att belgarna visade en stor brist på respekt för människovärdet och 

att afrikanerna inte ansågs vara lika mycket värda som européerna. I texten kan vi alltså läsa 

att idéer hade en betydelse för utvecklingen vilket medför att det i texten även presenteras

idealistiska orsaksförklaringar till utvecklingen. En kortare förloppsbeskrivning ges där 

författarna lyfter fram att den svarta befolkningen utnyttjades som tvångsarbetare. 

Tvångsarbetarna dog i stora antal då de tvingades leverera gummi och elfenben. De som inte 

utförde ett tillfredställande arbete kunde straffades genom att få händerna avhuggna. I 

Perspektiv på historien presenteras siffror som gör gällande att mellan 1885 till 1908 

halverades folkmängden i kolonin från 20 till 10 miljoner. Författarna menar att dessa siffror 

visar att grymheterna i Kongo är ett av ett av historiens värsta brott mot mänskligheten.44

I Sekvens nämns folkmordet i Kongo i en text om imperialismen under 1800-1900-talet.

Författaren menar att orsakerna till folkmordet handlade om ekonomisk vinning, där belgarna 

var särskilt intresserade av gummi och elfenben. I Sekvens presenteras således materialistiska 

orsaksförklaringar till utvecklingen. Författarna lyfter även fram att rasistiska idéer präglade 

belgarnas syn på kongoleserna. Belgiska affärsmän ansåg att kongoleserna inte var 

människor, de var egendom vilket man kunde göra vad man ville med. I Sekvens presenteras 

således även en idealistisk orsaksförklaring till utvecklingen. Förloppet är beskrivet där 

författaren tar upp att kongoleserna utan betalning tvingades samla in gummi och elfenben till 

kung Leopolds företag och de som inte lyckades med det straffades hårt. Likt de övriga

böckerna beskrivs det att ett vanligt straff var att kongoleserna fick sina händer avhuggna. Det 

som skiljer Sekvens från Perspektiv på historien och Epos är att författaren inte nämner att 

miljoner människor dog i Kongo under åren 1885 till 1908.45

I Alla tiders historia nämns folkmordet i Kongo kort i en bildtext i en text som behandlar

imperialismen under 1800-1900-talet. Likt de övriga böckerna kan vi läsa att ekonomiska 

faktorer drev på utvecklingen. Belgarna var på jakt efter elfenben och gummi och invånarna 

tvingades under grym behandlig leverera dessa varor. I Alla tiders historia presenteras alltså 

en materialistisk orsaksförklaring till varför folkmordet ägde rum. I bildtexten står det vidare 

att bybor som inte lyckades leverera den bestämda mängden elfenben eller gummi straffades 

                                               
44 Nyström, Nyström & Nyström, (2008), sid. 202. 
45 Öhman, (2007), sid. 238.  



19

hårt. (bilden visar två män och en kvinna med avhuggna händer).46 Ingen

konsekvensbeskrivning ges i bildtexten. Ingen av de presenterade böckerna använder sig av 

folkmordstermen i beskrivningen av illdåden i Kongo. Ur en emancipatorisk synvinkel är det 

tillfredställande att fyra böcker av fem tar upp folkmordet i Kongo. Detta då folkets, 

förlorarnas och de förtrycktas historia bör förtäljas. Det man kan vara kritisk mot utifrån ett 

emancipatoriskt perspektiv är det faktum att det i två böcker saknas en redogörelse för att 

miljontals människor dog i detta folkmord. 

5.4 Folkmordet på hererofolket 1904 - 1907

De böcker som tar upp folkmordet på hererofolket i nuvarande Namibia är Sekvens och 

Perspektiv på historien. Den bok som utförligast beskriver folkmordet är Sekvens och 

folkmordet beskrivs i en text som behandlar imperialismen. Hererofolket var enligt författaren 

det folk som drabbades värst av den europiska imperialismen i Afrika. I texten kan vi läsa att 

ekonomiska faktorer var drivkrafter bakom utvecklingen. Hererofolket kom i konflikt med 

tyskarna på grund av rätten till gamla betesmarker. Denna konflikt ledde till att hererofolket år 

1904 gjorde uppror mot tyskarna. Materialistiska orsaksförklaringar ges alltså till varför 

folkmordet skedde. Kriget pågick i fyra år och det slutade enligt författaren med hererofolkets 

totala undergång. I Sekvens ges en detaljerad beskrivning om hur mördandet gick till. När 

hererofolkets beväpnade män var besegrade drevs de överlevande männen, kvinnorna och 

barnen ut i öknen för att dö. Konsekvenserna av detta krig blev enligt författaren att av de 

ursprungliga 65 000 hereros fanns efter fyra års krig endast 10 000 kvar varande.47 I Sekvens

benämns inte mördandet som folkmord. 

I Perspektiv på historien tas folkmordet mot hererofolkets kort upp i en bildtext (bilden är ett 

fotografi av svältande och tillfångatagna män ur hererofolket). Denna bild finns i ett avsnitt

som behandlar imperialismen. I bildtexten nämns kort att hererofolket gjorde uppror mot 

tyskarna och att upproret ledde till hererofolket utsattes för ett regelrätt folkmord, där endast 

20 procent överlevde.48 Avsaknaden av någon större orsaksbeskrivning medför att det blir 

omöjligt att tolka vilken typ av orsaksförklaring som presenteras i texten. Utifrån ett 

emancipatorisk perspektiv går det vara kritisk till att endast två böcker tar upp folkmordet på 

hererofolket, då denna del av historien bör förtäljas. Vidare stärker detta resultat den 

                                               
46 Almgren, Bergström & Löwgren, (2008), sid. 215. 
47 Öhman, (2007), sid. 238.  
48 Nyström, Nyström & Nyström, (2008), sid. 202. 
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emancipatoriska historiesynens uppfattning att vissa grupper i vår historia ofta utelämnas i 

den traditionella historieskrivningen. 

5.5 Armeniska folkmordet 1915 - 1923 

Ingen av de studerade böckerna tar upp det armeniska folkmordet. Detta trots att samtliga 

läromedel tar upp Osmanska rikets undergång då folkmordet skedde. Detta är ett resultat som 

i allra högsta grad stärker den emancipatoriska uppfattningen att vissa grupper utelämnas i 

historieskrivningen och inte minst förlorarnas och invandrargruppers historia. 

Ur ett emancipatoriskt perspektiv kan man vara kritisk till detta resultat då det i Sverige idag 

bor ett stort antal människor med armeniskt, assyriskt, syrianskt samt grekiskt ursprung. 

Utifrån ett emancipatoriskt perspektiv bör även deras historia förtäljas i den svenska skolan.  

5.6 Förintelsen 1933 - 1945 

Alla läromedel tar upp förintelsen. Redogörelsen för förintelsen i böckerna har flera likheter, 

det finns dock ett par aspekter som skiljer böckerna åt. Perspektiv på historien är det 

läromedlet där redogörelsen för förintelsen är detaljrikast och detta folkmord tas upp i ett eget 

avsnitt i en del av boken som handlar om andra världskriget. I texten lyfts idéer fram som 

avgörande faktorer för utvecklingen. Enligt författarna var antisemitismen en avgörande 

faktor till varför förintelsen skedde. Till skillnad från de övriga böckerna beskrivs 

antisemitismens historia ingående där det lyfts fram att hatet mot judarna hade djupa rötter i 

Europa. I beskrivningen kan vi bl.a. läsa att kyrkan på medeltiden anklagade judarna för att 

vara Jesus mördare. Det lyfts vidare fram att makthavare under olika perioder beskyllt judar 

för missförhållanden i samhället. Under 1800-talet växte sig hatet mot judarna starkt, vilket 

var en följd av det växande rastänkandet och nationalismen. Under 1800-talet ansågs det 

enligt författarna viktigt att slå vakt om den egna nationens livskraft och bevarandet av rasens 

renhet. Detta kunde uppnås om nationen rensar ut främmande och farliga arvsanlag. Enligt 

författarna tog nazisterna fasta på dessa idéer. Författarna lyfter vidare fram att nazisterna 

knöt an till det gamla syndabockstänkande. Till skillnad från de övriga böckerna menar 

författarna att judarna blev beskyllda för nederlaget i första världskriget, den ekonomiska 

krisen och hotet från kommunismen.49 I texten presenterar alltså idealistiska förklaringar till 

varför förintelsen skedde. I orsaksbeskrivningen lyfts det till skillnad från de övriga böckerna 

inte fram att Hitlers tankar och handlingar var avgörande för att förintelsen ägde rum. 
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Förloppsbeskrivningen av förintelsen är utförlig. Författarna menar att nazisterna tidigt ville 

göra sig av med judarna i Tyskland och att det går att urskilja steg i den nazistiska jude 

politiken. Enligt författarna var det först under kriget som nazisterna tog beslut som ledde till 

förintelsen av judarna. I Perspektiv på historien är beskrivningen av händelserna när judarna 

gradvis förlorade sina medborgerliga rättigheter ingående. Beskrivningen av de första stegen i 

förintelsen av judarna är likartad i alla de studerade böckerna. I Perspektiv på historien lyfts 

det bland annat fram att Tysklands judar successivt förlorade sina medborgerliga rättigheter 

efter 1933. Författarna tar bl.a. upp att judar inte fick inneha vissa arbeten och butiker ägda av 

judar blev bojkottade. Vidare lyfts det bl.a. fram att nazisternas raslagar förbjöd äktenskap 

mellan judar och icke judar. Författarna menar att terrorn kulminerade under Kristallnatten 

1938 då nazisterna brände ner synagogor och slog sönder judiska affärer över hela Tyskland. I 

Perspektiv på historien beskrivs vidare att nästa steg i förintelsen skedde då tyskland besegrat 

Polen och den stora polsk-judiska befolkningen tvingades att bosätta sig getton. Författarna 

menar att judarna levde under vedervärdiga förhållanden. I boken kan vi läsa att nästa steg i 

Förintelsen skedde då Nazityskland angrepp Sovjetunionen 1941. Nu inleddes enligt 

författarna det systematiska utrotandet av judarna. Det som skiljer Perspektiv på historien från 

de övriga läromedlen är att förloppsbeskrivning är mer detaljerad än de övriga böckernas. 

Mördandet är t.ex. betydligt mer detaljerat beskrivet där det lyfts fram att judarna blev 

mördade genom massavrättningar på östfronten, genom specialutrustade lastbilar vars avgaser 

leddes ut i lastutrymmet och genom gasning i förintelselägren. I Perspektiv på historien kan vi 

läsa om de hemskheter som förekom i förintelselägren. Författarna beskriver band annat att de 

som var unga och friska blev slavar, äldre, sjuka och barn avrättades ofta direkt. Till skillnad 

från de övriga böckerna beskrivs situationen för de tusentals judiska flyktingar som försökte 

fly undan nazisterna. I denna redogörelse lyfts det fram att Sverige i början på 1930-talet 

avvisade många judar från att komma in i Sverige då förföljelse på grund av eller religion 

eller ras inte var skäl nog för att få komma in i Sverige. Vidare beskrivs dock de insatser som 

gjordes av Raul Wallenberg och det svenska röda korset. 50 I Perspektiv på historien lyfts 

andra grupper förutom judarna upp som offer för förintelsen. Följande grupper sattes enligt 

författarna i koncentrationsläger: politiska fångar, emigranter, yrkesförbrytare, homosexuella, 

Jehovas vittnen, eller arbetsskygga tyskar och arbetsskygga icke tyskar. Vidare beskrivs att 

vissa sjukhus hade särskilda rum med gaskammare där handikappade och mentalt efterblivna 

människor mördades. Det som skiljer Perspektiv på historien från de övriga böckerna är att 
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skuldfrågan diskuteras. Författarna menar att de nazistiska ledarna bär det största ansvaret 

men de lyfter dock fram att förintelsen genomfördes under medverkan eller tyst medgivande 

från stora delar av den tyska befolkningen. I Perspektiv på historien presenteras siffror som 

gör gällande att nazisterna mördade 6 miljoner judar och 500 000 romer. Vidare mördade 

nazisterna enligt författarna tiotusentals homosexuella och cirka 6 miljoner politiska 

motståndare, medlemmar i motståndsrörelser och krigsfångar.51 Författarna betecknar 

nazisternas utrotning av judar och andra folkgrupper som folkmord. 

I Milstolpar tas förintelsen upp i en text som behandlar totalitära diktaturer under 

mellankrigstiden samt i en text om andra världskriget. Idéer och individen Hitler lyfts fram 

som avgörande faktorer till varför förintelsen skedde. I orsaksbeskrivningen menar författaren 

att i Hitlers raslära var alla folkgrupper rangordnade. Den ariska rasen stod högst upp på 

skalan. Judar, romer och färgade människor fanns längst ner. Författaren menar att Hitlers 

personliga hat mot det judiska folket medförde att antisemitismen blev en central del av den 

nazistiska världsbilden och att många människor kom att ta till sig Hitlers idéer. Hitler ansåg 

att judarna låg bakom de flesta problemen i samhället och att de skulle straffas för det.52

Författaren menar att antisemitismen inte var något som kom med Hitler, antisemitismen var 

utbredd i Europa under 1800-talet och början 1900-talet. I Milstolpar pressenteras således 

idealistiska orsaksförklaringar till varför förintelsen ägde rum. Förloppet är detaljerat 

beskrivet. Författaren lyfter fram att Tysklands judar successivt förlorade sina medborgerliga 

rättigheter efter 1933. Denna beskrivning är likartad med den i Perspektiv på historiens. I 

Milstolpar kan vi läsa att krigsåren medförde att judarnas situation förvärrades radikalt. I 

texten kan vi läsa att nazisterna under förintelsen även förföljde andra människor som de 

betraktade som mindervärdiga. Under krigsåren började nazisterna organisera ett systematiskt 

dödande av judar, romer, homosexuella, handikappade, politiska motståndare (främst 

kommunister) och andra grupper som avvisade nazismen, där ibland Jehovas vittnen. I 

Milstolpar är mördandet beskrivet där mördandet till en början sköttes av speciella enheter ur 

SS där offren samlades ihop och sköts. Författaren menar att i nästa fas fick mördandet en mer 

industriell karaktär. Förintelse/koncentrationslägren är beskrivna där författaren lyfter fram att 

judar och andra grupper i det ockuperade Europa transporterades med tåg till lägren. I lägren 

sorterades de friska och starka ut för att användas som slavarbetare. De som ansågs svagare 

dödades med giftgas. Andra grupper dog i läger för krigsfångar och politiska motståndare, där 
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många sköts eller dog av svält. Enligt författaren bokförde nazisterna sitt mördande noga 

vilket lett till att verksamheten har kunnat kartläggas i efterhand. I Milstolpar presenteras 

siffror som gör gällande att cirka 13 miljoner människor mördades under förintelsen, Av 

dessa 13 miljoner var ca 6 miljoner judar.53 I texten om förintelsen används inte termen 

folkmord i redogörelsen.  

I Epos tas förintelsen upp i en text om Nazityskland under mellankrigstiden samt i kapitlet om 

andra världskriget. Orsakerna till varför förintelsen skedde var enligt författarna flera.

Enligt författarna hade Hitler alltid hävdat att hans kamp var riktad mot två huvudfiender, 

kommunismen och judendomen. Författarna menar även att judarna sedan gammalt används 

som syndabockar i Europas historia. I texten presenteras alltså idealistiska orsaksförklaringar 

till varför förintelsen ägde rum då författarna menar att idéer samt individen Hitler var 

avgörande faktorer för utvecklingen. Till skillnad från de övriga böckerna betonar författarna

att sociala förhållanden spelade en betydande roll. De menar att flera destruktiva krafter 

verkade i Tyskland under mellankrigstiden vilket kom att medföra att ett stort antal människor

stödde nazismens folkmord. Dessa destruktiva krafter var den förödmjukande freden i 

Versailles, arbetslösheten som innebar fattigdom och en känsla av förödmjukelse samt att de 

demokratiska partierna blev beskyllda för förlusten i första världskriget. Författarna menar 

vidare att den tyska barnuppfostran har framförts som en förklaring. Författarna lyfter fram att 

forskning tyder på att den tyska barnuppfostringen innehöll särskilt mycket våld och krav på 

underkastelse. Författarna menar att barn som utsätts för mycket våld i bardomen riskerar att i 

vuxen ålder själva bli förövare.54  I texten presenteras således även materialistiska 

orsaksförklaringar till varför förintelsen ägde rum, då sociala förhållanden ges en stor vikt. 

Redogörelsen för förintelsen är detaljerad där författarna beskriver att förföljelsen av judarna 

började redan 1933. I Epos kan vi likt de övriga böckerna läsa att judarna steg för steg 

förlorade sina medborgerliga rätigheter. Författarna menar att kriget mot judarna började 

inom Tysklands gränser för att sedan under kriget fortsätta i de ockuperade länderna. 

Författarna lyfter fram att de polska judarna var en särskilt drabbad grupp. I Epos beskrivs de 

polska ghettona, där många judar dog på grund av svält, umbäranden och arkebuseringar. 

Enligt författarna ledde angreppet mot Sovjetunionen till att behandlingen av judarna gick in i 

ett nytt skede. Då inleddes enligt författarna folkmordet genom att judarna samlades ihop i 

tusentals och sköts till döds i massavrättningar. I Epos är Wannseekonferensen beskriven där 
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nazisterna bestämde sig för den ”den slutliga lösningen”. Den systematiska utrotningen är väl 

beskriven i Epos. Författarna beskriver hur godståg gick genom hela Europa och samplade 

ihop judar för att senare transportera dem till utrotnings och arbetslägren. I texten lyfts det likt 

de övriga böckerna fram att vissa blev dödade direkt vid ankomsten medan andra som ansågs 

friska och starka fick leva ytterligare en tid då nazisterna ville dem utnyttjades som 

arbetskraft. I Epos tas det ej upp att nazisterna under förintelsen även mördade andra grupper i 

stor skala. Författarna tar dock upp att nazismen var starkt kvinnofientlig. Kvinnor ansågs ha 

lägre värde än män och de ansågs besitta särskilda egenskaper som att de t.ex. var särskilt 

omsorgsfulla. Detta stred mot nazisternas dyrkan av hårdhet och våld. I Epos kan vi läsa att 

kvinnor som var judar, romer, fattiga, gifta med eller barn till alkoholister, dåliga i skolan, 

handikappade eller psykiskt sjuka kunde tvångssteriliseras eller utsättas för tvångsaborter utan 

prövning.55 Epos skiljer sig från de övriga böckerna då författarna diskuterar vad judarna 

egentligen visste om förintelsen när den pågick. Förfararna hävdar att nazisterna lyckades 

hålla utrotningslägren hemliga mycket länge. Få judar trodde enligt författarna på de historier 

de fick höra om att deras släktingar och vänner blev systematiskt mördade i dödslägren. 

Författarna menar vidare att opinionen i väst länge vägrade att tro på rapporterna om 

nazisternas utrotningsläger. I Epos används begreppet folkmord i redogörelsen och enligt 

författarna dog 6 miljoner judar under förintelsen.56 I läromedlet presenteras inga siffror på de 

andra grupper som föll offer för förintelsen.    

I Alla tiders historia tas förintelsen upp i en text som behandlar nazidiktaturen i Tyskland. I 

läromedlet kan vi likt de övriga böckerna läsa att idéer var avgörande faktorer till varför 

förintelsen skedde. Nazisternas rastänkande knöt enligt författarna an till gamla rasistiska och 

antisemitiska tankegångar, där judarna utmålades som folkets fiender. Hitler ansåg att arierna 

stod högst upp och judarna lägst ner på skalan av alla raser. Inom den nazistiska ideologin 

fanns en dröm om att det blåögda herrefolket skulle regera och allt som inte passade in skulle 

rensas ut. Herrefolket skulle förädlas genom en renodling av den germanska rasen. Det som 

skiljer orsaksbeskrivningen i Alla tiders historia i jämförelse med de övriga är att författarna 

diskuterar om Hitler verkligen gav order om den systematisk utrotning av judarna eller om 

förintelsen blev en process som stegvis drevs fram genom olika beslut av hans underordnade. 

Författarna hävdar dock efter diskussionen att Hitler gav order om förintelsen. De menar att 

det finns en rad citat från Hitler själv och hans underordnade som tyder på att förintelsen var 
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hans högsta vilja. Likt de övriga böckerna presenteras alltså idealistiska orsaksförklaringar till 

varför förintelsen skedde då idéer samt individen Hitlers idéer och övertygelser lyfts fram som 

avgörande faktorer för utvecklingen. Förloppet är beskrivet där det likt de övriga böckerna 

beskrivs hur judarna får det allt värre efter nazisternas maktövertagande 1933. Författarna 

menar likt de övriga författarna att Tysklands judar successivt förlorade sina medborgerliga 

rättigheter och att de i slutet av 1930-talet inte hade några rättigheter kvar alls. I Alla tiders 

historia kan vi läsa att förföljelserna till slut övergick till ett industriellt mördande. Författarna 

menar att utrotningen av judarna var en välplanerad aktion. Det som skiljer Alla tiders 

historia från de övriga böckerna vad gäller förloppsbeskrivningen är att författarna har valt att 

presentera stora citat från Joseph Goebbels dagbok och från Wannseekonferensens protokoll 

skrivet av Adolf Eichmann 1942. I Goebbels dagbok presenteras ett citat där Goebbels bland 

annat för fram åsikten att judendomens förintelse måste bli följden av världskriget. I 

protokollet från Wannseekonferensen kan vi bl.a. läsa att judarna skulle utnyttjas som 

slavarbetare och att detta slavarbete skulle leda till att många dog.57 I Alla tiders historia 

beskrivs att nazisterna byggde gaskamrar i sina utrotningsläger då detta skulle på kortast 

möjliga tid döda så många som möjligt. Vidare beskrivs att vissa judar som ansågs vara 

arbetsdugliga fick leva och arbeta i lägren. I Alla tiders historia presenteras siffror som gör 

gällande att nazisterna under sina drygt 12 år vid makten dödade 10 miljoner människor, 

varav dessa var sex miljoner judar och en halv miljon romer.58 Vika de övriga grupperna var 

nämns ej. I Alla tiders historia används ej folkmordstermen i redogörelsen för förintelsen. 

I Sekvens tas förintelsen upp i ett avsnitt av boken som behandlar Nazitysklands historia från 

1933 fram till 1945 (andra världskriget behandlas separat i en annan text). I

orsaksförklaringen kan vi läsa att idéer samt att individen Hitler var avgörande faktorer för 

utvecklingen. Författarna lyfter fram att nazistpartiet redan i dess begynnelse var 

antisemitiskt. Författaren menar att Hitlers personliga hat var något mer än antisemitism, hatet 

var hela hans världsuppfattning. Sekvens är den bok som i störst utsträckning lyfter fram 

Hitlers personliga uppfattningar. Till skillnad från de övriga böckerna lyfter författaren fram 

att Hitler på 1920-talet skrev boken Mein Kampf där han hävdar att historien var en kamp 

mellan raser. Denna kamp står framförallt mellan den germanska rasen och judarna. Vidare 

kan vi läsa att Hitler i Mein Kampf hävdade att judarna hade skapat allt som han tyckte illa 
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om, storfinansen demokratin, socialismen och fackföreningarna.59 Likt de övriga böckerna 

presenteras alltså idealistiska orsaksförklaringar till varför förintelsen ägde rum. Likt de 

övriga böckerna beskrivs hur nazisterna direkt efter maktövertagandet började terrorisera 

judarna och att judarna till slut skulle förlora sina medborgerliga rätigheter. I Sekvens tas i 

stort sett samma händelser upp som i de övriga böckerna. Det som skiljer 

förloppsbeskrivningen från de övriga böckerna är att författaren till stor del beskriver 

förintelsen utifrån att presentera berättelser från verkliga händelser. I Sekvens kan vi bland 

annat följa en tysk-judisk skräddares öde. Författaren menar att judarnas situation blev allt 

värre när kriget bröt ut och att kriget innebar att den systematiska utrotningen började. I

Sekvens kan vi enbart läsa om att mördandet pågick i förintelselägren. Beskrivningen av 

förintelselägren är detaljerad. Likt de övriga böckerna tas det bland annat upp att judarna 

delades upp i två grupper. De arbetsdugliga fick leva ytterligare en tid, andra blev ihjäl gasade 

direkt. Enligt författaren var förintelsen det största och mest organiserade folkmordet i 

historien, vars syfte var att förinta de europeiska judarna. Författaren framhäver att det är 

svårt att få fram exakta siffror på hur många som dog under förintelsen, forskning pekar dock 

på att sex miljoner judar mördades.60  I Sekvens nämns ej att andra grupper förutom judarna 

som offer för förintelsen. Ur ett emancipatoriskt perspektiv går det vara kritiskt till att vissa 

grupper utelämnas som offer för förintelsen. I Sekvens nämns endast judarna som offer för 

förintelsen och i Epos nämns inte att romer och ett stort antal andra grupper hör till

förintelsens offer. Detta är även fallet med Alla tiders historia där endast judar och romer 

tydligt nämns som offer. Ur ett emancipatoriskt perspektiv är det Perspektiv på historien och 

Milstolpar som har den mest tillfredställande redogörelsen för förintelsen. Detta därför att 

dessa läromedel tydligast redogör för att flera olika grupper hör till förintelsens offer. Viktigt 

är att tillägga att det finns olika definitioner av förintelsen, jag har t.ex. använt mig av den 

breda definitionen. Vissa läroboksförfattare använder sig möjligen av andra definitioner av 

förintelsen vilket medför att vissa grupper utelämnas i beskrivningen.  

5.7 Folkmorden i Sovjetunionen under Stalintiden 1924 – 1953

Alla böcker tar upp folkmorden som skedde i Sovjetunionen under Stalintiden. Redogörelsen 

har sina likheter och skillnader. De läromedel som i störst utsträckning tar upp folkmorden 

under Stalintiden är Perspektiv på historien och Alla tiders historia. I Perspektiv på historien 

behandlas folkmorden i en text som behandlar Sovjetunionens mellankrigshistoria. Den 
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brutala tvångskollektiviseringen tas upp där författarna tar upp att det var ekonomiska faktorer 

som ledde fram till kollektiviseringen. Sovjetledning ansåg att kollektiviseringen skulle leda 

till ett effektivare jordbruk.61 I texten presenteras alltså en materialistisk orsaksförklaring till 

varför tvångskollektiviseringen ägde rum. Förloppet är beskrivet där författarna lyfter fram att 

bönderna gjorde motstånd mot politiken, särskilt i de bördiga jordbruksdistrikten i Ukraina. 

Ett stort antal av de bönder som motsatte sig kollektiviseringen blev enligt författarna

skickade till arbetsläger. Författarna menar att kollektiviseringen ledde till katastrofala 

förhållandena inom jordbruket. Trots detta pressade landets ledning upp spannmålsexporten

till det dubbla för att få in pengar till de importvaror som landet behövdes för industrins 

utbyggnad. I Perspektiv på historien presenteras siffror som gör gällande att hungersnöden

1932-1933 resulterade i 6 miljoner människors liv.62 I Perspektiv på historien tas den stora 

terrorn upp och författarna menar att Stalin genom den stora terrorn ville skapa ett troget parti.

I texten presenteras därmed en idealistisk orsaksförklaring till utvecklingen, då författarna 

framhäver att det var individen Stalin som drev på utvecklingen. Den stora terrorns förlopp

beskrivs. Författarna tar upp att en serie rättegångar startade i Moskva år 1936, där nästan hela 

den gamla ledningen i bolsjevikpartiet samt de flesta höga militärer dömdes till döden för 

förräderi. Författarna hävdar att hundratusentals (ingen exakt siffra anges) partimedlemmar 

och partitjänstemän avrättades mellan åren 1936 och 1938.63 Författarna understryker att 

Stalins utrensningar bara var toppen på ett isberg, ännu fler människor dog på grund ut av 

Stalins politik. Perspektiv på historien är det läromedlet där redogörelsen för Gulag är

detaljrikast. I texten kan vi läsa att orsakerna till varför att Gulagsystemet inrättades i 

huvudsak var ekonomiska. Enligt författarna behövde Sovjetunionen tvångsarbetskraft för att 

lyckas med sin industrialiseringsprocess. Fånglägren kom att bli en central del av landets 

ekonomiska liv. Det var enligt författarna straffarbetare som byggde kanaler, kraftverk och 

arbetade i skogen, i gruvor och i industrier. I texten presenteras således materialistiska

orsaksförklaringar till varför Gulagsystemet inrättades. Författarna ger en detaljerad 

redogörelse för hur livet i Gulag såg ut. Förhållandena var enligt författarna fruktansvärda för 

ett stort antal av straffarbetarna. De lyfter bland annat fram ett exempel från lägren i 

gruvdistrikten i östra Sibirien där mängder av fångar dog av sköld, svält och hårt arbete. Den 

dagliga matransonen i dessa läger var 400 gram bröd och ett mål soppa kokt på fisk eller 

köttrester. De fångar som inte förmådde att arbeta fick halv ranson. Bristen på kläder och skor 
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var stor i lägren. Enligt författarna straffades brott mot lägerreglementet genom avrättning 

eller genom särskilt hårt straffarbete som få fångar överlevde. Författarna framhäver att den 

höga dödligheten var ett problem eftersom lägren spelade en viktig roll i den sovjetiska 

ekonomin. Lägren fylldes därför ständigt på med nya fångar. På 1920-talet var enligt 

författarna de flesta som sändes till Gulag brottslingar eller politiskt oppositionella, på 1930-

talet fylldes lägren framför allt av bönder som motsatte sig kollektiviseringen. I Perspektiv på 

historien står det även att mindre disciplinbrott kunde rendera till straffarbete i Gulag. ”Brott” 

som att t.ex. trilskas med ledningen i fabriken eller koma försenad på morgonen kunde ledda 

till mångårigt straffarbete. Enligt författarna var Gulag som störst år 1950, under detta år var 

tre miljoner dömda till straffarbete. Men då saknas uppgift om de som fängslats utan 

rättegång. Författarna menar att siffran på hur många som dog i lägren är omtvistat, det rör sig 

enligt dem om flera miljoner människor.64 Författarna menar att det idag står klart att 

sovjetiska samhällsexprimentet utgjorde ett av 1900-talets stora brott mot mänskligheten.

I Alla tiders historia behandlas folkmorden under Stalin ingående och händelserna tas upp i 

en text som behandlar den kommunistiska diktaturen i Sovjetunionen under mellankrigstiden 

samt i en separat text som behandlar Stalins terror och folkmord. I läromedlet tas 

tvångskollektiviseringen upp och en drivande faktor bakom tvångskollektiviseringen var 

ekonomiska. Kollektiviseringen skulle ledda till att jordbruket blev effektivare, frigöra 

arbetskraft till industrin och försörja den ökande stadsbefolkningen. I texten presenteras alltså

materialistiska orsaksförklaringar till utvecklingen. Författarna menar till skillnad från de 

övriga författarna att en anledning till tvångskollektiviseringen även var att Stalin ville bli 

kvitt bönderna på deras gårdar. Stalin ansåg att bönderna var småkapitalister som skulle 

kunna bli ett hot mot regimen. Storbönderna, de så kallade kulakerna, ville Stalin likvidera 

som klass. I texten presenteras således även idealistiska orsaksförklaringar, då författaren 

menar att individen Stalins föreställningar om bönderna och storbönderna var en avgörande 

faktor bakom kollektiviseringen. I förloppsbeskrivningen lyfter författarna fram att ett stort 

antal kulaker svalt ihjäl, deporterades till Gulag eller avrättades. Miljoner småbönder svalt 

ihjäl och deporterades till Sibirien (ingen exakt siffra anges). Enligt författarna skulle Stalin 

långt senare ha berättat för Storbritanniens premiärminister Churchill att tio miljoner 

sovjetmedborgare dött som en följd av kollektiviseringen.65 I Alla tiders historia tas den stora 

terrorn upp och i texten kan vi läsa att orsakerna till terrorn var att Sovjetledningen ville skapa 
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en totalitär polisstat och göra slut på så kallade klassfiender. Stalin var enligt författarna en 

stor pådrivare till terrorn och morden. I texten presenteras alltså idealistiska 

orsaksförklaringar till varför den stora terrorn ägde rum då författaren lyfter fram att partiets 

ideologi samt individen Stalin var avgörande faktorer för utvecklingen. Förloppet är kort 

beskrivet där författarna lyfter fram att ständiga utrensningar och deporteringar till Sibirien 

var vanliga under 1930-talet. Vanliga medborgare, militärer och partitjänstemän drabbades. 

Ingen siffra på antalet döda under den stora terrorn pressenteras i texten. Likt Perspektiv på 

Historien tar Alla tiders historia upp Gulag. I orsaksbeskrivningen kan vi skönja att det var 

ekonomiska faktorer som låg bakom Gulagsystemet. Författarna menar att Sovjetunionens 

industrialisering genomfördes till stor del av tvångsarbetare och Gulag blev en förutsättning 

för denna industrialisering. I texten ges således en materialistisk orsaksförklaring till varför 

Gulag upprättades. I Alla tiders historia beskriv Gulagsystemet ingående och beskrivningen 

är likartad med Perspektiv på historiens. I Alla tider historia beskrivs t.ex. att fångarna 

tvingades arbeta i gruvor, i skogar, bygga kanaler och städer. Dödligheten i Gulag var enligt 

författarna mycket hög och detta på grund av hungern, kylan, det hårda arbetet, bristen på 

medicin och avrättningar.66 I Alla tiders historia pressenteras siffror som gör gällande att 

antalet dödsoffer totalt i Gulag var mellan 10 och 20 miljoner.67 Författarna hävdar att hur 

man än räknar är mordoffren större än i Nazityskland. Författarna diskuterar till skillnad från 

de övriga böckerna hur Stalins hårda politik kunde genomföras och de menar att dagens 

forskning pekar på att ett stort antal sovjetmedborgare ställde sig bakom terrorn och därmed 

kunde den genomföras. Det som vidare skiljer Alla tiders historia från de övrig böckerna är 

att författarna har valt att kalla Stalins politik för folkmord och de kallar Sovjetunionen för en 

folkmordsregim (de övriga författarna använder sig ej av folkmordstermen i sina 

redogörelser). Författarna diskuterar varför kommunismens folkmord är okänt i förhållande 

till nazismens. En förklaring som de lyfter fram är att Sovjetunionen inte dokumenterade sitt 

mördande på samma sätt som Nazityskland. Författarna lyfter även fram en ytterligare 

förklaring där de menar att kommunismen har haft betydligt fler försvarare än nazismen och 

detta har medfört att efterforskningarna kring dessa folkmord blivit färre.68  

I Sekvens tas den brutala kollektiviseringen och den stora terrorn upp i en text som handlar om 

Sovjetunionens bildande. Tvångskollektiviserings är detaljerat beskriven. I texten lyfts 
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ekonomiska orsaker fram som påverkande för utvecklingen då författaren menar att orsaken 

till kollektiviseringen var att all jord skulle kollektiviseras. Således ges en materialistisk 

orsaksförklaring till skeendet. Författaren menar även att utöver att all jord skulle 

kollektiviseras ville den sovjetiska ledningen sprida socialistiska idéer till landsbygden och 

öka kommunistpartiets kontroll av bönderna med hjälp av kollektiviseringen. Författaren 

beskriver att många bönder motsatte sig politiken, men att individen Stalin hade bestämt att 

allt motstånd skulle krossas till varje pris.69 I texten ges således även idealistiska 

orsaksförklaringar till utvecklingen. Förloppet är beskrivet, där vi bl.a. kan läsa att de byar 

som motsatte sig politiken omringades med kulsprutor och tvingades ansluta sig. De bönder 

som inte anpassade sig skickades till arbetsläger eller avrättades. Enlig författaren ledde denna 

politik till en kraftig minskning av jordbruksproduktionen i Sovjetunionen. Partiet beslutade 

dock att stora mängder spannmål skulle säljas utomlands eftersom det var viktigt att få in 

valuta till inköp av maskiner. När världsmarknadspriserna på vete 1931 sjönk till hälften 

valde landets ledning att fördubbla exporten vilket fick till följd att det utbröt katastrofala 

hungersnöder. Författaren menar att forskare har uppskattat att svälten och terrorn kostade 

mellan 15 och 16 miljoner människor livet i Sovjetunionen. Det understryks dock att alla 

siffror är mycket osäkra. Den stora terrorn tas upp i Sekvens och vi kan läsa att orsakerna till 

denna terror låg i Stalins och kommunistpartiets strävan att stärka sin makt. Författaren 

hävdar att politiken i sovjetunionen gick emot vad en bred majoritet av den sovjetiska 

befolkningen ville. För att genomföra sin politik behövde därför kommunistpartiet ha all 

makt. Individen Stalin ville även ha all makt själv vilket ledde till Stalins hårda utrensningar 

inom partiet. I texten presenteras således idealistiska orsaksförklaringar till den stora terrorn. I 

Sekvens är den stora terrorns förlopp beskrivet. Där det t.ex. tas upp att en efter en försvann de 

personer som kunde tänkas opponera mot Stalin.70 Ingen siffra ges på hur många som blev 

avrättade under den stora terrorn. I Sekvens finns ingen redogörelse för Gulag. 

I Milstolpar tas folkmorden under Stalintiden upp i en text som behandlar totalitära diktaturer

under mellankrigstiden. Likt de tidigare presenterade böckerna beskrivs den hårda 

kollektiviseringen av jordbruket vilket enligt författaren drevs fram av ekonomiska faktorer, 

jordbruket skulle bli effektivare med hjälp av kollektiviseringen. I texten presenteras således 

en materialistisk orsaksförklaring till utvecklingen. Förloppet är beskrivet där författaren 

lyfter fram att många bönder motsatte sig kollektiviseringen vilket ledde till att ett stort antal 
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sattes i arbetsläger eller avrättades. Enligt författaren var den sovjetiska statens hårda 

leveranskrav av livsmedel obevekliga. När all mat var levererad fanns det knappt någon mat 

kvar till bönderna själva. I Milstolpar pressenteras ett exempel från en svältkatastrof i Ukraina 

1932 – 1933 som krävde miljoner liv.71 Den stora terrorn tas upp i Milstolpar och orsakerna 

till terrorn var enligt författaren att Stalin vill stärka sin makt med hjälp av politiska 

utrensningar. I texten ges således en idealistisk orsaksförklaring till varför den stora terrorn 

ägde rum, då författaren lyfter fram att det var individen Stalin som var pådrivaren av terrorn.  

Ingen större förloppsbeskrivning ges. I redogörelsen jämförs dock Stalin med Hitler och de 

bägge kallas för massmördare. Författaren hävdar att ett stort antal människor avrättades, men 

hur många är inte känt. Författaren menar att forskares olika uppfattningar pendlar mellan en 

halv miljon och många miljoner människor. Författaren understryker dock att alla siffror är 

mycket osäkra.72 I Milstolpar finns ingen redogörelse för det sovjetiska fånglägersystemet 

Gulag. 

I Epos tas folkmorden under Stalintiden upp i en text som handlar om Sovjetunionens bildade. 

Epos är det läromedel där redogörelsen är minst detaljerad av de jämförda böckerna. 

Kollektiviseringen beskrivs där författarna menar att ekonomiska faktorer drev på 

utvecklingen, jorden skulle med hjälp av kollektiviseringen socialiseras. I texten ges således 

en materialistisk orsaksförklaring till utvecklingen. Förloppet är beskrivet där författarna 

lyfter fram att den hårda socialisering av jorden ledde till ett stort antal självägande bönderna 

mördades eller deporterades till Sibirien. I Epos presenteras inga siffror på hur många som 

dog på grund ut av kollektiviseringen. Den stora terrorn beskrivs kortfattat. Någon större 

orsaksförklaring står ej att finna men jag tolkar det som att författarna menar att det var Stalin 

som person som drev på den stora terrorn, då de menar att det var Stalin som genomförde de 

hårda utrensningarna. En idealistisk orsaksförklaring presenteras alltså i texten. Förloppet är 

beskrivet där vi kan läsa att utrensningarna sköttes av den hemliga säkerhetspolisen, som 

senare kom att kallas för KGB. Enligt författaren var konsekvenserna av den stora terrorn att 

hundratusentals människor avrättades och ännu fler deporterades och sattes i arbetsläger.73

Gulag systemet tas ej upp i Epos. Till skillnad från de övriga böckerna nämns inga siffror som 

gör gällande att miljoner människor dog under Stalintiden. Ur ett emancipatoriskt perspektiv 

går det vara kritiskt till att endast två av fem böcker redogör för Gulag. Anmärkningsvärt är 
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att det i Epos inte presenteras några siffror på att miljoner människor dog under Stalintiden. 

Detta resultat visar vidare på att det finns stora skillnader i konsekvensbeskrivningarna mellan 

böckerna. Ur ett emancipatoriskt perspektiv är det positivt att alla böcker i någon mån tar upp 

de hemskheter som skedde i Sovjetunionen under Stalintiden. Detta då det ur ett 

emancipatoriskt perspektiv är viktigt att lyfta fram folkets, förlorarnas och de förtrycktas 

historia.   

5.8 Folkmorden i Kina under Mao Zedong 1949 – 1976 

Alla böcker tar i någon mån upp folkmorden i Kina under Mao Zedong. Beskrivningen av 

orsakerna, förloppet och konsekvenserna har sina likheter och skillnader. I Epos kan vi läsa 

om folkmorden i en text som behandlar Kinas historia från andra världskriget fram till idag. I

Epos tas masskampanjerna upp och det var det var enligt författarna ideologiska faktorer 

(Stalinism) som låg bakom dessa aktioner. Författarna menar att uppbyggandet av Kina följde 

stalinistiskt mönster, där brutala utrensningen och likvideringen av motståndare till regimen 

var vanliga. I texten presenteras alltså en idealistisk förklaring till varför detta folkmord 

skedde. I Epos finns ingen förloppsbeskrivning med. Masskampanjernas konsekvens är dock 

beskriven. Enligt författarna medgav Mao 1957 att 800 000 ”klassfiender” avrättades mellan 

åren 1949 till 1954. Författarna hävdar dock att ett stort antal bedömare anser att de verkliga

siffrorna var betydligt högre.74 I Epos tas det stora språnget upp och i texten kan vi skönja att 

det var ekonomiska, ideologiska samt individen Mao som var avgörande faktorer för 

utvecklingen. Mao ville enligt författarna mobilisera de väldiga mänskliga resurserna i Kina 

och öka produktionen av jordbruks och industriprodukter. Denna orsaksförklaring har 

idealistiska inslag då författarna framhäver Maos betydelse samt materialistiska inslag då 

projektet handlade om att stärka ekonomin. Författarna lyfter även fram att en ytterligare 

anledning till det stora språnget var att kommunisterna ville skapa den nya socialistiska 

människan där all egendom var gemensam, således ges ytterligare en idealistisk förklaring i 

texten. Förloppet är beskrivet där författaren lyfter fram att reformerna var ett misslyckande 

vilket ledde till att miljoner människor svalt ihjäl.75 Det stora språnget beskrivs som en 

katastrof, men denna katastrof berodde enligt författaren inte enbart på att reformerna 

misslyckades utan även på missväxt och på att Sovjet drog in all hjälp till Kina under denna 

tidsperiod. I Epos tas kulturrevolutionen upp och författarna menar att individen Mao och 

dennes idéer var avgörande för utvecklingen. I Epos kan vi läsa att det var Mao som startade 
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kulturrevolutionen och orsakerna till kulturrevolutionen var att Mao ville stärka sin makt 

inom kommunistpartiet och han hade vidare som mål att landet skulle genomgå ett ideologiskt 

reningsbad. I Epos presenteras således idealistiska orsaksförklaringar till varför kultur 

revolutionen skedde. Kulturrevolutionens händelseförlopp är väl beskrivet där det lyfts fram 

att de så kallade röda garderna var hänsynslösa mot sina motståndare. Så kallade reaktionära 

element och kontrarevolutionära revisionister skulle med hjälp av kulturrevolutionen avslöjas 

och isoleras. Enligt författarna förföljdes och förnedrades partifunktionärer, lärare, konstnärer 

och ämbetsmän och ett stort antal människor tvingades ut på landsbygden. Författaren 

presenterar siffror som gör gällande att 3 till 4 miljoner partimedlemmar fängslades och 12 till 

20 miljoner kineser tvångsförflyttades ut på landsbygden. Enligt författarna dog omkring en 

halv miljon människor på grund ut av kulturrevolutionen.76

I Alla tiders historia beskrivs folkmorden under Mao i en text som behandlar Kinas historia 

från 1920-talet fram tills idag. I Alla tiders historia tas masskampanjerna upp och i texten 

lyfts ekonomiska faktorer fram som avgörande för denna händelse. Enligt författarna var 

masskampanjerna ett led i införandet av planekonomi i Kina. Författarna presenterar där med 

en materialistisk förklaring till utvecklingen. I Alla tiders historia kan vi vidare läsa att

ideologiska faktorer var drivande bakom dessa kampanjer, då kommunistpartiet ville bli kvitt 

så kallade klassfienderna i Kina. Således ges även en idealistisk orsaksförklaring i texten. 

Hur förloppet gick till är inte beskrivet. Enligt författaren har Mao själv berättat att 800 000 

klassfiender likviderades mellan 1949 och 1954.77 I Alla tiders historia tas det stora språnget 

upp vilket är detaljerat beskrivet. I texten kan vi läsa att det stora språnget drevs fram av 

ekonomiska faktorer. Med hjälp av det stora språnget skulle Kina på 10 år ta ett stort språng 

och ekonomiskt komma ikapp ett land som t.ex. Storbritannien. Författarna presenterar alltså 

en materialistisk orsaksförklaring till utvecklingen. En ytterligare anledning var enligt 

författarna att kommunistpartiet ideologiskt började överge den sovjetiska modellen med en 

stark centralstyrning. Politikerna ville satsa på småskalighet och så kallade självstyrande 

folkkommuner bildades där människorna arbetade och tillbringade fritiden tillsammans. 

Författarna presenterar alltså även idealistiska orsaksförklaringar till utvecklingen. Förloppet 

är beskrivet där författarna beskriver att människor beordrats att lämna jordbruket för att 

bland annat framställa järn. Detta fick enligt författarna till följd att jordbruket blev eftersatt. 

De menar vidare att reformerna var ett misslyckande. I Alla tiders historia presenteras siffror 
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som gör gällande att mellan åren 1959 och 1961 kan 30 – 40 miljoner kineser ha svultit 

ihjäl.78 Likt Epos kan vi läsa att det inte enbart var de misslyckade reformerna som ledde fram 

till massvälten, den indragna hjälpen från Sovjetunionen, torka, översvämningar och missväxt 

gjorde även sitt. I Alla tiders historia tas kulturrevolutionen upp. I texten presenteras flera 

orsaker till varför denna revolution ägde rum. Kulturrevolutionen drevs enligt författarna fram 

av att individen Mao ansåg att den nya ekonomiska politiken (bönderna hade till följd av 

misslyckandet med det stora språnget börjat bruka jorden privat) var ett svek mot 

kommunismens ideal. I texten ges alltså en kombination av materialistiska samt idealistiska

orsaksförklaringar. Vidare menar författarna att kulturrevolutionen drevs fram av Mao som 

ville rensa samhället från alla borgerliga och icke revolutionära tendenser. Således ges 

ytterligare en idealistisk orsaksförklaring. Förloppet för kulturrevolutionen är detaljerat 

beskrivet där författarna beskriver kulturrevolutionen likt ett skräckvälde där ingen gick säker.

I Alla tiders historia beskrivs att miljoner människor jagades iväg under förödmjukande 

former från sina arbetsplatser och ut på landbygden. De som drabbades var främst partiledare, 

läkare, lärare, författare och företagsledare. Enligt författarna rådde ett krigsliknande tillstånd 

i Kina under kulturrevolutionen. I Alla tiders historia presenteras siffror som gör gällande att 

cirka två miljoner människor dog i strider och summariska avrättningar under denna period.79

I Perspektiv på historien tas folkmorden under Maos styre upp i en text som behandlar Kinas 

historia från 1920 fram till 1970-talets slut. I Perspektiv på historien finns ingen redogörelse 

för masskampanjerna. I Perspektiv på historien tas dock det stora språnget upp och i texten 

lyfts ekonomiska orsaker fram till varför projektet skedde. Det stora språnget skulle leda till 

ett påskyndande av Kinas industrialisering. I texten ges alltså en materialistisk förklaring till 

utvecklingen. En ytterligare orsak till projektet handlade om ideologisk övertygelse där 

författarna menar att den politiska ledningen ville slå ihop jordbruket i kollektiv där allt skulle 

ägas och brukas gemensamt och inkomsterna skulle jämnas ut. I texten presenteras således 

även en idealistisk orsaksförklaring till utvecklingen. Ingen större redogörelse för förloppet 

ges. Författarna lyfter dock fram att liksom i Sovjetunionen präglades det kommunistiska 

samhällsbygget i Kina av umbäranden och katastrofer av stora mått. Författarna hävdar att det 

stora språnget var ett jättelikt socialt experiment som misslyckades, vilket lede till 1900 talets 

största svältkatastrofer med minst 15 miljoner döda.80 I Perspektiv på historien tas
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kulturevolutionen upp och författarna hävdar att revolutionen drevs fram av att Mao ville 

stärka sin makt i Kina. Författarna presenterar således en idealistisk förklaring till 

utvecklingen. En kortare förloppsbeskrivning ges där författarna lyfter fram att Maos 

anhängare gick till storms mot Maos motståndare. Enligt författarna ledde övergreppen, det 

administrativa kaoset och den ekonomiska tillbakagången till ett stort antal mänskliga offer 

(ingen siffra på antalet döda presenteras). 

I Milstolpar tas folkmordet på kinesiska medborgare upp i en text som behandlar Kinas 

historia från kommunisternas maktövertagande 1949 fram till massakern på Himmelska 

fridens torg 1989. I Milstolpar finns ingen redogörelse för masskampanjerna. I Milstolpar tas 

det stora språnget upp och likt det de övriga böckerna beskrivs att kommunisterna snabbt ville

utveckla både jordbruket och industrin, vilket således ger oss en materialistisk förklaring till 

utvecklingen. Till skillnad från de övriga böckerna menar författaren till Milstolpar att det var 

individen Maos idéer om att människor kunde uträtta storverk om de hade den rätta 

inställningen som även ledde fram till det stora språnget. I texten pressenteras således även en 

idealistisk förklaring till utvecklingen, den skiljer sig dock från de idealistiska förklaringarna i 

de övriga böckerna. Förloppet beskrivs där författaren t.ex. lyfter fram att Kinas 

kollektivjordbruk slogs ihop till större enheter och varje folkkommun skulle bygga smältugnar 

för järnmalm och verkstäder för stål produktion. Enligt författarna misslyckades kampanjen 

totalt. Under denna period försummades jordbruket vilket ledde till att skördarna minskade, 

samtidigt drabbades Kina av missväxt tre år i rad 1959 – 1961. Svältkatastrofen som följde 

skördade enligt författarna miljoner döda (ingen exakt siffra anges).81 I Milstolpar tas 

kulturrevolutionen upp och revolutionen drevs enligt författaren fram av ekonomiska faktorer 

samt av individen Mao. Enligt författarna var Mao var missnöjd med partiets nya ekonomiska 

politik. Således ges i texten en kombination av materialistiska och idealistiska 

orsaksförklaringar. Vidare menar författaren att Mao återigen ansåg att människor kunde 

uträtta storverk om de hade den rätta inställningen och kulturrevolutionen gick ut på att en 

gång för alla lägga det gamla samhället med dess tankar och traditioner bakom sig. Således 

pressenteras ytterligare idealistiska orsaksförklaringar till utvecklingen. Förloppet är detaljerat 

beskrivet, där tas det upp att de röda gardena letade efter människor med fel åsikter. De som 

bedömdes vara opålitliga tvingades ut på landsbygden där det genom hårt arbete skulle 

komma på bättre tankar. Författarna lyfter fram att det under kulturevolutionen knappast 

                                               
81 Alm, (2007), sid. 378. 
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förekom någon högre utbildning i landet, då universitetslärarna var en särskilt drabbad grupp. 

Enligt författarna dog många människor på grund av rödgardisternas hårda förhör och av det 

hårda kroppsarbetet på landbygden.82 I Milstolpar nämns ingen siffra på hur många som dog 

under kulturrevolutionen. 

I Sekvens finns folkmorden under Mao beskrivna i en text som handlar om det Kinas historia 

från 1949 fram till 1989. Sekvens är den bok som i störst utsträckning skiljer sig från de 

övriga. I Sekvens finns masskampanjerna beskrivet och ekonomiska orsaker lyfts fram till 

varför dessa kampanjer skedde. Författaren menar att den snabba socialiseringen av jorden 

ledde till att ett stort antal godsägare och storbönder avrättades. Författaren presenterar alltså 

en materialistrisk orsaksförklaring till utvecklingen. Någon förloppsbeskrivning ges ej. 

Författaren nämner ingen exakt siffra på hur många som dog, men det lyfts fram att 

beräkningar tyder på att flera miljoner godsägare och storbönder avrättades.83 I Sekvens finns 

ingen redogörelse för det stora språnget. I Sekvens kan vi däremot läsa om kulturrevolutionen. 

Orsaken till kulturevolutionen var enligt författaren, till skillnad från vad som står i de övriga 

böckerna att Mao ville säkra ett jämlikt och socialistiskt samhälle. Mao ville att samhället 

skulle genomsyras av de rätta socialistiska tankarna, alltså de tankar som fanns i Moas 

skrifter, vidare syftade kulturevolutionen enligt författaren att skillnaderna inom samhället 

skulle utjämnas. I texten presenteras således idealistiska förklaringar till utvecklingen. 

Förloppsbeskrivningen skiljer sig från de övriga böckerna. I Sekvens kan vi läsa att 

motståndare till den nya politiken förföljdes och att ett stort antal människor tvingades ut på 

landsbygden. Det lyfts vidare fram att grupper ur partiets ungdomsorganisation angrepp olika 

tempel och förstörde gudabilder och konstföremål. Till skillnad från de övriga böckerna 

nämns ingenting om att människor dog till följd av kulturrevolutionen.84 Folkmordstermen 

används ej i något läromedel vad gäller beskrivningen av folkmorden i Kina. Ur ett 

emancipatoriskt perspektiv är det positivt att alla böcker i någon mån tar upp folkmorden i 

Kina under Mao. Det som dock är negativt ur ett emancipatoriskt perspektiv är att flera 

aspekter av folkmorden i Kina utelämnas. Det finns en avsaknad av beskrivningen av 

masskampanjerna i Milstolpar och i Perspektiv på historien. I Sekvens har författaren valt att 

inte ta upp det stora språnget och även valt att inte nämna att ett stort antal mänskor dog under 

kulturrevolutionen. 

                                               
82 Alm, (2007), sid.379. 
83 Öhman, (2007), sid. 388. 
84 Öhman, (2007), sid. 389. 
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5.9 Folkmordet i Kambodja 1975 – 1979

Det enda läromedel som tar upp folkmordet i Kambodja är Alla tiders historia. Folkmordet tas 

upp i en text om krigen i Indokina under kalla kriget. I orsaksbeskrivningen till varför 

folkmordet skedde menar författarna att de röda khmererna under ledning av Pol Pot ville

förändra det kambodjanska samhället till en kommunistisk stat enligt Mao Zedongs principer. 

I texten presenteras alltså idealistiska orsaksförklaringar då författarna menar att utvecklingen 

drevs fram av ideologisk övertygelse samt av individen Pol Pot. Förloppet är beskrivet där 

författarna beskriver att miljontals stadsbor drevs på flykt från sina hem och ut på 

landsbygden där de förväntades leva i enlighet med Maos idéer. Författarna menar att denna 

regim är den mest brutala regim som härskat sedan 1945 och att Pol Pot var en av 1900-talets 

värsta bödlar. I Alla tiders historia presenteras siffror som gör gällande att upp till två 

miljoner människor mördades av de röda khmererna. Författarna använder benämningen 

folkmord i redogörelsen.85 Detta resultat att endast ett läromedel tar upp folkmordet i 

Kambodja stärker den emancipatoriska uppfattningen att ett stort antal grupper utelämnas i 

historieskrivningen. Vidare ur ett kritiskt emancipatoriskt perspektiv går det att vara kritisk till 

att detta folkmord i kommunismens namn utelämnas i läroböckerna, då detta är en viktig 

historisk händelse att förtälja. Detta dels därför att folkets, förlorarnas och de förtycktas 

historia bör förtäljas i skolan och därför att det enligt min mening är viktigt att eleverna 

undervisas i folkmord begångna av kommunistiska regimer. 

5.10 Folkmordet på kurderna i Irak 1988.  

Ingen av böckerna tar upp folkmordet på kurderna 1988. Det ska tilläggas att samtliga böcker 

på olika sätt tar upp Mellanösterns moderna historia. Det läromedel som i någon mån nämner 

folkmordet är Alla tiders historia. Där kan vi bland annat läsa om kriget mellan Iran och Irak 

och i texten tas det i korthet upp att kurderna i både Irak och Iran fick lida hårt under kriget. 

Författarna lyfter fram att kurder som samarbetade med fienden straffades grymt av bägge 

regimerna.86 Det står dock ingenting om att något systematiskt mördande utfördes. 

Detta resultat stärker återigen den emancipatoriska historiesynens uppfattning att förtrycktas,

förlorares och invandrargruppers historia ofta utelämnas i historieskrivningen. Ur ett 

emancipatoriskt perspektiv kan man vara kritiskt till detta resultat då det i Sverige idag bor ett 

stort antal människor med kurdiskt ursprung. Deras historia bör även förtäljas.  

                                               
85 Almgren, Bergström & Löwgren, (2008), sid. 310.
86 Almgren, Bergström & Löwgren, (2008), sid. 347.
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5.11 Folkmordet i Rwanda 1994 

De böcker som tar upp folkmordet i Rwanda är Epos, Milstolpar, Sekvens och Alla tiders 

historia. Samtliga böcker använder sig av folkmordstermen i redogörelsen för folkmordet. 

I Epos tas denna händelse upp i en text som handlar om hur mänskligheten ska lyckas stoppa 

våld och konflikter i dagens värld. I Epos är redogörelsen för folkmordet i Rwanda ingående.

I texten lyfts sociala förhållanden fram som avgörande för utvecklingen där gamla inre 

motsättningar från kolonialtiden mellan de två folken tutsi och hutu var orsaken till 

folkmordet. Efter landets självständighet (1962) kom tutsierna som utgjorde en minoritet av 

befolkningen, att bli dominerande landet. I början av 1990-talet hade Rwanda en president 

och regering som tillhörde hutu- folket. I denna regering fanns det enligt författarna personer 

som ansåg att det enda sättet att få slut på inbördesstriderna var att utrota tutsierna. Dessa 

krafter använde sig av tidningar och radiostationer för att sprida sitt hat där tutsierna beskrevs 

som kackerlackor som måste utplånas. I april 1994 sköts ett flygplan med presidenten ombord 

ner. Regeringen påstod att tutsier hade legat bakom nedskjutningen och regeringen utfärdade 

en order om att tutsifolkets ledare skulle mördas. Nedskjutningen blev enligt författarna 

startskottet för folkmordet. Tyngdpunkten i orsaksbeskrivningen handlar om sociala 

förhållanden vilket medför att materialistiska orsaksförklaringar presenteras i texten. 

Förloppet är detaljerat beskrivet där det t.ex. lyfts fram att i mördandet deltog regeringens 

soldater och civila hutuer. Av de civila bestod ett stort antal av arbetslösa ungdomar, präster, 

nunnor och bönder. Mördandet utfördes med primitiva vapen som t.ex. knivar, machetes och 

olika jordbruksredskap. Författarna framhäver att mördandet skedde inför öppen ridå och att 

det till och med fanns utländska observatörer och FN-trupper i landet som blev vittnen till 

massakern. Konsekvenserna är beskrivna där det lyfts fram att 800 000 tutsier mördades 

under 100 dagar.87

I Sekvens tas folkmordet i Rwanda upp i en text som enbart behandlar folkmordet. Texten står 

att finna i ett avsnitt av boken som behandlar Afrikas historia efter kolonialtiden. I texten lyfts 

sociala faktorer fram som förklaring till folkmordet. Orsaksbeskrivningen har stora likheter 

med den i Epos. Författaren till Sekvens menar att det var gamla sociala motsättningar mellan 

folkgrupperna hutuer och tutsier som var anledningen till folkmordet. Nedskjutningen av 

presidentens plan blev enligt författaren ett startskott för mördandet. Eftersom författaren  

                                               
87 Karlsson, Sandberg, Molin & Ohlander, (2008), sid. 383. 
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menar att sociala faktorer var avgörande för händelseutvecklingen kan vi skönja att en 

materialistisk orsaksförklaring pressenteras i texten. Förloppet är beskrivet där författaren 

lyfter fram att beväpnade grupper av hutuer drog runt i landet och mördade alla tutsier som de 

kom åt, män, kvinnor och barn. I Sekvens presenteras siffror som gör gällande att omkring en 

halv miljon människor dödades och tre miljoner flydde över gränsen till Tanzania.88

I Alla tiders historia kan vi läsa om folkmordet i Rwanda och där tas folkmordet upp i en text 

som handlar om FN:s framgångsrika och misslyckade fredsarbete efter det kalla kriget slut. 

Det största misslyckandet i Afrika var enligt författarna FN:s oförmåga och oviljan att 

förhindra folkmordet i Rwanda. I Alla tiders historia presenters ingen direkt orsaksförklaring 

till varför folkmordet skedde. Förloppet är beskrivet där författarna lyfter fram att mördandet 

var välplanerat och de som utförde mördandet tillhörde hutufolket. Författarna menar att 

många av dem som utförde mördandet var barn och förövarna använde sig ofta av 

spikklubbor och macheteknivar. Författarna hävdar att de 100 dagarnas mördandet var det 

värsta folkmordet sedan andra världskriget. I Alla tiders historia presenteras siffror som gör 

gällande att 800 000 människor dog i detta folkmord.89

I Milstolpar tas folkmordet upp i en text som handlar om den politiska utvecklingen i Afrika

efter kalla krigets slut. I Milstolpar presenteras sociala orsaksförklaringar till varför 

folkmordet skedde. Likt Sekvens och Epos presenteras att folkmordets orsaker handlade om 

gamla sociala motsättningarna mellan folkgrupperna. Vidare lyfts det fram till skillnad från de 

övriga böckerna att folkmordet var en följd av kalla krigets slut. När Sovjetunionen och USA 

drog in sitt ekonomiska stöd till afrikanska stater fick det till följd att flera länder splittrades. 

Vilket ledde till flertalet inbördeskrig. Författaren menar att det mest tragiska av dessa 

inbördeskrig var det i Rwanda. Då författarna presenterar sociala och ekonomiska faktorer till 

händelseutvecklingen kan vi dra slutsatsen att det är materialistiska orsaksförklaringar som 

pressenteras texten. Förloppet är beskrivet där författaren lyfter fram att hutufolket 

genomförde systematiskt folkmord mot tutsi. Författaren menar att den lilla FN-styrka i landet 

inte kunde göra någonting åt situationen. I Milstolpar pressenteras siffror som gör gällande att 

cirka en miljon tutsier mördades under folkmordet.90 Ur ett emancipatoriskt perspektiv är det 

                                               
88 Öhman, (2007), sid. 396.
89 Almgren, Bergström & Löwgren, (2008), sid. 357. 
90 Alm, (2007), sid. 411. 
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positivt att 4 av 5 av de undersökta läromedlen tar upp folkmordet i Rwanda. Då detta utifrån 

ett emancipatoriskt perspektiv är en viktig händelse att berätta. 

6. Slutsatser och sammanfattning

Undersökningens syfte var att undersöka hur folkmord behandlas i fem läromedel för 

gymnasiets A kurs i historia och undersökningen har kommit fram till en rad resultat. 

Undersökningen har kommit fram till att flera folkmord tas upp i läromedlen. Undersökningen 

har dock även visat att en rad folkmord utelämnas och att läromedlen har sina likheter och 

skillnader vad gäller vilka folkmord som tas upp. Undersökningen har bekräftat den 

emancipatoriska historiesynens uppfattning att en rad olika grupper utelämnas i den 

traditionella historieskrivningen. En lärobok tar upp häxprocesserna, ingen lärobok behandlar 

folkmorden på aboriginerna, två böcker tar upp folkmordet på hererofolket, ingen lärobok tar 

upp det armeniska folkmordet, ett läromedel tar upp folkmordet i Kambodja och inget 

läromedel tar upp folkmordet på kurderna. Det finns således likheter i vilka folkmord som 

utelämnas, det finns även likheter i vilka folkmord läroboksförfattarna har valt att behandla. 

Fyra av fem läromedel behandlar folkmordet i Belgiska Kongo, samtliga läromedel tar upp 

folkmorden i Sovjetunionen, samtliga läromedel behandlar förintelsen, samtliga läromedel tar 

upp folkmorden i Kina och fyra av fem läromedel tar upp folkmordet i Rwanda. Detta resultat 

visar att läroboksförfattare väljer att behandla dessa folkmord i större utsträckning än de 

övriga folkmorden. Vissa gruppers lidande behandlas således i större utsträckning en andras. 

Undersökningen har visat att termen folkmord används sparsamt i redogörelsen för 

folkmorden och att läromedlen har sina likheter och skillnader vad gäller användandet av 

denna term. Som exempel på detta kan man lyfta fram att i beskrivningen av folkmordet i 

Rwanda använder sig t.ex. alla författare av folkmordstermen. När det gäller folkmorden i 

Sovjetunionen kan vi endast finna termen i ett läromedel och när det gäller folkmorden i Kina 

använder sig ingen författare av termen.

När det gäller vilken kontext folkmorden tas upp kan man dra slutsatsen att folkmorden sällan 

beskrivs i separata texter. Folkmorden beskrivs istället i texter som behandlar flera historiska 

händelser. Som exempel på det kan man t.ex. lyfta fram att folkmordet i Kongo beskrivs i 

texter som behandlar imperialismen. I de flesta fall beskrivs folkmordens orsaker, förlopp och 

konsekvenser. Av detta resultat kan man enligt min mening dra slutsatsen att författarna har 

för avsikt att beskriva de folkmord som behandlas grundligt. Folkmorden behandlas således ej 
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endast i förbifarten då något annat historiskt skede ska behandlas. Undersökningen har visat 

att beskrivningen av folkmorden har likheter och skillnader vad gäller beskrivningen av 

orsaker, förlopp och konsekvenser. 

Läromedlens orsaksförklaringar har likheter och skillnader. Författarna i samtliga böcker 

använder sig av materialistiska och idealistiska orsaksförklaringar till varför de olika 

folkmorden skedde. Inte sällan används dessa bägge teorier i en kombination då ett folkmords 

orsak ska förklaras. I vissa fall används endast materialistiska alternativt idealistiska 

orsaksförklaringar. Ingen av läroboksförfattarna har valt att endast använda en av 

orsaksförklaringarna i sin beskrivning av de olika folkmorden. Av detta resultat kan man dra 

slutsatsen att samtliga läroboksförfattarna menar att det är flera olika faktorer om får oss 

människor att begå folkmord. Idéer, ideologier, individer, materiella och sociala faktorer har 

alla betydelse för varför människor begår folkmord. Det ska dock tilläggas att det totalt sett 

finns en marginell övervikt av idealistiska orsaksförklaringar i läromedlen. Detta beror 

mycket på att förintelsen till stor del beskrivs utifrån idealistiska orsaksförklaringar. 

Förloppsbeskrivningarna är ofta likartade, det finns dock även fall av skillnader. 

Konsekvensbeskrivningarna har likheter och skillnader. Något som i flera fall skiljer 

läromedlen åt är att olika siffror på antalet offer i folkmorden förmedlas. Det folkmord som 

ges störst utrymme i samtliga läromedel är förintelsen. Efter förintelsen är det folkmorden i 

Sovjetunionen som ges störst utrymme, följt av folkmorden i Kina. Detta resultat visar att 

läroboksförfattarna har valt ut dessa folkmord som särskilt viktiga att förtälja. Folkmord 

utförda i Europa är möjligen särskilt viktiga att förtälja enligt läroboksförfattarna. De 

folkmord där behandlingen innehåller flest skillnader mellan läromedlen är folkmorden i 

Sovjetunionen och Kina. 

Nedan följer en sammanfattande jämförelse av de fem studerade läromedlen:

Det är endast läromedlet Epos som tar upp häxprocesserna i Sverige och övriga Europa under 

1400-1600-talet. Häxprocesserna behandlas i en text som enbart behandlar den stora 

häxprocessen under perioden 1400 – 1600-talet. Idealistiska orsaksförklaringar ges till varför

häxprocesserna skedde, där författarna framför allt lyfter fram att det var religiösa 

föreställningar som var avgörande för utvecklingen. Förloppet är beskrivet där författarna 

bl.a. beskriver hur häxprocesserna gick till och vilka som blev utpekade som häxor

(framförallt kvinnor). I Epos är konsekvenserna beskrivet där författarna lyfter fram att

60 000 människor dömdes till döden för häxeri. I Epos används ej folkmordstermen i 
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redogörelsen för häxprocesserna. Det enda läromedlet som i någon mån nämner folkmordet 

på aboriginerna under 1700- 1900-talet är Milstolpar. Illdåden mot aboriginerna tas upp i en 

text som behandlar mänskliga rättigheter. I läromedlet ges en kortare beskrivning som handlar 

om att aboriginerna historiskt blivit utsatta för olika illdåd. I texten finns dock inget som 

antyder att aboriginerna blivit utsatta för ett folkmord. Alla läromedel tar upp folkmordet i 

Kongo 1880 - 1920 förutom Milstolpar. I samtliga läromedel tas folkmordet upp i texter som 

behandlar imperialismen under 1800-1900-talet. I Epos, Perspektiv på historien och Sekvens

pressenteras materialistiska och idealistiska orsaksförklaringar till folkmordet. I Alla tiders 

historia lyfts endast materialistiska orsaksförklaringar fram. I samtliga böcker kan vi läsa att 

Belgarna var på jakt efter ekonomisk vinning vilket ledde till att de utnyttjade kongoleserna 

brutalt. I Epos består den idealistiska orsaksförklaringen i att författarna lyfter fram att den 

belgiske kungen var en pådrivande faktor i utvecklingen. Den idealistiska förklaringen i

Perspektiv på historien och Sekvens består i att belgarna ansåg att kongoleserna var mindre 

värda än belgarna. Förloppsbeskrivningen är likartad i samtliga böcker där det bl.a. lyfts fram 

att belgarnas uppträdande i Kongo på olika sätt präglades av stor grymhet. Den största 

skillnaden mellan böckerna är konsekvensbeskrivningen. Det är endast i Epos och Perspektiv 

på historien där vi kan läsa att miljoner kongoleser dog till följd av belgarnas politik. Ingen av 

de presenterade böckerna använder sig av folkmordtermen i redogörelsen för folkmordet i 

Kongo. 

De läromedel som tar upp folkmordet på hererofolket 1904 – 1907 är Sekvens och Perspektiv 

på historien och folkmordet finns skildrat i dessa böckers texter som handlar om 

imperialismen. I Sekvens ges en materialistisk orsaksförklaring till folkmordet, där författaren 

lyfter fram att det var en konflikt om rättigheter till betsmarker som ledde till att hererofolket 

gjorde uppror mot den tyska kolonialmakten. Upproret kom att bli startskottet för folkmordet. 

I Perspektiv på historien ges ingen direkt orsaksförklaring förutom att det lyfts fram att 

upproret ledde fram till folkmordet. I Sekvens är förloppet detaljerat beskrivet, där författaren 

beskriver hur mördandet gick till. I Perspektiv på historien är förloppet ej detaljerat beskrivet. 

Konsekvensbeskrivningen skiljer sig åt, i Sekvens presenteras siffror som gör gällande att av 

de ursprungliga 65 000 hereros fanns efter fyra års krig endast 10 000 kvar. I Perspektiv på 

historien ges ingen direkt siffra på hur många som dog, där lyfter författarna fram att endast 

20 procent av herrefolket överlevde. Vi får dock inte veta hur många hereros som fanns innan 

upproret. I Sekvens används ej folkmordstermen i redogörelsen medan den används i 

Perspektiv på historien. I Perspektiv på historien tas Förintelsen upp i ett eget avsnitt i en del 
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av boken som handlar om andra världskriget, i Milstolpar tas förintelsen upp i en text som 

behandlar totalitära diktaturer under mellankrigstiden samt i kapitlet om andra världskriget, i 

Epos tas förintelsen upp i en text om Nazityskland under mellankrigstiden samt i kapitlet om 

andra världskriget, i Alla tiders historia och i Sekvens tas förintelsen upp i texter som 

behandlar nazidiktaturen i Tyskland. Samtliga läromedel ger idealistiska orsaksförklaringar 

till varför förintelsen skedde. I texterna pressenteras bl.a. att idéer och individen Hitler var 

drivande faktorer. I Alla böcker förutom Perspektiv på historien kan vi läsa att Hitlers 

personliga uppfattningar var avgörande för utvecklingen. Det enda läromedlet där

materialistiska orsaksförklaringar ges är i Epos, där kan vi läsa att destruktiva sociala faktorer 

påverkade utvecklingen. Författarna menar bl.a. att den tyska barnuppfostran kännetecknades 

av stora våldsinslag vilket i sin tur medförde att barnen i vuxen ålder blev våldsverkare. 

Förloppsbeskrivningen har likheter och skillnader. Det som skiljer dem åt att de beskriver 

förintelsen utifrån olika infallsvinklar och de finns skillnader i vad författarna har valt att 

fokusera på. Det finns även skillnader i hur detaljrik beskrivningen är. Samtliga läromedel 

beskriver hur judarna började terroriseras under 1930-talets början för att sedan under kriget 

förintas i nazisternas förintelseläger. De som skiljer läromedlen åt är att vissa läromedel tar 

upp att andra grupper förutom judarna var offer för förintelsen medan andra ej gör det.

Perspektiv på historien och Millstolpar är de läromedel som tydligast redogör för att flera 

olika grupper hör till förintelsens offer. Konsekvensbeskrivningen skiljer sig även mellan 

läromedlen. I Perspektiv på historien pressenteras siffror som gör gällande att nazisterna 

mördade 6 miljoner judar, 500 000 romer, tiotusentals homosexuella och cirka 6 miljoner 

politiska motståndare, medlemmar i motståndsrörelser och krigsfångar. I Milstolpar

presenters siffror som gör gällande att cirka 13 miljoner människor dog, av dess 13 miljoner 

var cirka 6 miljoner judar. I Epos och Sekvens pressenteras siffror som gör gällande att 6 

miljoner judar dog under förintelsen. I Alla tiders historia kan vi läsa att 10 miljoner 

människor dog varav dessa var sex miljoner judar och en halv miljon romer. I Alla tiders 

historia och i Milstolpar används ej folkmordstermen i redogörelsen. 

Alla läromedel tar i någon mån upp folkmorden i Sovjetunionen 1924 – 1953. Redogörelsen 

för dessa händelser har sina likheter och skillnader. I Perspektiv på historien tas folkmorden 

upp i en text som behandlar Sovjetunionens mellankrigshistoria, i Alla tiders historia tas de 

upp i en text som behandlar den kommunistiska diktaturen i Sovjetunionen under 

mellankrigstiden samt i en separat text som behandlar Stalins terror och folkmord. I 

Millstolpar tas folkmorden upp i en text som behandlar totalitära diktaturer under 
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mellankrigstiden, i Sekvens och i Epos tas de upp i en text som behandlar Sovjetunionens 

bildande. Samtliga läromedel tar upp den brutala tvångskollektiviseringen och i samtliga 

läromedel ges materialistiska orsaksförklaringar till händelsen. Sovjetledningen vill uppnå 

ekonomisk vinning genom tvångskollektiviseringen. I Alla tiders historia och i Sekvens ges 

även idealistiska orsaksförklaringar där författarna bl.a. lyfter fram at Stalin var en drivande 

faktor bakom tvångskollektiviseringen. Förloppsbeskrivningen är likartad i läromedlen, där 

det bl.a. lyfts fram att de som motsatte sig tvångskollektiviseringen blev utsatta för olika 

illdåd. Konsekvensbeskrivningen skiljer sig åt mellan böckerna. I Perspektiv på historien

presenteras en siffra som gör gällande att hungersnöden 1932-1933 resulterade i 6 miljoner 

människors liv, i Alla tiders historia lyfter författarna fram att tio miljoner kan ha dött, i 

Sekvens pressenteras siffror som gör gällande att 15 och 16 miljoner dog till följd av 

tvångskollektiviseringen, i Milstolpar presenteras ett exempel från en svältkatastrof i Ukraina 

1932 – 1933 som krävde miljoner liv (ingen exakt siffra anges). I Epos presenteras inga 

siffror på hur många som dog på grund ut av kollektiviseringen. Alla läromedel tar upp den 

stora terrorn och i samtliga läromedel ges idealistiska orsaksförklaringar till varför terrorn 

skedde. Det var framför allt Stalins strävan att öka sin makt som var en avgörande faktor i 

utvecklingen. Förloppsbeskrivningen är likartad i samtliga läromedel där Stalins olika 

utrensningar beskrivs. Det som skiljer böckerna åt är konsekvensbeskrivningen. I Perspektiv 

på historien och Epos nämns att hundratusentals människor dog under den stora terrorn, I Alla 

tiders historia ges ingen siffra på hur många som dog just under denna händelse, så är även 

fallet i Sekvens, i Milstolpar presenteras siffror som gör gällande att mellan en halv miljon 

och många miljoner människor dog. Gulag tas endast upp i Perspektiv på historien och Alla 

tiders historia och i dessa läromedel ges materialistiska orsaksförklaringar till varför dessa 

läger sattes upp. Sovjetunionens industrialisering var enligt författarna beroende av 

slavarbetare. Förloppsbeskrivningen är likartad i de bägge böckerna, vi kan i texterna bl.a. 

läsa om de hemska förhållandena som rådde i Gulag. I Perspektiv på historien lyfts det fram 

att ett stort antal miljoner människor dog i gulag (ingen exakt siffra anges). I Alla tiders 

historia presenteras siffror som gör gällande att antalet dödsoffer i Gulag var mellan 10 och 

20 miljoner. Det enda läromedlet som använder sig av folkmordstermen i redogörelsen för 

Stalintidens folkmord är Alla tiders historia. 

Alla läromedel tar i någon mån upp folkmorden i Kina under Mao Zedong 1949 – 1976.

Redogörelsen för dessa händelser har sina likheter och skillnader. I Epos tas händelserna upp i 

en text som behandlar Kinas historia från andra världskriget fram till idag, i Alla tiders 
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historia tas de upp i en text som behandlar Kinas historia från 1920-talet fram tills idag, i

Perspektiv på historien tas folkmorden upp i en text som behandlar Kinas historia från 1920 

fram till 1970-talets slut, i Milstolpar tas de upp i text som behandlar Kinas historia från 

kommunisternas maktövertagande 1949 fram till massakern på himmelska fridens torg 1989

och i Sekvens tas folkmorden upp i en text som behandlar Kinas historia från 1949 fram till 

1989. Följande läromedel tar upp masskampanjerna, Epos, Alla tiders historia och Sekvens. I 

Epos lyfts idealistiska orsaksförklaringar fram, där författarna menar att uppbyggandet av 

Kina följde stalinistiskt mönster. I Alla tiders historia ges idealistiska och materialistiska 

orsaksförklaringar där författarna menar att masskampanjerna var ett led i införandet av 

planekonomi i Kina samt ett led i politiken att bli kvitt de så kallade klassfienderna. I Sekvens

pressenteras materialistiska orsaksförklaringar, där författaren menar att masskampanjerna var 

ett led i socialiseringen av jorden. Någon närmare förloppsbeskrivning ges ej i något av 

läromedlen. I Epos och i Alla tiders historia pressenteras att Mao själv medgivit att 800 000 

klassfiender avrättades under dessa kampanjer. I Sekvens kan vi läsa att flera miljoner 

människor avrättades under denna period. 

Alla läromedel tar upp det stora språnget förutom Sekvens. Samtliga läromedel ger 

materialistiska orsaksförklaringar till varför det stora spånget ägde rum. Med hjälp av det 

stora språnget skulle Kinas ekonomi stärkas. I Epos, Alla tiders historia och Milstolpar ges 

även idealistiska orsaksförklaringar. I Epos och Milstolpar lyfts Mao fram som en drivande 

faktor bakom utvecklingen. I Alla tiders historia kan vi läsa att kommunisterna ideologiskt 

började överge den sovjetiska modellen med en stark centralstyrning. Beskrivningen av 

förloppet skiljer sig inte åt i någon större utsträckning förutom att det i Perspektiv på historien

inte ges någon större förloppsbeskrivning. I de övriga böckerna kan vi bl.a. läsa om hur det 

gick till när reformerna genomfördes. Samtliga läroboksförfattare menar att det stora språnget

var ett misslyckande. Läromedlen skiljer sig åt vad gäller konsekvensbeskrivningen. I Epos

och Milstolpar kan vi läsa att miljoner människor dog till följd av projektet (ingen exakt siffra 

anges), i Alla tiders historia pressenteras siffror som gör gällande att mellan åren 1959 och 

1961 kan 30 – 40 miljoner kineser ha svultit ihjäl och i Perspektiv på historien pressenteras 

siffran att minst 15 miljoner dog. Alla läromedel tar upp kulturrevolutionen och i Samtliga 

läromedel ges idealistiska orsaksförklaringar till utvecklingen. De idealistiska 

orsaksförklaringarna skiljer sig dock åt. I Epos lyfts det fram att kulturrevolutionen orsakades 

av att Mao ville stärka sin makt inom kommunistpartiet och han hade som vidare mål att 

landet skulle genomgå ett ideologiskt reningsbad. I Alla tiders historia lyfts det fram att Mao 
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ville rensa samhället från alla borgerliga och icke revolutionära tendenser. I Perspektiv på 

historien menar författarna att kulturrevolutionen drevs fram av att Mao ville stärka sin makt i 

Kina. I Milstolpar kan vi läsa att Mao ansåg att människor kunde uträtta storverk om de hade 

den rätta inställningen, vilket de skulle få genom kulturrevolutionen. I Sekvens menar 

författaren att anledningarna till varför kulturevolutionen skedde var därför att Mao ville att 

samhället skulle genomsyras av de rätta socialistiska tankarna, vidare syftade 

kulturevolutionen enligt författaren att skillnaderna inom samhället skulle utjämnas. I Alla 

tiders historia och Milstolpar pressenteras även materialistiska orsaksförklaringar. I dessa 

läromedel kan vi läsa att Mao var missnöjd med partiets nya ekonomiska politik. I Alla tiders

historia, Milstolpar, Epos och Perspektiv på historien är förloppsbeskrivningen likartad där 

det bl.a. lyfts fram att en rad medborgare i Kina på olika sätt utsattes för illdåd under denna 

period. I Sekvens kan vi läsa att ett stort antal medborgare terroriserades men till skillnad från 

de övriga böckerna nämns ingenting om att människor blev mördade under 

kulturrevolutionen. I Epos kan vi läsa att en halv miljon människor dog på grund ut av 

kulturrevolutionen, I Alla tiders historia presenteras siffror som gör gällande att cirka två 

miljoner människor dog, i Perspektiv på historien menar författarna att kulturrevolutionen

ledde fram till ett stort antal mänskliga offer (ingen siffra på antalet offer presenteras), i 

Milstolpar nämner författaren att många dog men ingen siffra på antalet ges, i Sekvens nämns 

inte att någon dog under kulturrevolutionen. Folkmordstermen används ej av någon författare 

vad gäller beskrivningen av folkmorden i Kina under Mao. 

Den enda lärobok som tar upp folkmordet i Kambodja 1975 – 1979 är Alla tiders historia och 

folkmordet tas upp i en text som behandlar krigen i Indokina under kalla kriget. I texten 

presenteras idealistiska orsaksförklaringar varför folkmordet skedde. Författarna menar att de 

röda khmererna under ledning av Pol Pot ville förändra det kambodjanska samhället till en 

kommunistisk stat enligt Mao Zedongs principer. Förloppet är beskrivet där författarna på 

olika sätt beskriver den brutala diktaturen. I Alla tiders historia presenters siffror som gör 

gällande att upp till två miljoner människor mördades av de röda khmererna. Författarna 

använder sig av folkmordstermen i redogörelsen. 

Ingen av de studerade böckerna tar upp folkmordet på kurderna i Irak 1988. I Alla tiders 

historia finns dock en kortare redogörelse för att ett stort antal kurder i både Irak och Iran fick 

lida hårt under Irak-Iran kriget. I texten finns dock ingenting som antyder på att folkmord 

skulle ha ägt rum.
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Alla böcker förutom Perspektiv på historien tar upp folkmordet i Rwanda. I Epos tas 

folkmordet upp i en text som handlar om hur mänskligheten ska lyckas stoppa våld och 

konflikter i dagens värld, I Sekvens tas det upp i en text som enbart behandlar folkmordet, i 

Alla tiders historia tas det upp i en text som handlar om FN:s framgångsrika samt 

misslyckade fredsarbete efter det kalla kriget slut och i Milstolpar tas folkmordet upp i en text 

som behandlar den politiska utvecklingen i Afrika efter kalla krigets slut. I tre böcker 

presenteras materialistiska orsaksförklaringar till varför folkmordet skedde. I böckerna lyfts 

det fram att det var sociala motsättningar mellan folkgrupperna som var avgörande för 

utvecklingen. I Milstolpar kan vi även läsa att ekonomiska faktorer påverkade utvecklingen. I 

Alla tiders historia ges ingen orskasförklaring. Samtliga läromedel beskriver förloppet och 

förloppsbeskrivningen är likartad. Där författarna bl.a. beskriver hur mördandet gick till. I 

samtliga läromedel är konsekvenserna beskrivna. Siffrorna på hur många som dog skiljer sig 

mellan läromedlen. I Epos och Alla tiders historia presenteras siffror som gör gällande att 

800 000 tutsier mördades. I Sekvens kan vi läsa att omkring 500 000 mördades och i 

Millstolpar pressenteras siffror som gör gällande att cirka 1 miljon mördades. I redogörelsen 

används termen folkmord i samtliga läromedel. 

6.1 Resultat i relation till tidigare forskning och förslag till framtida forskning 

Som tidigare beskrivet har jag inte funnit någon högre forskning som behandlar det jag 

studerat. Johanssons och Roséns examensarbete visade att det fanns en stor avsaknad av 

behandlingen av folkmord i deras studerade religions och historieböcker. Vilket min 

undersökning till vis del även visat. Deras undersökning kom vidare fram till att termen

folkmord sällan används av läroboksförfattarna, vilket även min undersökning visat.

Andersson och Ahrligs examensarbete visade bl.a. att de läromedel de studerade som var

utgivna under 2000-talet behandlar Gulag. I min undersökning behandlar endast två av fem 

läromedel Gulag. Fil.dr. Nyberg och professor Gustavsson har i sin forskning kommit fram 

till att funktionshinder lyser med sin frånvaro när det gäller grundskolans och 

gymnasieskolans läromedel. Min undersökning har visat ett likartat resultat. I 

läroboksförfattarnas redogörelse för förintelsen finns en avsaknad bland ett par böcker vad 

gäller att lyfta fram att handikappade var ett av alla förintelsens offer. Professor emeritus

Ohlander och professor Witt-Brattström forskning har visat att det finns en stor avsaknad av 

kvinnans historiska roll i de svenska läromedlen för grundskolan och gymnasiet. Min 

undersökning har kommit fram till ett likartat resultat, då endast en bok av fem redogör för 
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häxprocesserna under 1400-1600-talet. Enligt Bo Andersson har läroboksförfattare skilda 

uppfattningar vad gäller bedömningen om vad som är viktig kunskap. Min undersökning har 

stärkt den uppfattningen, då min undersökning visar att det finns skillnader i behandlingen av 

folkmord. Som påpekat finns en stor avsaknad av forskning vad gäller det jag studerat därför 

finns det stora möjligheter att i framtiden göra intressanta undersökningar. Min undersökning 

var relativt liten, en undersökning med ett större empiriskt material skulle möjligen vara 

fruktbar. Vidare skulle det vara intressant att studera om det finns några skillnader mellan 

grundskolans läroböcker och gymnasiets vad gäller behandlingen av folkmord. Utöver att 

studera behandlingen av folkmord i läromedlen skulle det enligt mig var intressant att utföra 

undersökningar som behandlar andra brott mot mänskligheten. En sådan studie skulle kunna 

handla om hur slaveriets historia behandlas i läromedlen. Vidare skulle man även kunna göra 

studier vars syfte handlar om att studera hur den europeiska kolonialismen/imperialismen 

behandlas i läromedlen. Något som även skulle vara intressant är att undersöka vad 

läroboksförfattarna anser vara viktigt att ta med i författandet av en lärobok. 

6.2 Slutdiskussion 

Varför författarna inte använder folkmordstermen i redogörelsen går endast att spekulera i. 

Möjligen använder sig inte författarna av den då det finns olika definitioner om vad folkmord 

är vilket gör det oklart om ett massmord kan kategoriseras som ett folkmord. Det ska 

undertryckas att jag har utgått från en specifik definition av folkmord vilket styrt 

undersökningen. Läroboksförfattarna använder sig möjligen av andra definitioner av vad 

folkmord är än vad jag har gjort. I två läromedel används inte folkmordstermen vad gäller 

beskrivningen av förintelsen. Det kan möjligen enligt mig bero på att man helt enkelt endast 

använder ordet förintelse i redogörelsen.    

Undersökningen har visat att det råder stora skillnader i vilka siffror som presenteras 

angående folkmordens offer. Detta resultat visar på att det råder olika uppfattningar bland 

läroboksförfattarna om vad som egentligen skett i historien. Undersökningen visade att flera 

folkmord utelämnas i läromedlen. Enligt min uppfattning är det med all säkerhet svårt att 

författa en lärobok eftersom läroboken i princip ska avhandla hela vår historia. Vissa saker 

kommer med och vissa saker utelämnas, detta faktum är oundvikligt. Läroboksförfattarna gör 

säkerligen noga avvägningar om vad som ska vara eller ej. Det är betydligt enklare att som 

utomstående peka på bristerna i läromedlen. Flera faktorer påverkar säkerligen författandet av 
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läroböcker, tradition, riktlinjer från skolverket, riktlinjer från förlagen och vinstintressen. 

Läroboksförfattarna måste säkerligen ta hänsyn till flera faktorer då en lärobok ska författas.   

Det är säkerligen svårt att skriva en lärobok som fullt ut uppfyller den emancipatoriska

historiesynens strävan att lyfta fram ett stort antal olika gruppers historia. Jag anser dock att 

det går vara kritisk utifrån ett emancipatoriskt perspektiv till att vissa aspekter i läromedlen 

utelämnas. Jag anser det vara anmärkningsvärt att endast ett av fem läromedel behandlar 

häxprocesserna, detta då jag personligen anser att denna händelse bör förtäljas i läromedlen. 

Undersökningen har visat att det finns en avsaknad av beskrivningen av olika folkmord under 

kolonialismen/imperialismens tidsålder. Dessa folkmord är viktiga att förtälja då de visar att 

västvärldens erövringar skördat stora offer runt om i världen. Att folkmordet på aboriginerna 

inte behandlas kan till stor del bero på att denna del av världens historia inte behandlas i 

någon större utsträckning i läromedlen (detta går dock att vara kritisk till). Ingen av de 

studerade läromedlen tar upp det armeniska folkmordet detta är enligt mig mycket 

anmärkningsvärt då det i Sverige finns stora invandrargrupper vars förfäder föll offer för detta 

folkmord. Detta folkmord har ett stort antal förnekare och dessa förnekare får enligt min 

mening vatten på sin kvarn då folkmordet inte tas upp i våra historieböcker. Inget läromedel 

behandlar folkmordet på kurderna 1988, trots att det i Sverige bor en rad människor med 

kurdisk bakgrund. Jag kan se ett problem i att invandrargruppers historia inte förtäljs i 

läromedlen. I redogörelsen för förintelsen finns i ett par böcker en avsaknad av att beskriva att 

ett stort antal grupper föll offer för förintelsen, däribland romer och homosexuella. På 

Södertörns högskola har jag fått lära mig att den svenska skolan ska förmedla kunskap om 

våra nationellt erkända minoriteter. Detta arbeta kan enligt mig försvåras om det finns en 

avsaknad av romernas historia i läromedlen. 

Flertalet undersökningar har visat att svenska ungdomar har bristande kunskaper om 

kommunismens olika folkmord och brott mot mänskligheten. Jag anser att min undersökning 

har visat att det finns brister i läromedlen vad gäller behandlingen av detta kapitel i historien. 

Endast ett av de undersökta läromedlen tar upp folkmordet i Kambodja och endast två av fem 

läromedlen tar upp Gulag. Vidare finns det enligt mig brister i redogörelsen för folkmorden i 

Kina under Mao. Jag önskar att läromedlen i framtiden kommer ge ett större utrymme till 

kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten. Om skolan ska verka för att fostra 

eleverna till att bli demokratiska medborgare måste skolan även verka för att öka 

kunskapsspridningen om brott utförda av olika auktoritära regimer. Min utbildning på 

Södertörns högskola har haft en interkulturell profil vilket jag anser är positivt. Det är mycket 
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viktigt att vi människor med olika bakgrunder och livssituationer kan mötas och utföra saker 

gemensamt. En viktig del i detta arbete är enligt mig att skolan verkar för att olika gruppers 

historia förtäljs. I denna kunskapsspridning bör folkmord som en rad förfäder till svenska 

medborgare blivit utsatta för lyftas fram och förtäljas. Mötet mellan olika grupper kan enligt 

min mening underlättas om vi känner till varandras historia och inte mist de mörka kapitlen i 

denna historia.     
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