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Abstract 

This study of Swedish history books for grade 9 will examine and compare what the books 

say about The Holocaust and how it is presented. I analyse how the books present The 

Holocaust and how it is portrayed. I use questions to evaluate the content of the texts and 

thereafter I compare them to each other. My hypothesis is that history books are affected by 

the society in which they are written. Therefore I think that comparing books from different 

years, I will be able to see a difference between the books when it comes to the way they 

choose to present The Holocaust. In my study I discover that there are differences between the 

books and that many times the books that are more recently written presents The Holocaust in 

a more balanced way. But I also discover that to come to any further conclusions about if 

more recently written textbooks are better than older because of these differences, a much 

more extensive study is needed.  
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1.0 Inledning 

 

Historia är ett skolämne som skall hjälpa elever att förstå och tolka sin egen samtid. Dessutom 

skall undervisningen i detta ämne hjälpa dem att kunna se hur människor alltid skapat 

historier om äldre tider just för att själva förstå den tid de lever i. Historieundervisningen skall 

ge eleverna verktyg för att bättre förstå dåtiden och nutiden och samtidigt ge perspektiv på 

framtiden.1 De skall också hjälpas till att utveckla ett kritiskt tänkande på så sätt att de får öva 

sig i att kritiskt granska källor för historisk kunskap.2 

 

I kursplanen för historieämnet presenteras vad historieundervisningen skall ge eleverna och 

även mer specifikt inom vilka ämnesområden eleverna skall få undervisning.3 Till hjälp i sin 

undervisning använder sig lärarna av olika typer av läromedel, ofta bestående av läroböcker 

samt textmaterial som hör till böckerna. Det kan tänkas att läroboken står i en maktposition då 

den har en central roll i undervisningen på många skolor. Om lärare hämtar stora delar av sitt 

material från läroböcker så får böckerna troligtvis också stor betydelse för utformningen av 

undervisningen och därmed också för elevernas kunskaper och förmågor. Något som inte 

heller är helt ovanligt, och som jag själv stött på när jag varit ute på skolor, är att man endast 

har tillgång till äldre läromedel, ofta från nittiotalet men i vissa fall till och med från åttiotalet. 

När elever läser en lärobok i historia så är det alltid historiens händelser som presenteras och 

förstås genom förståelse och uppfattningar från den tid boken skrevs. Denna förståelse och 

dessa uppfattningar som materialet presenteras genom skiljer sig dock åt beroende på 

tidsperiod. Historiesynen är ständigt under utveckling. 

 

Jag skall i denna uppsats göra en läromedelsstudie där jag jämför sex läroböcker i historia 

som kommit ut mellan år 1989 och 2010. Mitt syfte är att se om sättet att beskriva Förintelsen 

har förändrats och att se vilka skillnader som finns i beskrivningen av Förintelsen4. Jag vill se 

om Förintelsen fått större plats eller presenterats annorlunda i läroböckerna efter år 1997 då 

Förintelsen blev uppmärksammat av politiker i och med grundandet av myndigheten Levande 

Historia.5 

 

                                                 
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:172 
2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:172 
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:172 
4 Läs mer om detta i avsnitt 1.3 
5 Läs mer om detta i avsnitt 1.3 
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Jag menar att denna studie är intressant om det visar sig att det finns väsentliga skillnader hos 

de äldre läroböckerna som kan medföra nackdelar för den undervisning eleverna får. 

Frågeställningen är viktig för alla lärare som arbetar med läroböcker. Just denna studie rör 

historieämnet, men resultatet kan vara av betydelse för lärare i alla ämnen vilka använder sig 

av läroböcker då den kan appliceras på böcker även i andra ämnen. Det är värt att fundera 

över eventuella skillnader mellan äldre och nyare läroböcker och vilka konsekvenser detta kan 

få för undervisningen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka sex läroböcker i historia för årskurs 9 i högstadiet, 

jag kommer att undersöka både nyare och äldre böcker. Jag vill ta reda på om det går att se en 

förändring i vad som sägs om Förintelsen beroende på när böckerna är skrivna. Genom att 

undersöka vad som sägs om Förintelsen i läroböcker från olika årtionden kan vi se om det 

finns skillnader i hur Förintelsen framställs i böckerna. Därefter kan jag diskutera ifall dessa 

skillnader kan bero på att de olika samhällskontexter som böckerna skrivits i kan tänkas ha 

betydelse för hur läroboksförfattare väljer att skriva om och framställa Förintelsen.  

 

Är historieläroböcker en sådan färskvara att det är nödvändigt att använda nyskrivna böcker, 

eller fungerar även lite äldre läroböcker? Mia Löwengart, som jag återkommer till senare i 

avsnitt 1.5, diskuterar om det kan vara så att läroböckernas beskrivningar av Förintelsen 

fortare blir inaktuella än andra ämnen eftersom forskningen kring Förintelsen ökat väldigt 

mycket under det senaste decenniet.6  

 

Jag kommer att utgå ifrån dessa frågeställningar:  

• Vad sägs om Förintelsen i de av mig undersökta läroböckerna i historia för åk 9? 

• Vilka skillnader finns mellan böckerna? 

• Går det att se en förändring över tid, och går det i så fall att koppla denna förändring 

till grundandet av Levande historia år 1997?  

• Vilka konsekvenser kan detta tänkas få för undervisningen?  

• Är de nyare böckerna bättre för dagens undervisning än de äldre?  

                                                 
6 Löwengart 2004:46 
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1.2 Teori 

 

Mitt teoretiska perspektiv utgår från den åländske historikern Janne Holmén och hans hypotes 

om att samhällskontexten har betydelse för läroböckernas utformning. Holmén disputerade 

vid Uppsala Universitet och är nu lektor vid Södertörns högskola. Hans avhandling från 2006 

har titeln Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och 

finländska läroböcker under Kalla kriget.7 Där undersöker han hur de utrikespolitiska 

situationerna under kalla kriget påverkade innehållet i läroböckerna och hur dessa 

presenterade USA och Sovjetunionen. Jag återkommer närmare till avhandlingen längre fram 

i avsnitt 1.5. Min hypotes är att det går att se att läroböckers innehåll skiljer sig åt beroende på 

när de är skrivna, detta för att författare medvetet eller omedvetet präglas av samhällsklimatet 

och olika politiska strömningar vilket påverkar bokens innehåll. En lärobok speglar samhället 

den skrivits i. I sin avhandling utgår Holmén från att de olika utrikespolitiska strömningarna i 

varje land letat sig in i läroböckerna. På liknande sätt utgår även jag från att det politiska 

klimatet påverkat innehållet i läroböckerna och att vi därför kommer att kunna se en skillnad i 

innehåll mellan de äldre och nyare läroböckerna. Ett exempel på detta är att vi bör kunna se 

att mer fokus lagts på avsnittet om Förintelsen i läroböckerna skrivna efter 1997 då 

Förintelsen och utbildning om Förintelsen uppmärksammades mycket av politiker.8 Jag 

återkommer till detta i avsnitt 1.3. 

 

Mycket viktigt för min teori är att läroboken och dess skribenter inte på något sätt är avskilda 

från resten av samhället utan att de till hög grad är en del av det. Därför påverkas de också av 

vad som sker runt omkring. Mer om detta tar jag upp i avsnitt 1.4.  

 

Med denna teori om samhällskontextens betydelse kommer jag att närma mig mitt 

analysmaterial. Men innan dess skall jag närmare definiera både Förintelsen och begreppet 

läroböcker. 

 

 

 

 
                                                 
7 Holmén 2006 
8 http://www.levandehistoria.se/om/historik 120515  
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1.3 Förintelsen 

 

Här skall jag lite närmare definiera det arbetsområde jag skall studera, Förintelsen, samt 

förklara varför jag valt just detta område. Jag skall analysera de avsnitt i läroböckerna för 

årskurs 9 som talar om Förintelsen i samband med andra världskriget. I läroböckerna är det 

ofta ett eget avsnitt med en egen rubrik som tas upp i samband med kapitlet om andra 

världskriget. När jag talar om Förintelsen så utgår jag från Nationalencyklopedins definition: 

”förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra 

världskriget 1939–45, men som möjliggjordes redan under åren 1933–39 genom eutanasiprogrammet… … I takt 

med att förintelsen under senare årtionden blivit alltmer uppmärksammad i skilda sammanhang har benämningen 

ofta kommit att inkludera romer… … Även homosexuella och andra som av nazisterna också klassades som 

"asociala element" och "undermänniskor" föll i stor utsträckning offer för den nazistiska folkmordspolitiken.”9 

I både läroböcker och annan litteratur är det olika om man väljer att skriva Förintelsen med 

stor eller liten bokstav, men jag har i denna uppsats valt det förra, vilket också 

rekommenderas av Språknämnden.10  

Anledningen till att jag valt att analysera just avsnittet om Förintelsen är att det är ett avsnitt 

som jämförelsevis ofta får stor plats i undervisningen och i läroböckerna. Det är 

överhuvudtaget en händelse som ses som central i det kollektiva historiemedvetandet och ofta 

används som en referens som annat värderas efter. Förintelsen är dessutom ett av de få avsnitt 

som specifikt togs upp i kursplanen Lpo94 som något som måste finnas med i 

undervisningen. Det är också det enda avsnitt som nämns direkt i betygskriterierna i den nya 

kursplanen från 2011. I kursplanen för historia sägs följande om Förintelsen under rubriken 

”centralt innehåll i årskurs 7-9”: ”De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, 

folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen…”11 Förintelsen nämns också under 

kunskapskraven för år 9. Följande citat är taget från betygskriterierna för betyget E och 

skillnaden för de högre betygen är endast nivån på de ”underbyggda resonemang” man ska 

kunna föra, som ändras från ”… enkla och till viss del…” upp till ”… välutvecklade och 

väl…”. ”Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om 

orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och 

                                                 
9 http://www.ne.se/förintelsen 120418 
10 Muntlig uppgift av Robert Sandberg 
11 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/historia 120418 
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handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.”12 Här kan vi se hur Förintelsen är ett av 

de få avsnitt som nämns vid namn i kunskapskraven som något lärarna skall undervisa om. 

Förintelsen skrivs även här med stor bokstav. 

I den tidigare kursplanen Lpo94 togs det inte som i den senaste upp exakt vilket centralt 

innehåll som skall finnas med i historieämnet men redan då fanns Förintelsen med, något som 

kan visa på den ställning som Förintelsen haft som arbetsområde i grundskolan. I och med att 

det nästan enbart är Förintelsen som nämns kan det tänkas att det också ansetts viktigare att 

undervisa om Förintelsen än om andra områden och händelser. I kursplanen för historia från 

1994 står: ”Vår tids historia med framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom 

Förintelsen, revolutioner och krig hör till det som alla elever skall ha kunskaper om.”13 

Ytterligare ett exempel på att Förintelsen som kunskapsområde blivit uppmärksammat på 

senare tid är myndigheten Forum för Levande historia som startades 1997 på dåvarande 

statsminister Göran Perssons initiativ. Den arbetar för att uppmärksamma brott mot 

mänskligheten både i historien och idag för att motverka intolerans.14 Såhär beskriver 

myndigheten sitt uppdrag: ”motverka intolerans genom att berätta om brott mot 

mänskligheten i historien och i vår samtid.”15 Myndigheten fokuserar framförallt på frågor 

rörande Förintelsen och vänder sig främst till lärare och elever i årskurs 9 samt gymnasiet. 

Som jag tog upp i teoriavsnittet så förväntar jag mig att vi kommer att kunna se att läroböcker 

skrivna efter att Forum för Levande historia skapades kommer lägga mer fokus på avsnittet 

om Förintelsen och att de kommer att presentera en mer nyanserad bild av Förintelsen. Tre av 

de sex läroböcker jag skall analysera är skrivna efter att myndigheten skapades vilket innebär 

att dessa tre böcker innehållsmässigt bör skilja sig från de tre böcker som är skrivna före 

1997.  

Utifrån denna bakgrund har jag valt Förintelsen som det avsnitt jag skall analysera. Senare i 

min analys kommer jag att presentera de skilda sätt som olika läroböcker förhåller sig till och 

framställer Förintelsen på i sina texter.  

 

                                                 
12 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/historia 120418 
13 http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/grundskoleutbildning/laroplaner/2.5241/kursplaner_for_grundskolan_2000 120418 
14 http://www.levandehistoria.se/om 120504 
15 http://www.levandehistoria.se/om 120504 
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1.4 Läroböcker 

I detta avsnitt skall jag gå in lite närmare på lärobokens roll i skolan. Som nämnts tidigare så 

är läroböckerna ett av de läromedel som lärare använder sig mycket av i skolan. Forskning 

visar också att läroboken dominerar undervisningen i skolor.16 Utöver läroböckerna kan man 

som lärare också använda sig av andra typer av textmaterial och litteratur, filmer, bilder och 

liknande. Jag definierar historieläroböcker, precis som Moa Löwengart gör i sin studie som 

jag återkommer till i forskningsläget, som ”de förlagsproducerade historieböcker som används 

i historieundervisningen i svenska skolor”.17 

Läroboken har i skolan en betydande roll som ofta ses som självklar och därför kan man fråga 

sig om den inte borde ifrågasättas lite mer. Det är viktigt att tänka på att både bokens 

författare och utgivande förlag påverkar dess innehåll, det finns ingen absolut objektiv 

historia.18 Författarna är, tillsammans med förlag och redaktörer, trots allt de som bestämmer 

och väljer ut innehållet till läroböckerna. Det är också viktigt att tänka på att läroböcker inte 

heller är avskilda från annan typ av litteratur när det gäller försäljning, det handlar även här 

om att skapa en produkt för en marknad som skall möta lärares och skolors efterfrågan och 

göra så att fler väljer att köpa in just den läroboken.19  

Staffan Selander är ledande i Sverige när det gäller läromedelsforskning och han skriver att 

tidigare så var läroboksförfattarna ofta aktiva forskare men efter andra världskriget började 

böckerna mer och mer att skrivas av pedagoger, ibland tillsammans med en forskare.20 Detta 

är något vi kan se när vi går igenom de läroböcker som jag använder mig av i denna studie, 

där många är skrivna just av personer som är pedagoger eller lärare av något slag. Selander 

talar också om det problematiska med läroböcker, i dem måste det komplicerade bli enkelt 

och för att man skall kunna få plats med så mycket som möjligt måste allt beskrivas kortfattat. 

Detta är i sig väldigt problematiskt för de som är författare av läroböcker och mycket energi 

måste läggas på urvalet. Här syns också den makt som lärobokens författare har i och med 

urvalet då de väljer vad de vill lägga fokus på och hur saker och ting skall framställas i boken. 

Enligt Selander så är det ofta så att undervisningen både börjar och slutar med just läroboken. 

Det är då läroboken som eleverna vänder sig till för att introduceras i ett ämne och likaså 

                                                 
16 http://www.didaktisktidskrift.se/pdf/ammert.pdf 120526 
17 Löwengart 2004:6 
18 Holmén 2006:25 
19 Holmén 2006:25 
20 Selander 1988:121 
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vänder de sig till den för att knyta ihop i slutet av ett ämnesområde. Ofta, även om det 

självklart inte alltid är så, får elever dessutom använda sig av läroboken för att studera inför 

prov och liknande. Selander menar också att läroboken påverkar eleverna att strukturera 

världen på ett visst sätt genom att den ger eleverna begrepp och tankesätt. Även om detta inte 

varit författarnas syfte, så menar han att det är något som sker omedvetet.21 Läroboken har en 

viktig roll men är inte allt för undervisningen. Selander talar om ett slags informationsbärande 

system som förutom läromedlen som används också består av skolan som institution och dess 

sociala villkor, de tekniska hjälpmedel man har tillgång till samt hur lektionerna tidsmässigt 

struktureras.22 Läroboken är alltså inte det enda som enligt Selander är viktigt för vilken 

undervisning som når fram till eleverna, dock har den fortfarande en väldigt viktig roll. 

Självklart går det att ifrågasätta om Selander studie, som är från 1988, fortfarande är aktuell 

idag. Nu har lärare tillgång till ännu fler typer av hjälpmedel än för tjugo år sedan. Därför går 

det att tänka sig oss att lärobokens roll inte är lika viktig idag som när Selander gjorde sin 

studie. 

En studie av Anders Lange som handlar om lärares uppfattning kring olika frågor som rör 

undervisningen om Förintelsen visar att många lärare tycker sig ha fått mycket bristfällig 

undervisning om området under sin lärarutbildning.23 Detta kan tänkas visa hur pass stark 

makt läroboken kan få när lärarna hämtar mycket av sin egen kunskap därifrån, i brist på 

kunskaper från sin egen utbildning. Som studien visar: ”Med reservation för att dessa 

rapporter bygger på lärarnas minnesbilder kan man konstatera att den lärarutbildning som 

våra respondenter genomgått försummar framförallt Förintelsen och andra folkmord och brott 

mot mänskligheten.”24 Holmén i sin tur menar att elever har en tendens att acceptera det som 

står i läroböckerna som rena fakta framtagen av forskare och inte som texter skapade av en 

viss person i ett bestämt samhällsklimat.25 En kombination av lärare som är osäkra på sina 

egna kunskaper om Förintelsen och elever som inte ifrågasätter det som står i läroböckerna 

ger böckerna en stark maktposition.  

Jag har nu talat mer allmänt diskuterat kring om läroboken och dess ställning, i nästa avsnitt 

skall jag gå igenom forskningsläget.  

                                                 
21 Selander 1988:122 
22 Selander 1988:126 
23 Lange 2008 
24 Lange 2008:81 
25 Holmén 2006:26 
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1.5 Forskningsläge 

 

Det finns en hel del tidigare forskning som berör läromedelsstudier och här skall jag 

presentera den forskning som jag mer direkt kommer att använda mig av i min uppsats.26  

 

Den forskning som är mest relevant för mitt arbete och vars teori jag utgår ifrån är åländske 

historikern Janne Holméns Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i 

norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget. Avhandlingens hypotes är, 

som jag redan nämnt i teoriavsnittet, att samhällskontexten har betydelse för läroböckernas 

utformning och att man genom tidens skeden och olika politiska händelser som skett kan se en 

förändring i läroböckernas innehåll. Holmén analyserar i sin studie finska, norska och svenska 

läroböcker från 1930- till 2000-tal och vad de säger om eller vilken bild de ger av Sovjet och 

USA. Detta gör han för att se om det utrikespolitiska läget i och med olika politiska skeenden 

i samband med kalla kriget speglas i läromedlen. Avhandlingen kommer också fram till att så 

är fallet och att man, om än i olika grad, kunnat se att det utrikespolitiska läget speglas även i 

läroböckerna. Genom studien kan han också visa hur de olika utrikespolitiska relationer som 

länderna haft med Sovjet och USA framträder i läroböckerna. Sovjet och USA framställs på 

skilda sätt i böcker från de olika nordiska länderna beroende på den relation länderna haft till 

Sovjet respektive USA. På så sätt kan vi se hur historieskrivningen påverkas av vad som 

händer i samhället. Historieskrivningen ser olika ut i olika länder och förändras också över 

tid, i takt med politiska skeenden. Holméns hypotes är vad jag kommer att utgå ifrån i min 

analys. Min studie görs i betydligt mindre skala, men berör ändå samma typ av fråga, 

huruvida läroböckernas innehåll förändras över tid beroende på vad som sker i samhället. 

Därför är Holméns avhandling det viktigaste bakgrundsmaterialet för min analys.  

 

Jag har också tagit del av studien En undersökning om lärares erfarenheter av och 

uppfattningar kring undervisning om förintelsen som Andres Lange gjort för myndigheten 

Levande historia.27 Anders Lange är bland annat fil. dr. i psykologi samt docent i pedagogik 

och pedagogisk psykologi. I denna studie undersöker han lärares attityder kring undervisning 

om Förintelsen samt de kunskaper de har i ämnet. Syftet med studien är att se om lärare, 

elever, föräldrar och skolledning på något sätt är motvilliga till att undervisa eller lära sig om 

                                                 
26 För mer information om läromedel och läromedelsanalys se Ammert:2011  
27 Lange 2008 
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Förintelsen. I studien ställdes frågor i enkäter till lärare, om Förintelsen, folkmord och 

rasbiologi, och också om den utbildning de fått, de kunskaper de har och hur viktigt de anser 

det vara att undervisa om Förintelsen. Studien är intressant för mitt arbete då den undersöker 

både lärares kunskaper och attityder kring Förintelsen. Något annat som är väldigt intressant 

för mig är att studien visar att många lärare inte tycker sig ha fått tillräcklig undervisning om 

Förintelsen för att kunna undervisa om den på bästa sätt.28 Om lärarna anser sig ha 

otillräckliga kunskaper kan det tänkas vara större risk att de vänder sig till läroboken för att 

hämta kunskaper om ämnet. Det kan i sin tur leda till att det enbart är dessa kunskaper som de 

för vidare till eleverna. Studien visar också att lärare i allmänhet anser att undervisning om 

Förintelsen är ”… mycket viktig och att ämnet fungerar som en ingång till en bredare 

diskussion om etiska och moraliska frågeställningar.”29 Detta är något jag också håller med 

om och ytterligare en anledning till att den studie jag skall göra är viktig och intressant att 

genomföra. Undersökningen ger en bra bakgrund till mitt arbete då den visar just vad lärare 

själva anser om Förintelsen som ämne och sina egna kunskaper om det.  

 

Bo Persson har vid Lunds Universitet skrivit avhandlingen Mörkrets hjärta i klassrummet - 

Historieundervisning och elevers uppfattningar om förintelsen.30 Undersökningen har som 

utgångspunkt att det är problematiskt att i undervisning förmedla en så pass extrem händelse 

som Förintelsen. Författaren undersöker här hur det ser ut när undervisningen möter eleverna 

och den kunskap de redan har om Förintelsen och hur det mötet påverkar elevernas 

uppfattning både om Förintelsen och om historia i allmänhet.31 Persson har studerat olika 

grupper av elever som fått undervisning om Förintelsen med olika fokuspunkter. Efter att ha 

gjort detta kom han fram till att eleverna själva också utvecklar ett tankesätt som har det fokus 

som deras undervisning haft. Det fokus eller det perspektiv som läraren har på sin 

undervisning har stor betydelse för de kunskaper och uppfattningar som eleverna utvecklar.32 

Det kan verka självklart och naturligt att eleverna utvecklar samma fokus som läraren, men 

det är ändå intressant att detta också kunnat bevisas i en studie. Detta eftersom att studien 

visar den makt läraren har då det går att se att det fokus lärarna väljer att lägga på sin 

undervisning senare verkligen påverkar elevernas kunskaper och deras sätt att tänka.  Genom 

att applicera detta på läroböckerna och tänka sig att det som dess författare väljer att fokusera 

                                                 
28 Lange 2008:81 
29 Lange 2008:7 
30 Persson 2011 
31 Persson 2011:15 
32 Persson 2011: 123-127 
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på i sina texter gör att eleverna fokuserar på samma sak blir det ännu viktigare att göra min 

studie kring läroböckerna. Det går även att koppla detta till den tidigare nämnda studien av 

Lange, och då tänker jag mig att lärare med bristfälliga kunskaper om Förintelsen ibland lutar 

sig på kunskaper från läroböckerna.  

 

Mia Löwengart har vid programmet för studier kring Förintelsen och folkmord vid Uppsala 

universitet gjort en undersökning om hur antisemitismen och Förintelsen presenteras i svenska 

läromedel i historia.33 I studien undersöks dels läroböcker i historieämnet för att se vilket 

innehåll de presenterar om antisemitismen och Förintelsen samt eventuella faktafel som finns 

där, dels historielärares syn på undervisningen och läromedelsförfattarnas syn på Förintelsens 

roll i läroböckerna. Hon jämför sedan forskares syn på undervisning om Förintelsen med 

läroböckernas innehåll. Hon tar också upp lärares och författares tankar kring Förintelsen i 

läroböckerna. För att undersöka hur böckerna presenterar Förintelsen har Löwengart vissa 

utgångspunkter. En av dessa är differentiering.34  Differentiering handlar om ifall böckerna 

skiljer på t.ex. koncentrationsläger och förintelseläger. Detta är något som jag också kommer 

att titta på i min analys, vilka läger läroböckerna talar om och ifall de ger någon närmare 

beskrivning av dem. Detta menar Löwengart är viktigt eftersom förhållandena i lägren samt 

vilka som hamnade i dem skiljer sig mycket åt beroende på typ av läger. Löwengart diskuterar 

också kort om det är bäst att Förintelsen behandlas i ett eget avsnitt i läroböckerna eller som 

en del av avsnittet om andra världskriget.35 Argument för att Förintelsen skall ha ett eget 

avsnitt är att det kan vara det pedagogiskt bästa då Förintelsen var ett brott mot mänskligheten 

och inte krigsföring. Argument för att ha avsnittet som en del av andra världskriget är att 

Förintelsen var ett resultat av kriget och inte något avskilt. Löwengart finner i sin 

undersökning att de flesta läroböcker på ett eller annat sätt brister i framställningen av 

Förintelsen men att läroböckernas innehåll dock förbättrats de senaste åren.36 

 

Efter denna presentation av forskningsläget kring mitt ämne kommer jag att fortskrida med 

min studie där jag utifrån framförallt Holméns hypotes kommer att analysera läroböckerna.  

 

2.0 Metod och material 

                                                 
33 Löwengart 2004 
34 Löwengart 2004:31 
35 Löwengart 2004:37 
36 Löwengart 2004:63 
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2.1 Metod 

 

Jag kommer att göra en läromedelsstudie där jag studerar sex läroböcker för årskurs 9. Jag 

utgår från Staffan Selanders beskrivning för att göra min analys. Han beskriver den 

pedagogiska textanalysen på detta sätt: ”att mot bakgrund av samhällssystem, skolform, 

ämne, läroplan etc. analysera läroböckernas[…] text och bild och att rekonstruera de 

kunskaper som faktiskt förmedlas och den grundläggande kunskapssynen. Analysen 

koncentreras på urval, berättarstil[…] och förklaringar.”37 Jag kommer att analysera 

läroböckernas text mot bakgrund av min teoretiska utgångspunkt om samhällets påverkan på 

böckernas innehåll. Jag kommer bland annat att koncentrera mig på vad författarna väljer att 

ta med, d.v.s. urvalet, samt vad de använder för berättarstil: om de använder sig av till 

exempel miljöbeskrivningar och ögonvittnesskildringar.  

 

I min analys använder jag mig av både ett kvalitativt och ett kvantitativt arbetssätt. Jag 

använder mig av texter i läroböcker som jag på ett kvalitativt sätt analyserar, genom att gå 

igenom innehållet i texterna. Innehållet presenteras sedan i analysdelen och därpå jämförs de 

olika böckernas innehåll med varandra i diskussionsdelen. Jag analyserar också böckerna på 

ett kvantitativt sätt då jag noterar information om hur många sidor varje bok ägnar åt de 

avsnitt jag studerar och hur mycket plats avsnittet om Förintelsen får. Detta för att sedan 

kunna jämföra de olika böckernas mängd av fakta. Jag skall i nästa avsnitt beskriva det 

material jag använt mig av.  

 

 

2.2 Material och urval 

 

Mitt material för denna studie består av sex läroböcker för högstadiet skrivna 1989-2010. Jag 

har medvetet valt ut böcker som är utkomna olika år, detta för att jag vill se om det finns en 

utveckling i böckernas presentation av Förintelsen och ifall beskrivningen är bättre ju senare 

boken är skriven. Böckerna är utkomna 1989, 1995, 1996, 2002, 2003 och 2010. Jag har 

försökt att välja ut böcker som jag av egen erfarenhet vet används eller har använts ute på 

skolor och som därför är relevanta för min undersökning. Majoriteten av böckerna vet jag 

                                                 
37 Selander 1988:122 
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används på skolor än idag. Jag har antingen använt mig av exemplar av böckerna som jag fått 

låna från skolor eller så har jag studerat dem på Kungliga Biblioteket i Stockholm.  

 

Jag har valt att begränsa min undersökning till läromedel skrivna under perioden 1989 till 

2010 då jag själv har erfarenhet av att stöta på böcker ute i skolorna som är skrivna under 

både 1980-talet, 1990-talet och 2000-talet. Jag skall nu presentera varje lärobok och dess 

författare lite närmare.  

 

2.2.1 Sams Historia 3, Christer Öhman 1989, Förlag: Almqvist & Wiksell Förlag AB 

 

Den äldsta läroboken jag har med i min studie är från 1989, och boken är en del i en 

heltäckande läromedelsserie där både geografi, religion, samhällskunskap och historia ryms i 

samma bok. Historiedelen i boken kallas ”Det europeiska världsherraväldets tid” och börjar 

med att tala om imperialismen samt avslutas med kapitlet om efterkrigstiden där det sista 

avsnittet kallas ”Historien, nuet och framtiden”. Som hörs på namnet tar boken sin 

utgångspunkt i Europa, och den tar upp länder från andra världsdelar enbart när det talas om 

imperialismen. Bokens historiedel är på cirka 75 sidor. Varje kapitel inleds med en kort 

inledning och följs upp med instuderingsfrågor. Andra världskriget är ett av sex kapitel och är 

ett av de längre kapitlen med sina 18 sidor. Förintelsen finns där med som ett avsnitt med 

egen rubrik som ryms på en sida.  

 

Christer Öhman har skrivit ett antal läroböcker i historia och även undervisat på utbildningen 

av lärare. Han är utöver det också gymnasielärare samt fil dr och docent i historia vid Uppsala 

universitet.  

  

2.2.2 Historia – liv i förändring B, Karin Sjöbeck och Birgitta Melén 1995, Förlag: 

Interskol 

 

Denna bok är B-delen där A-delen riktar sig främst till årskurs 7 och denna del främst till 

årskurs 8-9. Jag har studerat den första upplagan av boken som har 184 sidor. Författarna har 

själva med ett förord på en sida där de beskriver boken och dess upplägg. Boken har två stora 

huvuddelar - ”Den moderna tiden 1750-1945” och ”Den moderna tiden 1945-” - och börjar 

vid industriella revolutionen och slutar med att tala om politik i Norden. Författarna själva 

poängterar i förordet att de vill presentera en helhetsbild av historien med olika nedslag och 
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att de behandlar alla världsdelar. Detta kan vi se i andra delen av boken där även några andra 

delar av världen presenteras och inte enbart Europa och USA. Dock poängteras också att 

författarna även väljer att lägga lite extra fokus på Norden. Till varje avsnitt tillkommer också 

frågor, både ”Minns du?” och ”Förstår du?”. I boken behandlas andra världskriget på fem 

sidor, jämfört med första världskriget som har fyra sidor. Avsnittet om andra världskriget är 

inte längre än andra avsnitt, t.ex. så behandlas mellankrigstiden på sju sidor. Överlag kan man 

säga att alla kapitel har relativt få sidor. Förintelsen är med som ett litet avsnitt och det är 

placerat efter att man berättar om Operation Barbarossa och krigets påverkan på Östeuropa.  

Efter avsnittet, som ryms på ungefär en halv sida, fortsätter författarna att berätta om 

motståndsrörelser i de ockuperade länderna och hur Japan ockuperar Sydostasien.  

 

Karin Sjöbeck har arbetat som svensklärare på högstadiet men jag har tyvärr inte hittat någon 

vidare information om Birgitta Melén.  

 

 

2.2.3 Historia 3, Christer Öhman 1996, Förlag: Almqvist & Wiksell Förlag AB 

 

Jag har analyserat den första upplagan av Historia 3. Boken är på lite över 140 sidor och 

sträcker sig från 1800-talet och att Sverige blir ett industriland till att Sverige går med i EU. 

Kapitlet om andra världskriget är det som får störst fokus och flest sidor i boken, 24 sidor att 

jämföra med de näststörsta kapitlen om imperialismen respektive kalla kriget som har tolv 

sidor vardera. En ytterligare jämförelse kan göras med kapitlet om första världskriget som 

enbart har sex sidor. Avsnittet om Förintelsen finns med under kapitlet för andra världskriget 

på fyra av de 24 sidorna. Bokens kapitel inleds med en introduktion till det man skall tala om 

och man använder sig mycket av bilder och bildtexter. Efter varje avsnitt följer ett antal 

instuderingsfrågor. 

 

Denna bok har jag stött på nyligen när jag arbetat ute på skolor i Stockholmsområdet, och jag 

vet därför att den fortfarande används i undervisning. Jag valde därför att ta med den även om 

den har samma författare och utgivits på samma förlag som en annan bok som är med i 

studien. Jag anser inte detta vara en nackdel utan det kan tvärtom vara intressant att se om, 

trots att böckerna har samma författare och utgetts från samma förlag, skiljer sig åt i innehåll 

beroende på utgivningsår.  
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2.2.4 Puls Historia, Göran Körner och Lars Lagheim 2002, Förlag: Natur och kultur 

 

Puls Historia är en grundbok för grundskolans senare del och jag har analyserat den första 

upplagan. Boken är på precis över 350 sidor och sträcker sig från ”Den äldsta forntiden” till 

”Norden under efterkrigstiden”. I denna bok är andra världskriget ett av de kapitel som har 

störst antal sidor med sina 15. Dessutom finns ett avsnitt om Norden under andra världskriget 

på sex sidor. Jämförelsevis så har kapitlet om första världskriget åtta sidor och bokens längsta 

avsnitt är ”Blev kolonierna fria?” med sina 19 sidor. Boken har inte ett enbart ett europeiskt 

eller västerländskt perspektiv utan tar även upp en del om andra delar av världen, även om det 

kan sägas vara mest i relation till västvärlden. Boken inleds med ett uppslag där författarna 

talar mer allmänt om vad historia är. Varje kapitel börjar med ungefär en sida som 

introducerar tidsperioden man skall närma sig. Sedan fortsätter texten med kronologiskt 

berättande under olika avsnitt med rubriker och underrubriker. Det finns rikligt med bilder 

och bildtexter samt vissa fördjupningar som kan handla till exempel om en specifik persons 

liv, men det finns däremot inga avslutande sammanfattningar eller instuderingsfrågor. 

Förintelsen är i denna bok inte ett eget avsnitt utan har en underrubrik i avsnittet 

”Krigsförbrytarna och skulden” och ryms på en halv sida. Däremot kan man även läsa lite om 

det som ledde till Förintelsen i kapitlet ”Mellankrigstiden – diktaturer i Europa”. 

 

Jag har stött ihop med boken när jag arbetat ute på skolor i Stockholmsområdet. Jag har tyvärr 

inte hittat vidare information om författarna men de har författat ett antal läromedel i historia.  

 

 

2.2.5 Sol 3000 Levande historia 9, Kaj Hildingson och Lars Hildingson 2003, Förlag: 

Natur och kultur 

 

Denna bok är en del av en serie böcker för högstadiet och riktar sig specifikt till sista 

årskursen i grundskolan. Boken är på ungefär 150 sidor och sträcker sig från ”USA blir en 

stormakt” till ”Sverige efter 1945”. Jag har studerat första upplagan som är från år 2003. 

Boken har ett västerländskt perspektiv då fokus ligger enbart på Europas samt Nordamerikas 

historia. Det finns även en del kapitel om Sveriges historia. Något om historien i andra delar 

av världen finns däremot inte med i denna bok. Boken börjar med ett uppslag som berättar om 

hur det är tänkt att man skall arbeta med den. Det finns en röd tråd som är en slags 

sammanfattning inför varje kapitel samt texter med olika svårighetsgrad. Dessutom finns det 
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arbetsuppgifter efter varje delavsnitt. Boken är uppdelad i nio teman som själva är uppdelade i 

kapitel. I kapitlen finns också bilder med bildtexter som författarna poängterar är lika viktiga 

som texten. Avsnittet om andra världskriget är här det längsta avsnittet i hela boken med 20 

sidor. Första världskriget ägnas 12 sidor och de två avsnitt som är nästlängst med 18 sidor 

vardera är ”USA blir en stormakt” och ”Sverige efter 1945.” Samtliga övriga kapitel ägnas ca 

12 sidor vardera. Förintelsen har ett eget avsnitt på två sidor med rubriken ”Den slutgiltiga 

lösningen”.  

 

Denna bok har jag hittat hos en skola i södra Stockholm där den används i undervisningen. 

Kaj Hildingson är från början journalist och Lars Hildingson är från början lärare och har 

skrivit läromedel för historieämnet i 30 år.  

 

2.2.6 SOS Historia Maxi, Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai, 2010, Förlag: Liber 

 

SOS Historia Maxi är en ämnesbok för högstadiet. Boken har närmare 450 sidor och kapitlen 

sträcker sig från ”Forntiden – från samlare till stadsbo” till ”Kommunismens fall - kalla 

krigets slut”. Jag har analyserat Maxi-versionen som har ett mer fylligt innehåll än originalet 

SOS Historia. Detta kan därför också tänkas bidra till antalet sidor som talar om andra 

världskriget och Förintelsen. Boken saknar ett introducerande uppslag där författarna berättar 

om dess innehåll, men den består av 23 avsnitt som i sig är uppdelade i underkapitel. Hela 

avsnittet om andra världskriget är på 17 sidor och det finns även ett avsnitt om Sverige under 

andra världskriget som är sju sidor långt. Avsnittet om Förintelsen i SOS Historia Maxi är på 

sju sidor och det tillkommer också en sida med uppgifter som hör till. Jämförelsevis kan 

nämnas att avsnittet om första världskriget är på 12 sidor och många andra avsnitt är längre än 

det om andra världskriget. Däremot handlar också många andra avsnitt om tidsperioder som 

är betydligt längre än perioden för andra världskriget, varför man kan säga att andra 

världskriget ändå får relativt stor plats i boken. Alla avsnitt börjar med en kort introduktion 

till ämnet som kommer att beröras och har även vissa kortare fördjupningsdelar som gör 

nedslag hos specifika personer eller händelser. Det finns också ganska rikligt med bilder och 

bildtexter. Alla kapitel avslutas med en sammanfattning och arbetsuppgifter.  

 

Mattias Tordai är gymnasielärare och läromedelsförfattare. Det är också han som skrivit de 

delar i boken som är avsedda för årskurs 8 och 9. 
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 3.0 Resultat 

 

I detta avsnitt skall jag presentera min analys av läroböckerna och därefter följer ett 

diskussionsavsnitt där jag diskuterar och jämför dem närmare med varandra. Jag kommer att 

utgå från ett antal frågor som jag ställer till böckernas innehåll: 

 

- Är det som skrivs om Förintelsen ett eget avsnitt och vilken omfattning har det?  

- Finns någon kortfattad beskrivning av vad Förintelsen är? 

- Har författarna med en bakgrundshistoria till judeförföljelserna före och efter 

nazismens tid? 

- Vilket sätt att skriva använder författarna sig av? Berättar de kronologiskt, 

genom personer eller uppdelat i vissa avsnitt?  

- Vad berättas egentligen om Förintelsen, vilka delar och händelser tas upp? Hur 

börjar och avslutar författarna att berätta om Förintelsen? 

- Tar författarna upp ”de andra” som drabbades av Förintelsen så som 

handikappade och homosexuella och i så fall vilka? 

- Används orden förintelseläger och koncentrationsläger och berättas vad de båda 

är?  

- Talar författarna om Förintelsen i ett större perspektiv och kopplar till idag? 
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3.1 Sams Historia från 1989 

 

Det första vi kan läsa om Förintelsen i Sams Historia hittar vi i avsnittet om nazismen där det 

berättas om hur Hitler hatade judarna och ansåg att de låg bakom allt ont. Judeförföljelserna 

beskrivs sedan vidare efter att det berättats om hur Hitler kommit till makten. Här nämns för 

första gången koncentrationsläger, och dessa beskrivs som platsen där politiska motståndare 

spärrades in.38 Sedan berättas om hur judar avskedades, bojkottades och hur de inte fick gifta 

sig med andra tyskar. Därefter stannar författaren upp en stund och funderar kring varför 

judarna inte utvandrade trots förföljelserna. ”Många judar utvandrade, men andra stannade 

kvar. Det var svårt att lämna den plats där de hade vuxit upp och där de kände sig hemma, och 

de hade varit med om förföljelser tidigare. Kanske skulle det gå över även den här gången?”39  

 

Förintelsen finns även med som ett eget avsnitt under andra världskriget, efter att vi får läsa 

om krigets vändpunkt och innan det berättas om krigets slut. Däremot finns det ingen 

kortfattad beskrivning av vad Förintelsen är. Kapitlet inleds: ”Redan från början hade Hitler 

och nazisterna betraktat judarna som den germanska rasens arvfiender.”40 Därefter berättar 

författaren om hur Hitler bestämde sig för ”att genomföra det som han såg som sin viktigaste 

uppgift: att utrota alla judar i Europa”.41 Uppdraget gavs till Himmler och SS som började 

med att gripa ”alla judar – och alla kommunister”42 och skjuta dem. Sedan berättas om hur 

tyskarna lät bygga upp speciella utrotningsläger för att döda judar. ”Över hela det 

tyskockuperade Europa samlades judar ihop och transporterades sammanpackade som djur i 

järnvägsvagnar till dödslägren.”43 Efter att ha berättat om hur många judar som dödades i 

Förintelsen och specifikt i Auschwitz följer ett nytt avsnitt med rubriken ”Historiens värsta 

brott”. Avsnittet inleds: ”Detta folkmord är nazisternas värsta förbrytelse och ett av de största 

brott historien känner.”44 Resten av avsnittet är sedan en ögonvittnesskildring av en SS-officer 

som berättar om vad han såg när han inspekterade ett förintelseläger. Här används för övrigt 

ordet förintelseläger och inte utrotnings- eller dödsläger som tidigare. ”Mödrar med dibarn vid 

bröstet gick uppför trappan, tvekade, men pressades in i dödsrummen. Vid dörren stod en 

kraftig SS-man, som med hög röst förklarade att det inte var något farligt. Alla skulle andas 

                                                 
38 Öhman 1989:920 
39 Öhman 1989:921 
40 Öhman 1989:938 
41 Öhman 1989:938 
42 Öhman 1989:938 
43 Öhman 1989:938 
44 Öhman 1989:938 
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djupt när de kom in, det vidgade lungorna, och inandningen var nödvändig mot sjukdomar 

och smitta, sa han. Men de flesta förstod vad som skulle hända, och många bad.”45 Med detta 

så avslutas avsnittet om Förintelsen och därefter fortsätter författaren att berätta om hur kriget 

fortsatte med de allierades seger.  

 

Jag skall nu titta lite närmare på det som vi gått igenom i avsnittet ovan. Jag kommer att 

fokusera på de frågor jag nämnt tidigare i avsnitt 3.0. 

 

Författaren väljer att ha med avsnittet om Förintelsen, som är på en sida, mellan att det 

berättas om krigets vändpunkt och dess slut. Han använder sig mycket av ett aktörsperspektiv 

och berättar genom personer. Det var Hitler som hatade judarna och det var Himmler som 

satte igång judeutrotningen. Utöver detta använder sig författaren också av en 

ögonvittnesskildring samt miljöbeskrivningar där han beskriver hur det såg ut i lägren. 

Förintelsen får inte direkt någon bakgrundshistoria i boken. Författaren berättar om hur Hitler 

hatade judarna men talar inte något mer om bakgrunden till judeförföljelser och hur de genom 

historien blivit förtryckta och hatade. Det låter snarare som att det vore ett nytt påhitt av Hitler 

själv. Det enda som nämns är i det citat jag har med längre upp som talar om att ”de hade varit 

med om förföljelser tidigare”, där författaren funderar kring varför judarna inte flydde trots 

förtrycket. Författaren specificerar inte heller judeförtrycket mer genom att t.ex. berätta om 

getton eller kristallnatten.  

 

Förintelsen beskrivs i det sista avsnittet som ett av historiens värsta brott men utöver detta så 

talas det inte om Förintelsen i ett större perspektiv och det saknas kopplingar till nutid. 

Koncentrationsläger beskrivs som en plats där politiska motståndare spärrades in. 

Utrotningsläger och dödsläger beskrivs som speciella läger för att döda judar. Senare används 

också ordet förintelseläger men utan någon närmare beskrivning. Det görs en distinktion 

mellan de två typerna av läger men författaren missar att nämna många drabbade. Nämns gör 

judar, kommunister och politiska motståndare, men romer, handikappade, homosexuella och 

utvecklingsstörda glömts bort eller har uteslutits av något skäl. 

 

3.2 Historia – liv i förändring B från 1995 
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I Historia – Liv i förändring B nämns Förintelsen för första gången indirekt genom att 

författarna talar om judehat och förföljelser i ett avsnitt om nazismen som i sin tur finns i 

kapitlet om mellankrigstiden. Det berättas att nazisterna för att få mer livsrum bestämde att: 

”Slaver, judar, zigenare och andra ”lägre” stående folk skulle förflyttas eller dödas och 

tyskarna skulle ta över deras bördiga jordbruksområden i östra Europa. Hitler kastade skulden 

för Tysklands problem på judarna. Han hävdade att judiska köpmän och bankirer hade orsakat 

de ekonomiska kriserna.”46 Vidare berättas om hur nazisterna kom till makten och landet blev 

en nazistisk diktatur. Även här nämns upptrappningen till vad som skulle bli Förintelsen: 

”Förtrycket mot judar, kommunister, homosexuella och andra som inte passade in i det 

nazistiska samhället ökade hela tiden.”47   

 

Förintelsen är med som ett litet avsnitt, mellan Operation Barbarossa och att 

motståndsrörelser fanns i de ockuperade länderna. Avsnittet kallas ”Förintelsen i 

koncentrationsläger”.48 Detta avsnitt inleds ”I Östeuropa, liksom i Tyskland, inrättade 

tyskarna koncentrationsläger för att utrota oönskade människor, särskilt de som inte ansågs 

tillhöra den ariska rasen. År 1942 godkände de nazistiska ledarna en plan, kallad den 

slutgiltiga lösningen av judefrågan. Den innebar att alla judar skulle föras till 

koncentrationsläger. Tyskarna samlade systematiskt ihop judar, zigenare, slaver, politiska 

motståndare, homosexuella med flera.”49 Författarna berättar vidare lite om förhållandena i 

koncentrationslägren och hur många som dog av olika orsaker. Avsnittet avslutas med att 

berätta om hur många människor som förlorade livet i Förintelsen och hur många av dem som 

var judar.  

 

Avsnittet om Förintelsen ryms på ungefär en halv sida. Det har där sin egen rubrik men är 

varken placerat i början eller slutet av kriget utan ganska så mitt i. Det finns inte heller någon 

kortfattad beskrivning av vad Förintelsen är. Det första vi kan läsa om upptrappningen till 

Förintelsen är under kapitlet för mellankrigstiden om att nazisterna för att få mer ”livsrum” 

bestämde sig för att börja förflytta och döda andra lägre stående folk. Någon 

bakgrundshistoria till judeförföljelserna finns inte. Författarna försöker heller inte någonstans 

koppla Förintelsen till idag eller sätta in den i något större sammanhang. Det som däremot 

finns är en utförlig beskrivning av ”de andra” som drabbades av Förintelsen, utöver judar så 
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nämns också slaver, zigenare, kommunister, homosexuella och politiska motståndare. Den 

enda typ av läger som nämns i boken är koncentrationsläger som beskrivs som läger för att 

utrota oönskade människor. Förintelseläger eller dödsläger nämns inte i boken. 

 

Boken talar inte om Förintelsen som ”den enda Förintelsen” utan benämner Förintelsen ”den 

här förintelsen av människor”50, som en Förintelse i en rad av flera förintelser. Det kan vi 

också se i avsnittets rubrik. Det kallas inte bara för ”Förintelsen” utan preciseras som 

”Förintelsen i koncentrationsläger”.  

 

 

3.3 Historia 3 från 1996 

 

Avsnittet om Förintelsen börja inte med någon speciell inledning eller förklaring av vad 

Förintelsen är utan utgår från en person, chefen för säkerhetspolisen, Heydrich. Genom 

honom börjar författaren sedan berätta om Förintelsen: ”Heydrich berättade att Hitler ville ha 

bort alla judar från Europa… … Heydrich hade själv fått i uppdrag att genomföra detta.”51 

Det berättas hur Heydrich talar om att alla judar skulle samlas ihop och antingen jobba ihjäl 

sig eller behandlas på ”särskilt sätt” och att alla förstod att det han menade var att judarna 

skulle utrotas. Det finns i kapitlet om Förintelsen inte med någon bakgrund till judehatet eller 

hur det började utan vad författaren tar upp här är kronologiskt vad som hände från att 

nazisterna började skicka judar till arbets- och förintelseläger. Författaren använder sig 

mycket av känsloladdade miljöbeskrivningar, som i det citat jag tar upp lite längre ner. För att 

börja berätta om massmorden så används en berättelse om ingenjören som blev ögonvittne till 

mord på judar vid en massgrav.52 Han får berätta utförligt om hur det såg ut vid en 

massavrättning. Därefter börjar författaren berätta om förintelselägren under rubriken 

”Dödslägren – brott mot mänskligheten”. Det berättas om hur tyskarna började bygga läger 

nära järnvägsstationer och beskriver sedan genom miljöbeskrivningar som denna hur dessa 

läger var till enbart för att döda judar: ”När tåget hade kommit fram till perrongen ryckte 

vakterna upp dörrarna. Den som inte skyndade sig ut tillräckligt fort fick ett rapp av en 

                                                 
50 Sjöbeck & Melén 1995:67 
51 Öhman 1996:88 
52 Öhman 1996:88 



24 
 

läderpiska. Fångarna kunde se att några av vakterna var beväpnade med kulsprutepistoler. 

Andra höll morrande schäferhundar i koppel.”53  

 

Det berättas om förintelselägren men författaren använder aldrig ordet förintelseläger utan 

kallar dem ”dödsläger” eller ”läger”.54 Koncentrationsläger nämns inte heller i texten. Boken 

fortsätter sedan med temat att berätta genom personer och denna gång genom SS-officeren 

Höss. Han får vara den som berättar om antalet döda i lägren.   

 

När det talas om förintelsen är det hela tiden som utrotning av just judar, men på ett ställe kan 

man läsa om att det även var ”zigenare” och ”andra” som togs till lägren: ”Vagnarna var 

fullpackade med judar, zigenare och andra människor som nazisterna menade var mindre 

värda än de själva.”55 Vilka de ”andra” är preciseras aldrig, och andra drabbade så som 

homosexuella och handikappade tas aldrig upp. 

 

I slutet av avsnittet talar författaren om antalet döda och reflekterar över detta: ”Det är 

omöjligt att helt och hållet förstå sådan ondska. Men det är viktigt att veta att detta har hänt. 

Och det får aldrig hända igen.”56 I detta stycke sätts Förintelsen in i ett större perspektiv 

genom att kopplas till idag och att det är något som inte får hända igen, men det reflekteras 

inte vidare kring hur Förintelsen kunde ske eller vilka som gjorde den möjlig. Avslutningsvis 

talas det om vad som till sist skedde med de ledare som tagits upp i texten. Till avsnittet 

tillkommer också fyra frågor.  

 

Förintelsen är i Historia 3 ett eget avsnitt på fyra sidor men det saknas både en kortfattad 

beskrivning av vad Förintelsen är samt en bakgrundshistoria till judeförföljelserna. Författaren 

har ett kronologiskt berättarsätt och utgår mycket från aktörsperspektiv i sitt berättande. Han 

använder också en del miljöbeskrivningar. Författaren använder inte ordet koncentrationsläger 

i sin text, men däremot så talar han om Förintelsen i ett större perspektiv och kopplar det som 

skett till nutid i egna reflektioner som finns med i texten.  

 

Vi kan se att trots att boken har samma författare som boken från 1989 så finns det en del 

skillnader i hur Förintelsen presenteras, men mycket är också detsamma. Först och främst har 
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Förintelsen som avsnitt gått från att ha en sida till att ha fyra sidor till sitt förfogande. Det går 

att se att författaren fortfarande använder sig mycket av ett aktörsperspektiv i sitt berättande. I 

denna bok använder författaren inte längre ordet koncentrationsläger, som i boken från 1989 

beskrevs som en plats där politiska motståndare spärrades in. I denna bok väljer författaren att 

inte heller använda ordet förintelseläger, vilket han gjorde i den tidigare boken. Fortfarande är 

det många av de grupper som drabbats av Förintelsen som inte nämns alls.  

 

 

3.4 Puls Historia från 2002 

 

I Puls Historia ryms inte Förintelsen som ett eget avsnitt med egen rubrik utan istället finns 

det med som en underrubrik i avsnittet ”Krigsförbrytarna och skulden”, där det ryms på en 

halv sida. Här finns ingen kortfattad beskrivning av Förintelsen utan författarna börjar med att 

berätta hur koncentrationsläger upptäcktes av de allierade. Författarna använder sig av ett 

beskrivande sätt med ögonvittnesskildringar, även om de är väldigt kortfattade. Så här inleds 

stycket om Förintelsen: ”När de allierade nådde fram till nazisternas koncentrationsläger 

under krigets slutskede trodde de knappast sina ögon. De fångar som fortfarande var vid liv 

såg ut som skelett. Sedan upptäcktes gaskamrarna och människougnarna”. 57 Vad ett 

koncentrationsläger är presenteras inte vidare, men däremot talar de sedan om hur judar 

fördes till förintelseläger där de tvingades arbeta eller mördades. I slutet berättas att det inte 

enbart var judar som dödades i förintelselägren. ”Men även ca 1 miljon andra människor 

dödades i lägren: kommunister, ledande fackföreningsfolk, romer, förståndshandikappade och 

homosexuella.”58  Här presenteras andra drabbade grupper och inte enbart judar. Även i 

avsnittet om mellankrigstiden kan vi läsa lite om koncentrationslägren: ”Motståndare till 

nazisterna sattes i koncentrationsläger, där de fick tvångsarbeta. Judar, zigenare, 

homosexuella, fackföreningsfolk och kommunister utsattes för särskilt hård förföljelse.”59 Det 

går också att läsa lite mer om denna förföljelse, hur judar tvingades bära judestjärnan, blev 

avskedade från arbeten och liknande. ”Allt fler judar tvingades till så kallad arbetstjänst, 

vilket betydde att de skickades till tvångsarbete i koncentrationsläger.”60 
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Författarna vill i kapitlet om mellankrigstiden, efter att ha talat om nazisternas propaganda, 

uppmana eleverna att tänka efter. Här kopplar de nazismen och indirekt också Förintelsen till 

ett större perspektiv och till nutid genom att tala om den propaganda som finns även idag och 

att uppmana eleverna att lära sig att tänka självständigt och kritiskt: ”I vårt demokratiska 

samhälle vimlar det av åsikter och budskap i massmedierna. Det är många som vill få oss att 

tänka på ett visst sätt. Avsändarna kan vara politiska partier, fackföreningar eller andra 

organisationer, men också företag som i sin reklam vill få oss att köpa en speciell vara[…] - 

Vi måste alla lära oss att tänka självständigt och att vara kritiska, vare sig vi bor i en diktatur 

eller en demokrati”.61  

 

Puls Historia beskriver alltså inte Förintelsen i ett eget avsnitt, utan det är bara ett stycke, och 

det saknas också en kortfattad beskrivning av just ordet Förintelsen. Det finns inte heller 

någon bakgrundshistoria till judeförföljelserna eller någon kronologisk beskrivning av 

Förintelsen och dess olika skeenden, men som jag konstaterat återkommer Förintelsen även på 

ett par ställen i avsnittet om mellankrigstiden. Det som däremot finns med är en utförlig 

beskrivning av vilka de som ofta omnämns som ”de andra” som drabbades av Förintelsen. 

Författarna använder både ordet förintelseläger och koncentrationsläger men utan en klar 

distinktion mellan dem. I citatet ovan kan vi också se hur författarna kopplar nazismen till 

nutid och uppmanar elever att tänka efter.  

 

 

3.5  Sol 3000 Levande historia 9 från 2003 
 

Förintelsen beskrivs i Sol 3000 Levande historia 9 främst under ett eget avsnitt på två sidor. 

Men redan i avsnittet om mellankrigstiden berättar författarna om hur judefientligheten länge 

funnits i Europa och att nazisterna också utnyttjade detta för att ha en syndabock och för att 

”få folk med sig”.62 Det berättas vidare om hur nazisterna tog makten och här kommer 

koncentrationsläger för första gången på tal. ”Det första koncentrationslägret, Dachau, 

byggdes i mars 1933. Där spärrades främst nazisternas politiska motståndare in.”63 Vidare 

berättas hur judarna blev allt mer diskriminerade genom lagar och förbud. Här talar 

författarna också om att även andra blev drabbade: ”Det fanns också andra grupper som 
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drabbades av nazisternas politik, till exempel romer, homosexuella, handikappade och 

utvecklingsstörda.”64  

 

Här tillkommer också avsnitt med instuderingsfrågor som t.ex. ”Vilka andra grupper 

drabbades av nazisterna? Ge några exempel.” och ”Ge exempel på att judarna behandlades 

illa sedan Hitler tagit makten“.65 Efter att författarna sedan gått igenom hela andra 

världskrigets förlopp från början till slut finns ett kapitel på två sidor med rubriken ”Den 

slutgiltiga lösningen” som handlar om Förintelsen.66 Avsnittet börjar: ”När Polen befriats från 

de tyska ockupanterna och Tyskland erövrats, kunde man se resultatet av nazisternas 

rasideologi.” Därefter beskriver författarna vad koncentrationsläger och förintelseläger var 

och de använder sig av målande beskrivningar som denna: ”Till förintelselägren kom tågen 

fullastade med människor som samlats ihop i hela Europa. Det var vidriga förhållanden i 

vagnarna som var stängda och låsta. På flera dygn fick ingen lämna vagnen, varken i 

sommarhetta eller vinterkyla.”67 Därefter talas det om Hitlers mål om ett judefritt Europa och 

hur många judar som dog under kriget av olika orsaker. Sedan följer ett stycke med rubriken 

”Hundratusentals andra offer”: ”Nazisterna förföljde också tyska homosexuella och 

handikappade… … Tiotusentals romer fördes också till koncentrationsläger…”68 Det 

avslutande stycket kallas ”Hur mycket visste man?” och diskuterar hur mycket omvärlden 

egentligen visste om vad som gjordes mot judarna och varför folk inte reagerade eller varför 

människor till och med tyckte det som skedde var positivt. Författarna använder här en 

ögonvittnesskildring från en bonde som arbetat i närheten av ett läger och i början tyckt det 

var outhärdligt, men därefter vande sig.69 Sedan tillkommer även ett par ”minns du?”-frågor 

till texten.  

 

I Sol 3000 Levande historia 9 finns Förintelsen med under ett eget avsnitt, men däremot finns 

ingen kortfattad beskrivning av vad Förintelsen är. Vi kan läsa lite om bakgrunden till 

judeförföljelserna både före och under nazismen. Författarna använder sig både av 

kronologiskt berättande, som med judeförföljelsernas historia, och genom olika avsnitt som 

t.ex. ”Hundratusentals andra offer” och ”Hur mycket visste man?”.70 Utöver judar nämns 
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också homosexuella, handikappade och romer som offer för Förintelsen. Dessutom berättas 

att också politiska motståndare spärrades in. Koncentrationsläger och förintelseläger beskrivs 

med en tydlig distinktion. Det finns däremot ingen koppling mellan Förintelsen och nutid.   

 

3.6 SOS Historia Maxi från 2010 

 

SOS Historia Maxi är den nyaste av böckerna jag analyserat och kom ut år 2010. Förintelsen 

beskrivs kortfattat i ett introducerande stycke: ”Förintelsen är mordet på sex miljoner 

europeiska judar och hundratusentals andra människor under andra världskriget. Enligt 

nazisterna hade inte dessa människor rätt att leva.”71 Denna förklaring beskriver Förintelsen 

som mordet på både judar och ”hundratusentals andra”. Dessa ”andra” får inte någon närmare 

beskrivning här och när författaren vidare beskriver händelseförloppet talar han ofta om 

”judeutrotningen” men också om utrotningen av judar och ”andra”72. Först i det avslutande 

stycket i avsnittet talar författaren om vilka ”de andra” är: ”Dessutom mördade nazisterna en 

halv miljon zigenare och tiotusentals homosexuella.”73 De talar också om att andra som dött i 

kriget, t.ex. krigsfångar, ej brukar räknas med som offer för Förintelsen.74  

 

Författaren använder sig sedan av kronologiskt berättande och avsnittet om Förintelsen börjar, 

efter det inledande stycket, med en kort bakgrund till judeförföljelsens historia som handlar 

om hatet som alltid mött judar. Därefter preciseras nazisternas judehat och hur det 

applicerades i politiken, och här ges också exempel på lagar och vad som kunde stå om judar i 

läroböcker från nazitiden. Sedan tar författaren i kronologisk ordning upp händelser som var 

viktiga under Förintelsen: kristallnatten, hur nazisterna utvecklade förföljelsen samt getton. 

Efter detta berättas det om hur massmorden börjar med massavrättningar och därefter trappas 

upp med dödsfabrikerna och förintelselägren. Koncentrationsläger beskrivs som läger som 

”… byggts för att spärra in judar och andra fångar…”.75 Författaren använder sig av ordet 

förintelseläger i samband med att de berättar om Auschwitz och även benämningen dödsläger 

används.76 Auschwitz beskrivs här med hjälp av en berättelse från en 16-årig flickas 

upplevelse av att komma till lägret. Detta avsnitt följs av ett med rubriken ”Vilka var 
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bödlarna?”, där det talas om vilka de som jobbade med att göra Förintelsen möjlig var och vad 

de kunde ha för typ av arbetsuppgifter: ”Men de flesta ställde upp. Kanske för att de inte ville 

visa sig fega inför sina kamrater. Att göra som alla andra är ett vanligt beteende bland 

människor i grupp.”77 Här kan vi säga att författaren sätter in Förintelsen i ett större perspektiv 

genom att tala om hur Förintelsen kunde inträffa och hur så många människor kunde arbeta 

för att göra Förintelsen möjlig. Efter att författaren sedan talat om hur många som dödats och 

vilka de var, förutom judar, så avslutar de med: ”Efter kriget höll segrarländerna rättegångar 

där en rad nazistledare dömdes till döden, bland annat för brott mot mänskligheten och 

folkmord [författarens kursivering].”78 Sedan tillkommer också en sida med uppgifter till 

texten, och där har författaren också tagit med ett citat från en tysk som blivit vittne vid en 

avrättningsplats och beskriver hur han där iakttagit en familj i väntan på avrättning.79 

 

Avsnittet om Förintelsen är sju sidor långt och kommer efter att andra världskrigets slut gåtts 

igenom. Sammanfattningsvis kan man säga att SOS Historia Maxi, som ju är en bok med 

extra fylligt innehåll, presenterar också ett fylligt innehåll när det gäller Förintelsen som 

presenteras både kronologiskt och genom personbeskrivningar. Det finns också en kort 

sammanfattande beskrivning av vad Förintelsen är. Författaren tar upp bakgrunden till 

judehatet och sedan händelse för händelse som till slut ledde fram till Förintelsen, samt 

avslutar med att fundera kring varför det blev som det blev. Det görs också en distinktion 

mellan koncentrationsläger och förintelseläger. Förintelsen kopplas aldrig till idag, men 

däremot så sätter författarna Förintelsen i ett större perspektiv genom att tala om hur 

Förintelsen kunde inträffa.  
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4.0 Sammanfattning och resultat 

 

Jag har nu tittat på samtliga böckers innehåll och hur de presenterar Förintelsen. Utifrån mina 

analysfrågor har jag sett vad de väljer att berätta om Förintelsen och vad som eventuellt 

saknas. I detta avsnitt skall jag sammanfatta svaren för analysfrågorna samt jämföra de olika 

böckerna lite närmare med varandra, återigen med hjälp av tidigare nämnda analysfrågor. Jag 

kommer i detta avsnitt inte att benämna böckerna vid deras namn utan istället vid det år de 

utgavs.  

 

Är det som skrivs om Förintelsen ett eget avsnitt och vilken omfattning har det?  

Det första jag skall titta på är det kvantitativa och den plats som Förintelsen får i de olika 

böckerna. Detta är något som enkelt går att se och även om antalet sidor eller mängden text 

inte behöver vara avgörande på så sätt att större mängd betyder bättre text kan det ändå tänkas 

vara troligt att en längre text lyckas få med mer av viktig information samt ett bredare 

perspektiv. Det är också relevant att nämna antalet sidor som boken ägnar till andra 

världskriget då vi på så sätt lättare kan se proportionella skillnader. Vissa böcker har ju ett 

fylligare innehåll än andra överlag och kan därför också tänkas ha det när det gäller 

Förintelsen, men samtidigt kan det vara så att böcker med stor fokus på och som ägnar många 

sidor år andra världskriget ändå ägnar lite plats åt Förintelsen. När vi tittar på antal sidor som 

varje bok har är det också viktigt att tänka på att böckerna tar upp olika delar av historien, 

vissa går tusentals år tillbaks och vissa talar bara om 1900-talet. Det bör även tas med i 

beräkningen att böckerna kan ha olika typer av layout och typsnitt, med mer eller mindre 

mängd text och bild på varje sida. Därför måste inte nödvändigtvis ett större antal sidor 

betyda mer information. Nedan följer en tabell som visar en kvantitativ jämförelse mellan 

läroböckerna. 

 

Lärobok Antal sidor Sidor om 2VK Förintelsen 

1989 94 18 1 

1995 184 5 ½ 

1996 140 24 4 

2002 350 15 ¾ 

2003 150 20 2 

2010 450 17 7 

Tabell 1 
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Vi kan direkt se att antalet sidor böckerna ägnar åt både andra världskriget och Förintelsen 

skiljer sig väldigt mycket åt. Från fem till 24 sidor respektive från en halv till sju sidor. Även 

om kvalitet går före kvantitet så är en skillnad på 6,5 sidor väldigt stor, och i ett längre avsnitt 

går det att beskriva mycket mer noggrant. De böcker som har kortast avsnitt är de äldsta och 

den boken med längst avsnitt är den nyaste. Detta stöder min tes om att läroböckernas 

innehåll förändras med tiden. Dock har både lärobok nummer 4 och 5 kortare avsnitt än 

lärobok nummer 3, vilket visar att mängden innehåll inte bestäms av bokens ålder. Även om 

det är intressant att diskutera mängden utrymme som Förintelsen får i böckerna, och även om 

jag definitivt tror att det är bättre med mer utrymme och att man absolut inte kan hinna berätta 

allt som är viktigt att få med på en halv sida så skall jag inte diskutera det närmare. Istället 

skall jag nu titta närmare på de andra analysfrågorna då de på bättre sätt kan hjälpa oss att 

bedöma böckernas innehåll. 

 

Finns någon kortfattad beskrivning av vad Förintelsen är? 

Det var endast en av böckerna som hade med en sådan beskrivning och det var den nyaste 

läroboken från 2010. 

 

Har författarna med en bakgrundshistoria till judeförföljelserna före och efter 

nazismens tid? 

Det skiljer sig mycket mellan böckerna om de har med någon bakgrundshistoria till 

judeförföljelserna före nazismens tid liksom under nazismens tid innan själva Förintelsen 

började. De fyra äldsta böckerna saknar helt eller delvis detta. Det kan finnas något om 

förföljelserna av judar under nazismens tid innan massmorden började, men det finns ingen 

information om att judehatet och förföljelserna inte var något nytt. Det låter dock ofta som om 

det var något nytt, som exemplet ur boken från 1989 där det beskrivs att det var Hitler som 

hatade judarna, i boken från 1995 där Hitler skyllde på judarna, eller boken från 1996 där 

Hitler ville ha bort judarna från Tyskland. I boken från 2002 har författarna tagit med en 

bakgrund som berättar om judeförföljelser och hat mot judar även före nazismen och Hitlers 

tid. En sådan bakgrund finns även i boken från 2010. Fyra av sex böcker inte tagit med något 

om judehatets historia och även väldigt lite om judehatet under nazismen och vad som 

egentligen ledde fram till Förintelsen. Bakgrundsinformation har jag kunnat hitta enbart i de 

två nyaste läroböckerna.  
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Vilket sätt att skriva använder författarna sig av? Berättar de kronologiskt, genom 

personer eller uppdelat i vissa avsnitt?  

De olika läroböckerna använde sig alla av en blandning av olika sätt att skriva och berätta. 

Alla hade med miljöbeskrivningar och det var också vanligt med ögonvittnesskildringar. En 

viss ögonvittnesskildring fanns till och med i både boken från 1996 och 2010. 

 

Tar författarna upp ”de andra” som drabbades av Förintelsen så som handikappade 

och homosexuella och i så fall vilka? 

Det finns en del skillnader kring vilka läroböckerna väljer att ta upp som andra grupper 

drabbade av Förintelsen utöver judar. Här går det dock inte direkt att se några mönster kopplat 

till böckernas ålder. I den nyaste boken nämns endast homosexuella, romer och ”andra”. I den 

äldsta boken nämns judar, kommunister, politiska motståndare, romer, handikappade, 

homosexuella och utvecklingsstörda. Hos resterande böcker hittar vi också slaver och 

fackföreningsfolk som exempel på drabbade.  

 

Används orden förintelseläger och koncentrationsläger och berättas vad de båda är?  

Böckerna från 1989, 2002 och 2010 nämner både koncentrationsläger och förintelseläger med 

en distinktion dem emellan. Dock talar boken från 1989 om koncentrationsläger som läger för 

politiska motståndare och ordet förintelseläger får ingen direkt beskrivning, utan dödsläger 

och utrotningsläger beskrivs som läger som byggdes för att döda judar. Denna beskrivning 

kan sägas ha sina brister då koncentrationsläger inte enbart var till för politiska motståndare 

och förintelseläger inte användes för att döda enbart judar. Egentligen är det enbart boken från 

2010 som har en tydlig distinktion mellan förintelseläger och koncentrationsläger. I boken 

från 1995 nämns ej förintelseläger och istället beskrivs koncentrationsläger på ett sätt som gör 

att de uppfattas som förintelseläger. Namnet på kapitlet om Förintelsen är ”Förintelsen i 

koncentrationsläger (min kursivering)”80. På rubriken låter det onekligen som att massmorden 

under Förintelsen skedde i koncentrationsläger, trots att så inte är fallet. I boken från 1996 

nämns varken koncentrationsläger eller förintelseläger, utan författarna använder sig bara av 

benämningarna läger och dödsläger. I boken från 2002 ges en distinkt beskrivning av både 

koncentrationsläger och förintelseläger om man också tittar på kapitlet om mellankrigstiden, 

men i det inledande citatet när det beskrivs hur koncentrationslägren upptäcktes berättas också 

att det där fanns gaskamrar och människougnar på ett sätt som gör att koncentrationslägren 

                                                 
80 Sjöbeck & Melén 1995:67 
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lätt blandas ihop med förintelselägren. Vi ser alltså att den enda bok som har en ordentlig 

distinktion om vad som är koncentrationsläger och förintelseläger är boken från 2010. 

 

Talar författarna om Förintelsen i ett större perspektiv och kopplar till idag? 

Böckerna från 1989, 1995 och 2003 saknar nutidskoppling och större perspektiv. Boken från 

1996 har däremot en nutidskoppling i en reflektion kring Förintelsen där det talas om att det 

är något som aldrig får ske igen. Där kan vi se att samma författare som skrev boken 1989 

utan någon som helst liknande reflektion, sex år senare valt att ha med den. I boken från 2002 

kopplar författarna Förintelsen till nutid genom att tala om propaganda och självständigt 

tänkande idag och uppmana elever att tänka efter. Boken från 2010 saknar nutidskoppling 

men sätter Förintelsen i ett större perspektiv när de talar om hur Förintelsen kunnat inträffa. 

Här ser vi ett ganska otydligt mönster, den senast skrivna läroboken är tillsammans med 

böckerna från 2002 och 1996 de som har med åtminstone något av det jag sökte här. Däremot 

finns det inte med i boken från 2003, som är nyare än två av de tidigare nämnda. Något som 

visar att förändring ändå skett är när vi ser hur samma författare valt att göra i två läroböcker 

skrivna med sju års mellanrum. I den senare boken från 1996 som är skriven av samma 

författare finns en nutidskoppling med, något som saknas i boken från 1989.  

 

Nu har jag närmare jämfört de olika läroböckerna utifrån mina analysfrågor. I nästkommande 

avsnitt skall jag knyta ihop och gå tillbaka till mitt syfte och mina frågeställningar i en 

avslutande diskussion. 
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4.1 Avslutande diskussion 

 

I detta avsnitt skall jag koppla analysen till mina ursprungliga frågeställningar och 

sammanfatta det jag kommit fram till.  

 

Vad som egentligen sägs om Förintelsen i läroböckerna och vilka skillnader som finns dem 

emellan har jag tittat på i analysavsnittet. Något jag vill lägga extra fokus på är bristen på 

bakgrundshistoria till Förintelsen. I flera böcker tycker jag att risken finns att judehatet känns 

som något nytt påhitt som Hitler själv fick andra att ta till sig snarare än något som funnits 

under århundraden. Ett starkt aktörsperspektiv där Förintelsen och judehatet till största del 

beskrivs enbart genom Hitler själv är inte att önska. Jag tror att för att förstå Förintelsen på 

bästa sätt så krävs det att eleverna har tillgång till bakgrundsinformation. Endast de två nyaste 

böckerna har med en sådan bakgrund vilket enligt min åsikt gör att dessa böcker är mer 

främjande för undervisningen än de äldre som saknar detta avsnitt. Det finns också mer 

skillnader mellan böckerna när det gäller vad författarna väljer att berätta om, vilka mer än 

judar som nämns som offer för Förintelsen, hur författarna beskriver koncentrationsläger 

respektive förintelseläger och så vidare. Något jag la märke till var att endast en bok, den 

nyaste, valt att ta med en kronologisk beskrivning av vad som ledde fram till Förintelsen 

under nazisternas tid, alltså att berätta om getton, om kristallnatten och andra viktiga 

händelser. Detta är något som också är en stor nackdel i de äldre böckerna, som saknar detta 

avsnitt, då denna avsaknad gör att de missar en viktig del av vad som ledde fram till 

Förintelsen, och enligt min mening också bidrar till att göra Förintelsen till något oförståeligt. 

Om det beskrivs som att det var Hitlers hat mot judarna som gjorde att han bestämde sig för 

att döda alla judar är det förklarligt om Förintelsen ses som ren galenskap och något som 

aldrig skulle kunna hända oss idag. Om författarna istället beskriver bakgrunden ordentligt, 

det utbredda hatet mot judarna, hur allting började och sedan långsamt blev värre, så tror jag 

att eleverna kan få en bättre förståelse för Förintelsen.  

 

Min hypotes har varit att det går att se att böckerna medvetet eller omedvetet påverkas av den 

samhällskontext de skrivits i och att nyare böcker därför är bättre att använda än äldre. Som 

jag tog upp i avsnitt 1.3 förväntade jag mig kunna se hur läroböcker skrivna efter 1997 och 

skapandet av myndigheten Forum för Levande historia presenterade Förintelsen på ett mer 

nyanserat sätt än böcker skrivna tidigare. Detta eftersom att samhällskontexten, och denna 
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politiska händelse påverkat författarna, medvetet eller omedvetet. Jag har i min analys kunnat 

se skillnader mellan böckerna men däremot så har de skilt sig åt beroende på frågeställning 

och bok. Jag har inte kunnat se ett direkt mönster där nyare böcker alltid skiljer sig åt från de 

äldre. Istället har jag sett att äldre böcker ibland kan ha samma material som en nyare när det 

gäller en viss frågeställning, medan det kan skilja sig åt i en annan frågeställning. På det stora 

hela har jag dock sett att den nyaste boken i min studie på de flesta plan haft ett mer nyanserat 

innehåll i sin framställning av Förintelsen, än de äldre böckerna. Jag har dock upptäckt, under 

arbetets gång, att för att kunna dra några direkta slutsatser om hur samhällskontexten 

egentligen påverkar läroböckerna så krävs det en studie som involverar ett betydligt större 

antal böcker än det jag har haft i min analys. I och med det resultat jag kommit fram till går 

det att ifrågasätta min ursprungliga hypotes och om den överhuvudtaget är värd att använda. 

Jag tror dock fortfarande att det är så att läroböcker påverkas av den miljö och tid de är 

författade i och att det lämnar spår i dem. Däremot påverkas de förmodligen också av annat 

som inte behöver vara just tidsbestämt utan kan bero på enskilda författares preferenser och 

sätt att skriva. För att kunna komma till slutsatsen att historien i läroböcker verkligen beskrivs 

annorlunda beroende på när böckerna kommit ut krävs det att man tittar på ett väldigt stort 

antal böcker. Jag tror att om man gör detta kommer man kunna se ett mönster som visar att 

Förintelsen har uppmärksammats mer efter bildandet av Levande historia. Men jag tror också 

att det även kommer finnas läroböcker som går emot detta mönster vilket kan tyda på att min 

hypotes inte stämmer helt. Jag avslutar trots detta denna studie med att öppna för att liknande 

analyser med ett större antal läroböcker görs, för att på ett bättre sätt och mer säkert kunna se 

om det finns ett mönster som visar att nyare böcker framställer historien på ett annat sätt än 

äldre.  
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