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Sammanfattning 

Denna examensuppsats behandlar ämnet nationalsocialism i svenska läroböcker inom histo-

rieämnet för gymnasieskolan. Enligt min erfarenhet används läroböcker i stor utsträckning i 

historieundervisningen. Skolan har ett uppdrag att fostra demokratiska samhällsmedborgare. 

Därför är det viktigt för gymnasielärare i historia att ha djupgående kunskaper om perioden 

kring de två världskrigen, inte minst för att kunna visa hur snabbt ett samhälle kan ställa om 

från demokrati till diktatur.  

    Syftet med studien var att undersöka huruvida svenska läroböcker för gymnasiet ger en nyan-

serad bild av historien kring nationalsocialismen, dess uppkomst och konsekvenser denna ideo-

logi ledde till. . Studien har utgått från två frågeställningar: Hur behandlar texterna i historie-

böckerna nationalsocialistisk ideologi, Tyska Nationalsocialistiska Arbetarpartiets (NSDAP) 

maktövertagande i Tyskland och deras raspolitik? Hur behandlar historieböckerna den avhuma-

nisering av judar och andra icke önskvärda som sedermera ledde fram till Förintelsen av dessa 

människor?  

    För att besvara frågeställningarna har en en metod baserad på Selanders pedagogiska textana-

lys använts. Resultatet visar att de svenska läroböckerna i historia som har analyserats ger en 

tillfredställande och nyanserad bild av nationalsocialismen som idé samt de konsekvenser den 

ledde till, det vill säga i förlängningen andra världskriget och förintelsen….. 

    Slutsatsen av resultatet blev att i enlighet med läroplanerna ger läroböckerna eleverna en 

grund att stå på i sin fortsatta bildning att bli demokratiskt sinnade medborgare samtidigt är det 

viktigt att en historielärare kan problemtisera stoffet och inte ducka för besvärliga fakta.  

 

Nyckelord: pedagogik, nationalsocialism, nazism, antisemitism, historieläroböcker, textanalys,   
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1. Inledning 

Nationalsocialism är ett ämne som ofta förekommer i den svenska samhällsdebatten. Oavsett 

om det handlar om politisk eller religiös extremism, blickar man ofta bakåt och jämför med 

liknande händelser i historien. För att minska risken att historiens misstag upprepas blir det 

viktigt att kunskaperna om dessa är djupgående. För att kunna åstadkomma detta har den 

svenska skolan  i enlighet med läroplanen och kursplanerna i historia ett uppdrag att fostra de-

mokratiska och toleranta medborgare. För att kunna uppnå detta mål måste man även lära ut 

vad motsatsen till demokrati är och vad en diktatur innebär. Här blir det minst lika viktigt att 

undervisa om  nationalsocialismens brott mot mänskligheten som att undervisa om brotten mot 

mänskligheten i kommunistiska diktaturer som Sovjetunionen, där dock den ideologiskt rotade 

rasismen saknades men båda systemen tog sig liknande uttryck genom det systematiska mör-

dandet av den egna befolkningen, avsaknaden av frihet och att staten alltid gick före individen. 

Dock har jag i denna uppsats valt att fokusera på ett av dessa totalitära system och dess ideologi.  

Min erfarenhet av verksamhetsförlagd utbildning är att läroboken har en central roll i histo-

rieundervisningen i och med att många lärare planerar sin undervisning med läroboken som 

grund. Därför är det en angelägen uppgift för läraren att granska lärobokens innehåll så att lära-

ren i de fall det behövs, kan balansera upp innehållet för att styrdokumentens direktiv ska kunna 

uppfyllas. En del lärare väljer att i de fall de anser att läroböckerna som skolan tillhandahåller till 

eleverna inte räcker till, sammanställa egna kompendier med det de anser vara viktigt för elever-

na att ta till vara.  

Läroböckerna som har analyserats i  arbetet med denna uppsats har givits ut mellan åren 

1996 och 2016, tre från tiden då den gamla läroplanden, Lpf 94 fortfarande gällde och två från 

efter att Gy11 hade börjat gälla. Detta för att kunna analysera vad man ansåg vara viktiga kärn-

punkter av nationasocialismen och valde att beskriva i gymnasieläroböcker i historia. 

Denna uppsats ger mig en möjlighet att studera och jämföra läroböcker i mitt ämne och 

därmed förbereda mig på rollen som historielärare.  

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: I nästföljande avsnitt presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I avsnittet Metod, redogörs för dels insamlingsmetoden, dels analysmetoden 
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Därefter redogörs för undersökningen relevanta studier under rubriken Tidigare forskning. Tex-

tanalysen redovisas i avsnittet Redovisning av. Till sist knyts uppsatsens delar ihop i Analys och 

diskussion, där undersökningens resultat diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning och 

skolans styrdokument, och vad det kan innebära för didaktiska konsekvenser.  
 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Läroplan 

I inledningen av 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, som hädanefter kommer att 

benämnas Lpf 94, klargörs att det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Man hän-

visar även till att Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten inom skolan skall utformas 

överensstämmande med demokratiska värderingar samt att de verksamma inom skolväsendet 

skall främja aktningen för människans egenvärde. Den samhällsmedborgarfostrande uppgiften 

man ger skolan framträder här tydligt, ”[s]kolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla 

och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.”1  

Förutom detta nämner man även att skolan ska förvalta värden som människolivets okränkbar-

het, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med de svaga och utsatta. Detta skall ske i överensstämmelse med den etik 

som ”förvaltas av kristen tradition” och i västerländsk humanism fostras individen till rätts-

känsla, generositet, ansvarstagande och tolerans. Det definieras inte vidare vad ”västerländsk 

humanism” betyder utan antas vara allmänt vedertaget vad begreppet innebär. Detta förordas 

samtidigt som undervisningen i  skolan skall vara icke-konfessionell.2 

De grundläggande värdena i Gy11 ser mer eller mindre desamma ut förutom att man har lagt 

till meningen ”[u]ndervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.”3 Dock 

är budskapet i underrubrikerna gällande grundläggande värden detsamma. 

 

1.2.2 Ämnes-  och kursplan 

I kursplanen för historia från Lpf 94 beskrivs historieämnets syfte att både i det korta och det 

långa perspektivet skapa en historiska kunskap som i sin tur ska leda till att skapa sammanhang 

för både individer och samhälle. Ämnet ska även syfta till att fördjupa förståelsen av skeenden 

och företeelser över tiden och i rummet, i både storpolitik och vardagsliv. Det påpekas också att 

                                                

 
1 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (1994), s.3. 
2 Lpf 94 (1994), s.3. 
3 Gy11 (2011), s.5. 
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de historiska studierna även ska visa och klarlägga vilka krafter som påverkar samhällen och 

människor.4  

Ämnet ska även stärka den egna identiteten samt insikten om det egna kultarvet och även 

andras. Här betonas även de nationella minoriteternas ursprung och kulturarv. Ämnet ska ut-

veckla historiska insikter om andra folk, länder och kulturer för att kunna skapa bättre förut-

sättningar för internationellt samarbete och en ökad förståelse i en multietnisk och konfliktfylld 

värld. Ett annat uttalat syfte är att lära eleverna att nyttja ett kritiskt tänkande och ett analytiskt 

betraktelsesätt för att förstå och förklara samhället och människors olika levnadsmönster. Detta 

ska även gynna förmågan att stå sig kritisk inför både historiska källor samt medier och texter 

från vår tid.5 

Bland målen i kursplanen som undervisningen ska sträva efter att eleven ska ”på basis av det 

historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk identitet.”6 Man strävar även efter att för-

djupade historiska kunskaper ska öka och underlätta förståelsen för nutiden samt underbygga 

ställningstaganden och skapa en handlingsberedskap inför framtiden.7 

Gällande ämnets karaktär nämner man den höga variationen av ämnets förgreningar som po-

litisk historia, ekonomisk historia, idéhistoria, kulturhistoria och socialhistoria. Man inkluderar 

även miljö- och mentalitetshistoria utan att gå närmare in på vad dessa två innebär. Det man vill 

få fram är att historien kan studeras utifrån olika perspektiv, exempelvis de historiematrialist-

iska, genushistoriskt perspektiv eller exempelvis de långa linjernas historia. Det påpekas att 

historia också kan skrivas utifrån folkets eller överhetens perspektiv. Ämnet möjliggör även 

inlevelse i svunna tider vilket gör att ett historiskt sinne kan utvecklas, med andra ord att man 

kan lära sig att bedöma människor från förr utifrån deras förutsättningar och villkor.8  

I Gy11 beskriver man historieämnets syfte i liknande drag, dock har man tagit bort de olika 

perspektiven som exempelvis historiematerialism och genushistoria. Man nämner att syftet är 

att förstå historien och förändringsprocesser ur olika perspektiv med skillnaden att man inte ger 

exempel på vad de olika perspektiven kallas. Undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsätt-

ningar att utveckla fem olika förmågor och egenskaper, däribland kunskaper om förändrings-

processer, tidsperioder, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. En an-

nan förmågan är att använda en historisk referensram för att bättre kunna förstå nutiden och ge 

ett perspektiv på framtiden. Man betonar även förmågan att använda historiska teorier och be-

grepp för att kunna bland annat dra slutsatser om historiska föreställningar utifrån olika per-

spektiv. Eleverna ska även kunna söka, granska och värdera källor utifrån källkritiska metoder. 

                                                

 
4 Kursplan historia (1994). 
5 Kursplan historia (1994). 
6 Kursplan historia (1994). 
7 Kursplan historia (1994). 
8 Kursplan historia (1994) 
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Den femte punkten handlar om historiebruk och att eleverna ska kunna förklara, undersöka och 

värdera användningen av historia i olika sammanhang.9 

De centrala innehållen för kursen Historia 1a ska behandla bland annat diktaturer, folkmord 

och konflikter, i vilken andra världskriget, förintelsen och nationalsocialismen passar in. Den 

ska även ta upp hur historisktkällmaterial behandlar och speglar människors roll i politiska kon-

flikter och kulturella förändringar. 

1.3 Historisk bakgrund 

Nationalsocialismen eller nazismen är en utpräglad rasideologisk och auktoritär ideologi. I He-

léne Lööws avhandling Hakkorset och Wasakärven delas den nationalsocialistiska idévärlden upp i 

tre delar. Dessa blir antisemitism/rasideologi, antimarxism och antidemokrati, dessa har enlig 

Lööw valts ut då de är och var centrala beståndsdelar i den svenska nationalsocialistiska tanke-

världen. Lööws böcker om nationalsocialism behandlar främst de svenska svart-bruna rörelser-

na, anledningen till att boken Hakkorset och Wasakärven tas upp här är att rent ideologiskt var den 

svenska och tyska nazismen väldigt lika varandra. Den största skillnaden är att den aldig i Sve-

rige fick ett lika brett folkligt stöd.          

Lööw tar upp Eric Wärenstam som hävdade att det i Sverige redan innan Hitlers maktöver-

tagande i Tyskland fanns tankegångar, en organisk syn på staten att den ska följa och anpassa sig 

efter yttre och inre omständigheter likt den darwinistiska traditionens syn på biologin, som till 

stor del överensstämde med de nationalsocialistiska och fascistiska. Många av de ledande 

svenska ideologerna ska på olika sätt haft nära kontakt med Tyskland och de idéer som var på 

frammarsch där. Lööw hänvisar även till en undersökning av Ulf Lindström, som i sin tur byg-

ger mycket på Wärenstams arbete, där Lindström analyserar de nazistiska och fascistiska rörel-

serna i relation till andra politiska partier, då främst Högern och Bondeförbundet. I de skandi-

naviska ländernas nationalsocialistiska och fascistiska rörelser fanns det enligt Lindström fem 

ideologiska huvudkomponenter: rasism och antisemitism, nationalism, antimarxism och anti-

kapitalism samt antidemokrati. Lööw anser att man, när det gäller de svenska rörelserna, ska 

kunna lägga till Führer-ideologin och folkgemenskapstanken till dessa.10 

1.3.1 Antisemit i sm och rasideo log i  i  Sver ige  

Rötterna till antisemitismen går tillbaka långt i historien och judarna har därigenom en historisk 

särställning vad gäller förföljelser och utstötningar ur samhället. Den tidiga antisemitismen var 

                                                

 
9 Gy11 (2011), s.66 . 
10 Lööw, Helene, Hakkorset och Wasakärven (1990), s.211-212. 
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religiöst grundad och var baserad på föreställningen att judarna var ”Guds fördömda folk”. Den 

kristna antisemitismen hade sin grund i att de kristna hade övertagit rollen som Guds utvalda 

folk. I samband med korstågen blev judarna genom en rada olika kyrkomöten föremål för om-

fattande undantagslagstiftningar, bland annat att de var tvungna att bosätta sig i särskilda judeg-

hetton och bära särskiljande klädedräkt. De blev även genom detta förbjudna att äga jord och 

utestängda från de mest eftertraktade yrkena. Dessa lagar kom dock efterhand att luckras upp 

under 1700- och 1800-talen genom trycket från upplysningens jämlikhetstankar. De svenska 

judarnas liv reglerades av det så kallade ”judereglementet” från 1782. Under 1800-talet kom de 

svenska judarna att emanciperas och integreras i det svenska samhället, vilket då inte skedde 

utan protester från övriga delar av befolkningen. När man 1838 rev upp judereglementet utbröt 

det upplopp och oroligheter i den svenska huvudstaden.11 

Under 1800-talet kom antisemitismen och det rasbiologiska tankesättet att smälta samman 

till den så kallade ras-antisemitismen vilket innebar att judarna förutom att anses som ”Guds 

fördömda folk” även ansågs vara en underlägsen ras. Den religiösa antisemitismen kom dock 

även att fortsätta existera vid sidan om den rasliga. Under slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet var både antisemitismen och rasmystiken djupt rotade i det svenska samhället, detta 

den låga populationen av judar till trots. År 1930 bodde det endast cirka 6 500 judar i Sverige. 

Internationellt sett var den svenska antisemitismen däremot relativt svag och var inte lika våld-

sam i sitt uttryck som i övriga Europa.12  

Sedan 1800-talet fanns den svenska antisemitismen främst inom handelns organisationer och 

inom bonderörelsen. Antisemitismen inom handeln var av ekonomisk art då judarna var väl 

representerade inom gårdfarihandeln. Bonderörelsen kom att vid sidan av den religiösa och 

ekonomiska antisemitismen att anamma de rasbiologiska idéerna och därmed den rasliga anti-

semitismen.13  

1.3.2 Den tyska nat ionalsoc ia l i smen 

Den svenska och tyska nationalsocialismen var lika varandra ideologiskt, förutsättningarna för 

att den skulle blomma ut helt i samhället var dock olika, vilket har nämnts tidigare. Enligt förfat-

taren Götzy Aly så måste man sätta nationalsocialismens handlingar i ett sammanhang med de 

politiska aktioner som gjorde NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) så at-

traktivt för en majoritet av tyskarna. Brotten måste sättas in i Tysklands 1900-talshistoria på rätt 

                                                

 
11 Lööw (1990), s. 213. 
12 Ibid , s. 213-214. 
13 Ibid., s. 214-215. 
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sätt. Partiet stödde sig på läran om de olika rasernas olikhet, och på samma gång lovades att alla 

tyskar skulle få samma möjligheter på ett helt annat sätt än vad de hade haft under kejsardömet 

eller Weimarrepubliken. Detta skedde då på andras bekostnad med de metoder som tillhör ras-

kriget då man plundrade de lägre stående raserna på deras tillgångar. Raskampen tycktes före-

båda slutet på klasskampen, samtidigt propagerade NSDAP för en social- och nationalrevolut-

ionär utopi. Hitler talade om att man skulle bygga en socialfolkstat, en föredömlig välfärdsstat 

där sociala barriärer skulle rivas ned.14  

För de flesta unga betydde inte nationalsocialismen mötesförbud, diktatur och förtryck, utan 

innebar snarare motsatsen, nämligen frihet och äventyr. Många betraktade den som ett fysiskt 

och psykiskt antiåldringsprogram. Man såg med förakt på alla trångsynta själar samt uppfattade 

sig själva som moderna, antiindividualistiska handlingsmänniskor, och man skrattade åt kälk-

borgarnas bekymmer då man ansåg att ”morgondagen tillhör oss”.15 

År 1933 grep nationalsocialisterna makten i Tyskland, bland dessa fanns den gamla elitens 

rebelliska barn och en hel del unga män med akademiska meriter. Att de hade varierande bak-

grund kompenserade man med en socialromantisk och teknifierad syn på den moderna nation-

alsocialistiska utopin. Man ansåg att de äldre, som i regel hade en mer skeptiskt inställning till 

nationalsocialismen, skulle passa bättre på museum, och man kallade ofta äldre och principfasta 

tjänstemän för ”åderförkalkade herrar”. Man var enligt Aly på samma gång både otidsenliga och 

framtidsinriktade medan man utarbetade sina visioner om det liv man föreställde sig vara mot-

satsen till stagnation.16  

Mycket ansvar till denna bild av nationalsocialismen kan ges till Joseph Goebbels som mellan 

1933-1945 var Tysklands propagandaminister. Goebbels brukar framhållas som ansvarig för 

sinnesstämningen i Tyskland före och under andra världskriget. Knepet bakom detta var att 

Goebbels var både hänsynslös och manipulativ, samtidigt som han ansåg att propagandan måste 

ha en någorlunda trovärdig framtoning, annars hade den varit verkningslös på mottagarna.17  

Mot denna beskrivna bakgrund är det därför intressant att undersöka hur nationalsocial-

ismen skildras i svenska historieläroböcker för gymnasieskolan, vilket denna uppsats ska be-

handla. Att nationalsocialisterna såg sig själva som en slags fanbärare för den nya tiden som 

komma skall efter den omvälvande förändring av samhället de skulle genomföra.  Det är rimligt 

att ställa frågan till de svenska läromedlen om de beskriver hur denna rörelse faktiskt uppfattade 

                                                

 
14 Aly, Götzy, Hitlers folkstat: Rån, raskrig och nationell socialism (2009), s. 11. 
15 Aly, s. 11-12.  
16 Ibid., s. 14. 
17 Frankson, Anders & Nyberg, Andreas, Krigsprpaganda-från 1914 till idag. (2014), s. 47. 
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sig själva. En bristande kunskap om den nationalsocialistiskaideologins och -rörelsens framväxt 

under 1920-30-talens Tyskland blir det lätt att bortse från att det var unga människor som var i 

dess kärna. Adolf Hitler var den viktigaste karaktären. Vilken man lätt kan se som en lustig far-

bror, utan i mångt och mycket var en ungdomsrörelse som erbjöd ett vid den här tiden ett lock-

ande alternativ till Weimarrepublikens kaos. Denna bakgrund blir ämnesdidaktiskt viktig då en 

jämförelse med det som är skrivet i läroböckerna ska jämföras med det som skrivits i historie-

böckerna som är direkt riktade till ämnet överenstämmer, det vill säga den allmännt accepterade 

historiaskrivningen kring händelseförloppet som föranledde till nationalsocialisternas maktöver-

tagande i Tyskland.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur nationalsocialismen framställs i läroböcker för gymnasiet, 

det vill säga hur man förklarar ideologin och vad som hände när den omsattes i praktitiken.  

Tidsperioden då böckerna har utgivits är från år 1996 till år 2016, detta för att kunna jämföra 

om det är någon skillnad i stoffet på böckerna i relation till den tid de har blivit utgivna, till ex-

empel kan författarna gjort andra överväganden i vad som är viktigt att sätta i kontext i en bok 

från 1990-talet och en bok från 2010-talet. Frågeställningarna blir därmed: 

- Hur behandlar texterna i historieböckerna nationalsocialistisk ideologi, nat-
ionalsocialismens maktövertagande i Tyskland och dess raspolitik i prakti-
ken? 

- På vilket sätt tar historieböckerna upp avhumaniseringen av judar och andra 
icke önskvärda som sedermera ledde till Förintelsen? 
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3. Metod, material och teori 

Analysmetoden som används i denna uppsats kallas pedagogisk textanalys. Den används för att 

undersöka textavsnitt om nationalsocialism och Förintelsen i gymnasiala läroböcker inom ämnet 

historia. Detta kapitel kommer först att presentera insamlingsmetoden, vilket innefattar en  be-

skrivning av urvalskriteriet och det material som valts ut. Detta följs åt av en beskrivning av den 

pedagogiska textanalysen. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

3.1 Insamlingsmetod 

Det empiriska materialet består av fem historieläroböcker för gymnasiet utgivna mellan åren 

1996 och 2016, det vill säga under en tjugoårsperiod. Att de utvalda böckerna är till för gymna-

sieskolan beror på att jag själv studerar till gymnasielärare i historia. Anledningen till tidspe-

rioden är för att se om det finns framträdande skillnad i stoffet från tiden före den nya läropla-

nen till tiden efter införandet av Gy11. Urvalet av dessa läroböcker är baserat på de är de titlar 

som var tillängliga inom det ämna som undersökningen behandlar, det är förutom detta titlar  

jag har kommit i kontakt med dessa tidigare under min skoltid samt under min tid som lärar-

kandidat.  

3.1.2 Mater ia l  

Hur representativa de undersökta läroböckerna är för sin grupp, vet jag inte. Det är två förlag 

som har varit vanligt förekommande bland den kurslitteratur som använts på mina VFU-platser, 

dessa är Natur och kultur samt Gleerups. Min undersökning syftar inte till att få en heltäckande 

bild av de läroböcker som används i den svenska historieundervisningen. Syftet med undersök-

ningen är att jämföra om det finns någon skillnad i stoffval mellan böcker utgivna utifrån kurs-

planerna före och efter Gy11. Av detta skäl kan det också vara befogat att studera samma titel 

Alla tiders historia från 1996 och 2012. Tre av författarnamnen återkommer två gånger vid titlar 

utgivna av Gleerups. Dock behandlar inte undersöknigen författarnas roll. Av tidsskäl anser jag 

det rimligt med urvalet av fem titlar. Sedan är samtliga förlag och författare väl etablerade på 

läroboksmarknaden. 

 

De läroböcker som används i undersökningen är följande: 

 
Alm, Lars-Göran (2007)  Milstolpar Historia A, Natur & Kultur, Stockholm. 
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Almgren, Hans, Bergström, Börje, Almgren, Birgitta & Rydén, Josef (1996) Alla tiders historia B, 

Gleerups, Malmö. 

 

Larsson, Olle (2016) Möt Historien 1b, Gleerups, Malmö. 

 

Larsson, Olle, Almgren, Hans & Almgren, Birgitta (2012) Alla tiders historia 2-3, Gleerups, 

Malmö.  

 

Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan (2008) Perspektiv på historien A bas, Gleerups, 

Malmö. 

 

Fyra utav fem böcker är utgivna genom samma förlag, Gleerups. Den femte boken är utgiven 

på Natur & Kultur. Anledningen till att fyra av fem böcker är från samma förlag är att endast de 

behandlade nationalsocialismen som ideologi och tema i böckerna, i andra har den mest kommit 

med som ett bihang till Förintelsen samt första och andra världskriget. Stoffet i läroböckerna 

var det viktigaste i sammanhanget, därtill kommer att samtliga förlag och författare är väl etable-

rade på marknaden för läroböcker.  

 

 

3.2 Analysmetod 

Analysmodellen i undersökningen av läroböckerna utgår ifrån Staffan Selanders textanalysmo-

dell som presenteras i Lärobokskunskap: Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 

1841-1985. Selander betraktar en lärobok som en del av ett pedagogiskt utformat informations-

bärande system: ”Detta system omfattar flera komponenter och delprocesser: vetenskap och 

politiska värderingar, teknologiska och ekonomiska möjligheter, läroplaner och kursplaner, 

undervisningen i klassrummet m m.”18 Enligt Selander har all pedagogisk praktik en sak gemen-

samt, nämligen urvalet utav stoff, det vill säga det som anses viktigt.  

Analyssystemet har sin utgångspunkt i det rådande samhällssytemt och den rådande skol-

formen samt författaren och dennes intentioner. Därefter analyseras lärobokens text och bild, i 

denna undersökning bortser jag dock från bilderna och analyserar endast texten. Figur 3:1 visar 

en schematisk bild, fritt efter Selander.19 

                                                

 
18 Selander, Staffan, Lärobokskunskap (1988), s11. 
19 Ibid., s. 46. 
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Figur 3:1 Pedagogisk textanalys, fritt efter Selander.  

 

 

 

 

3.2.1 Bakgrundsdata 

De bakgrundsdata som enligt Selander är intressanta är förutom de specifika villkoren som gäl-

ler för utbildningssystemet, läroplanen, skolsystem och undervisningsämnet, även de allmänna 

villkoren för det sociala, politiska och ekonomiska system som råder.20   

                                                

 
20 Selander (1988), s. 46. 

Bakgrundsdata 
Socialt/Politiskt/Ekonomiskt System 
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Selander delar in samhällsförändringen i fyra olika faser, det vill säga den tidsperiod han har 

valt att undersöka, det agrara samhällets omvandling (1800-1880), samhällets industrialisering 

(1880-1945), statlig välfärdspolitik (1945-1970) samt korporativ kapitalism (1970-?). Det är läro-

böcker från den senare tidsperioden denna uppsats undersöker.21  

Den korporativa kapitalismen beskrivs som en period där datorer och elektronik spelar en 

allt större roll i en allt mer automatiserad industri samt inom kommunikationssystem. Man be-

skriver det som en period där arbetskraftsbehovet förändras, med periodvis arbetslöshet, samti-

digt som det krävs mer specialiserad och välutbildad arbetskraft. Man utvecklar, i vissa fall har 

man utvecklat, nya byråkratiska strukturer där olika konstillationer av privat, offentlig och orga-

nisationsbyråkrati minskar politikens manöverutrymme. Samtidigt som detta så sker en internat-

ionalisering av industrin, penningmarknaden och nyhetsförmedlingen. Vilket i dagsläget blir 

väldigt tydligt i och med exempelvis internet och sociala medier.22 

I denna undersökning har jag valt att lyfta fram nu tillänglig forskning inom området samt 

studera de relevanta delarna ur det som räknas till de specika villkoren, det vill säga Läroplanen 

för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), Läroplan för gymnasieskola 2011 (Gy 11), ämnesplan för 

historia 2011, samt kursplaner för historia A, B, 1, 2 och 3. 

 

3.2.2 Urval och s t i l  

I undersökningen har jag valt att föra samman urval och stil i samma kategori, med urval menas 

vad texten i läroboken tar upp, och med stil menas hur detta återges.  

I analysen av lärobokstexten har jag utgått från dessa frågor: 

-Hur behandlas nationalsocialistisk ideologi och dess framväxt före och under andra världs-

kriget? 

-Hur framställs de handlingar som skedde i ideologins namn? 

 

 

3.2.3 Förklaringar 

Med förklaringar avses de motiv och de orsaker som uppges att ligga bakom de händelser som 

belyses. Utifrån vad som har framkommit i urval och stil ställs följande frågor:  

     -Hur förklarar texten orsakerna till nationalsocialismens framväxt och utveckling? 

                                                

 
21 Selander (1988), s. 47-50. 
22 Ibid., s. 50. 
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-Hur förklarar texten orsakerna till hur avhumaniseringen av judar och andra icke önskvärda        

ledde till Förintelsen? 

I avsnittet Redovisning av empiri beskrivs vad som framkommit med hjälp av analysfrågorna. 

    

 

3.2.4 Grundläggande tankef igur 

Den kunskapssyn som realiseras i lärobokstexterna kan sägas utgöra en grundläggande tankefi-

gur. Utifrån bakgrundsdata, urval, stil och förklaringar synliggörs vad som anses som viktiga 

historiekunskaper. Av didaktiska skäl sammanfattas textanalysen med frågan: 

-Hur framträder historieskrivningen i lärobokstexten?  

Svaret på denna fråga redovisas i avsnittet Analys och diskussion. 

 

3.3 Metoddiskussion 

Metoden är vald för att det är en metod som tar sin utgång ur den skrivna texten i läromed-

len, i denna undersökning historieläroböcker. Alla de analyserade böckerna är utgivna under en 

tjugoårsperiod i ett mer eller mindre oförändra politiskt-, socialt- och ekonomiskt system, detta 

är sådant man bör ha i åtanke vad gäller bakgrundsdatan när analysen genomförs. Under peri-

oden som har undersökts har man dock hunnit byta läroplan en gång, dock änrdades inte de 

övergripande målen eller kunskapsmålen särskilt mycket, under denna tjugoårsperiod hade lan-

det både socialdemokratiskt, borgerligt och röd-grönt regeringsstyre. Den nya läroplanen bör-

jade användas under den andra borgerliga mandatperioden. Denna bakgrundsdata är tagen i 

åtanke under läsningen av källmaterialet, skillnaden i det sociala-klimatet blev mest påtaglig i den 

äldsta boken, från 1996, där man ägnade mycket utrymme åt nynazism och förintelseförnekelse 

vilken nästan saknades helt i de böcker som gavs ut från år 2000 och framåt. 

Här kommer vi in på själva analysdatan, det vill säga läroböckerna. Det slumpade sig att stör-

redelen av böckerna som valdes ut till denna undersökning kommer från samma förlag, vilket 

tidare nämnts är väl etablerat på marknade för just läromedel. Urvalet skedde främst utifrån 

kurs, utgivningsår och den årskurs läroboken var anpassad efter men även efter stoffet, det ut-

rymme de gav ämnet nationalsocialismen och förintelsen. 

Mitt perpektiv i undersökningen av läroböckerna är lärarens. Som blivande historielärare har 

jag både intresse och kunskaper i ämnet. Under avsnittet Historisk bakgrund redogör jag för 

med vilken förförståelse jag går in i studien. Detta då förförståelsen påverkar min tolkning av 

lärobokstexterna.  
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4. Forskningsläge 

Här kommer tidigare forskning inom ämnet som berörs i denna studie att tas upp och beskri-

vas. Då studien rör synen på läroboken, skolans styrdokument och hur nationasocialismen och 

Förintelsen tas upp i undervisningen har kapitlet avdelats i tre underkapitel. Informationen som 

ges i dessa kommer också att fungera som bakgrundsinformation till själva analysdelen. 

 
För att få en så tillämpbar studie som möjligt bör litteratur och forskning om nationalsocial-

ism och om läromedel användas. Forskningslitteraturen om den totalitära ideologien, det sam-

hälle den skapade och kriget den orsakade är viktig för att kunna jämföra vissa väsentliga hän-

delser och begrepp som finns med i historieläroböckerna. Att hitta tidigare forskning om läro-

medel är viktigt då man med hjälp av denna kan finslipa sin metod.  

Janne Holmén presenterar i sin avhandling Den politiska läroboken hur småstaterna Sverige, 

Norge och Finland förhåller sig till stormaktsblocken under kalla kriget utifrån sina läroböcker, 

det vill säga om den utrikespolitiska linjen landet har valt går att urskilja i dess skolas lärome-

del.23  

Holmén definierar ”lärobok” som en bok vilken kontinuerligt används i undervisningen samt 

innehåller väsentligt stoff av det som skall undervisas. Andra böcker som används i undervis-

ningen som kartböcker och uppslagsverk faller utanför Holméns definition liksom TV-program, 

historiska och geografiska planscher trots att de ofta används inom undervisningen.24  

 Holmén tar upp att läroboken ofta är den enskilt viktigaste faktorn för utformandet av 

undervisningen. I vissa fall ersätter den praktiskt taget läroplanen som styrmedel då många lä-

rare förutsätter att läroböckerna följer läroplanens intentioner. Särskilt nyutexaminerade och 

oerfarna lärare brukar ofta luta sig mot läroböckerna som ett stöd i undervisningen. 

Läroplanen består i regel utav en politisk kompromiss av hur undervisningen skall bedrivas. I 

ett självmotsägande målsystem så blir läroboken författarens tolkning av läroplanen. Dock är 

läroböckerna, till skillnad från läroplanen, direkt inblandade i undervisningen av olika hög grad 

och är därmed även av olika grad med och sätter gränserna för undervisningen. Holmén är noga 

med att påpeka att det dock alltid funnits självständiga lärare som inte låtit sig styras av läromed-

len. Det finns till och med de som väljer att, då de inte är helt nöjda med läroböckerna, sam-

manställa sina egna kompendier om de anser att enstaka läroböcker inte räcker till. Holmén 

                                                

 
23 Holmén, Janne Den politiska läroboken (2006), s. 11. 
24 Holmén (2006), s. 23. 
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påpekar att läromedlen är en viktig del av undervisningen men de är inte lika med undervisning-

en. Läraren kan mycket väl ha en större inverkan på hur bilden av USA och Sovjetunionen 

framställs för eleverna då lärarens uppfattning mycket väl kan skilja sig från lärobokens. Lärares 

eventuella uppfattningar lämnar dock han därhän och ägnar sig endast åt läroböckerna. Syftet 

med avhandlingen är att försöka tyda hur Sverige, Norge och Finlands utrikespolitiska lägen 

satte ramarna för skildringarna av USA och Sovjetunionen.25  

Holmén går in på vilka faktorer det är som utformar läroböckerna. Dessa indelas i sex olika 

faktorer om vad som avgör hur en lärobok utformas. En av dessa är fakta från forskningen och 

många grundskoleelever utgår med stor sannolikhet att deras läroböcker består utav samman-

ställd fakta, det vill säga att forskare har rett ut diverse ämnen som sedermera hamnar i lärobo-

ken. Holmén nämner att under Kalla kriget pumpade de två stormaktsblocken information som 

skulle vara till sin fördel och den andres nackdel.  

Den andra faktorn är läroboksproducenterna, det vill säga författare och förlag. Författaren väl-

jer vad som ska vara med i läroboken, vilket gör det rimligt att anta att författarens personliga 

åsikter kan färga innehållet. Även förlagen har ett visst inflytande över texten, inte minst genom 

att de kan välja vilka författare de vill anlita. Författare kan därför inte efter helt eget tycke ut-

forma boken.  

Statlig kontroll sker genom upprättande av läroplaner och granskningsmyndigheter, innehållet 

i undervisningen styrs till viss del av läroplanerna. Detta var mer detaljstyrt i de läroplaner som 

kom ut på 1960-talet än de utgivna på 1990-talet, som var betydligt friare formulering och var 

öppna för tolkning. 

Då läroboksmarknaden fungerar som precis vilken marknad som helst styr efterfrågan vilka 

läroböcker som kommer att skrivas och tryckas. Läroböckerna produceras för att de ska säljas 

på en marknad, för att detta ska ske måste de falla köparna i smaken, de skolor och lärare som 

ska bruka dessa i undervisningen. Det är därför i förlagens och författarnas intresse att produ-

cera läroböcker som fallen innanför ramarna för vad som lärarna anser vara lämpligt att för-

medla till eleverna. Även mottagandet hos elever och föräldrar spelar roll i valet utav lärobok. 

Sociala och politiska skillnader inom vissa geografiska områden kan också spela in och skapa 

separata läroboksmarknader för böcker med olika profil.  

Samhällsklimatet spelar en stor roll. Författarna och lärare får sin uppfattning om vad som bör 

och inte bör stå i en lärobok från det övriga samhället. Media förmedlar en bild av vilka frågor 

man anser vara viktigt att uppmärksamma. Holmén nämner att svenska utrikeskorrespondenter 

                                                

 
25 Holmén (2006), s. 23-24. 
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i Moskva var betydligt mer öppna i sin nyhetsrapportering än sina finska kollegor vilket i sin 

rapportering om sovjetstaten. Exempelvis så kunde svenska läroboksförfattare räkna med att 

lärare och elever hade hört talas om sovjetiska dissidenter medans deras kollegor i Finland inte 

kunde räkna med det med samma säkerhet. 

Lärobokstraditioner, fördomar och läroboksgenre, mycket tidigare forskning inom läromedel har en-

ligt Holmén varit inriktat på missförhållanden i beståndet av läromedel och har därmed lyft 

fram kontinuiteten och den tröga takt förändringen sker. Vissa studier har beskrivit läroböcker 

som bärare av gamla fördomar, förlegade idéer och attityder. Detta kan beror på att läroboks-

författare ibland skriver av gamla läroböcker eller påverkas av de läroböcker som fanns under 

deras egen skoltid.26  

Luis Ajagan Lester har skrivit i sin avhandling ”De andra”: Afrikaner i svenska pedagogiska texter 

(1768-1965) om hur afrikaner framställs i svenska läromedel under en period på 197 år. Avhand-

lingens analytiska undersökning är indelad i olika perioder. Den första sträcker sig från 1768 till 

1850-talet och framställningen följer en kronologisk struktur, andra perioden 1850-talet till 

1920-talet, den tredje perioden 1920-talet till 1950-talet samt den fjärde och kortaste perioden 

1950-talet till mitten av 1960-talet.27 

Av frågeställningen i avhandlingen framgår det att det är den subsahariska delen av Afrika 

och dess invånare som behandlas. I avhandlingen behandlas även frågan om vilka samhälleliga 

förändringar som har bidragit till att skapa en viss bild av afrikaner samt om budskap från andra 

kulturella kontexter kan ha bidragit till att konstruera svenska texter om afrikaner.28 

Ajagan Lester tar till skillnad från Holmén med visuella läromedel i sin undersökning, bland 

annat de klassiska skolplanscherna, vilka de flesta är bekanta med, som fick en stor spridning i 

början av 1900-talet. Dessa trycktes ofta i Tyskland eller Frankrike som vid denna tid hade 

bättre tekniska förutsättningar för att trycka litografier i stora upplagor och stora format på ett 

tillfredställande sätt. Man började trycka svenska planscher under året 1916 i större upplagor. 

Ajagan Lester granskar här exempelvis en plansch som rätt och slätt beskrivs med bildtexten 

”Neger”. I granskningen av denna plansch påpekar författaren att avbildningen av krigaren på-

minner mer om en gestalt ur antiken än gestaltningen av en ”kannibal” och bilderna skiljde sig 

från hur afrikanerna framställdes i texterna, där de ofta beskrevs som vildar.29 

                                                

 
26 Holmén (2006), s. 24-26. 
27 Ajagan Lester, De andra (2004), s. 16. 
28 Ibid s. 39. 
29 Ibid., s. 125-126. 
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Janne Holméns avhandling valdes ut pågrund av hans definition av lärobok och läromedel 

samt de sex faktorer han menar påverkar utformandet av en lärobok. Tre av dessa tidigare 

nämnda faktorer ser jag som återkommande och genomsyrande i detta arbete, nämligen fakta 

från forskningen, samhällsklimat och lärobokstraditioner, fördomar och läroboksgenre, främst läroboks-

genre i den senare faktorn. De tre andra faktorerna, läroboksproducenterna, efterfrågan och statlig 

kontroll, har inte varit i fokus då arbetet inte haft som ambition att belysa dessa tre faktorer i den 

utsträckning Holméns avhandling gör anspråk på.  

Tanken bakom att Ajagan Lesters De andra medverkar var från början att uppsatsen skulle 

byggas upp kring en liknande struktur, det vill säga en kronologisk och inte, som det sedan i 

slutändan blev, en tematisk struktur på uppsatsen. Det mest intressanta kring denna avhandling 

är hur bilden av afrikaner i läromedel ändrats relativt nära i tid, från att för inte så längesedan 

vara rätt och slätt rasistisk till paternalistisk samt dagens postkoloniala syn på Afrika söder om 

Sahara. Det är av den anledningen jag såg det intressant att inkludera den i studien då bilden av 

ett ämne eller problem förändras över tid. 

4.1 Läromedelsbegreppet 

Enligt Jörgen Mattlar ingår läromedel i genren sakprosa som har tre huvudfunktioner, att upp-

rätthålla ett kollektivt minne, att normera sociala praktiker samt att sprida kunskaper. Dessa tre 

huvudfunktioner stämmer då väl in på den kulturreproducerande karaktären hos den tradition-

ella läroboken. Läromedel är ett brett begrepp som inkluderar mer än bara den traditionella 

läroboken, som till exempel begreppet ”pedagogisk text”. Läromedel avser förutom den skrivna 

textern även ljud- och bildmedier som är producerade för att användas inom undervisningen.  

Mattlar nämner Peder Skyum-Nielsen vilken delar upp pedagogiska texter i primära och se-

kundära. De primära pedagogiska texterna avser läromedel som främst är producerade för att 

användas inom undervisning och utbildning, som läroböcker. De sekundära pedagogiska tex-

terna kan vara skönlitterära texter eller journalistiskt material som används inom undervisning-

en.  

Statens institut för läromedelsinformation delar in läromedlen i två grupper, basläromedel 

samt läromedel som inte klassas som basläromedel. I den första kategorien ingår sådant som 

faktaböcker och kursböcker. Den andra kategorien innefattar sådant som övningshäften, ar-

betsböcker och ordlistor.30  

                                                

 
30 Mattlar, Jörgen, Skolbokspropaganda? (2008), s. 19. 
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I denna uppsats används orden ”läromedel” och ”lärobok” synonymt med begreppen 

”grundbok”, ”kursbok”, ”faktabok” och ”basbok”, det vill säga basläromedel. Detta då lärare än 

idag främst planerar sin undervisning med utgångspunkten i just läroboken i sitt ämne, detta 

trots att nya medier tillkommit och de pedagogiska idealen hela tiden förändras så forstätter 

läroboken att vara livskraftig inom skolans undervisning. Läroboken ger ett ämne dess status, 

trots att läroplaner förordnar en annan slags pedagogik så behåller läroboken sin centrala posit-

ion inom skolundervisningen.31 

 

 

 

                                                

 
31 Mattlar (2008) s. 20. 
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5. Redovisning av empiri 

För läsbarhetens skull och för att slippa upprepningar redovisas kategorin förklaringar tillsam-

mans med kategorierna urval och stil under nästa rubriknivå. Därefter kommer en sammanfatt-

ning och en jämförelse av vad som framkommit i de olika lärobokstexterna. 

5.1 Nationalsocialistisk ideologi, maktövertagande och raspolitik i prakti-
ken – urval, stil och förklaringar 

Ideolog i  

Alla tiders historia B från år 1996 beskriver nazismen som en modern rörelse som till fullo utnytt-

jade den moderna tekniken genom att sprida sin propaganda genom radio och film. Detta sam-

tidigt som rörelsen var konservativ och ville återskapa den trygga tillvaron som fanns innan 

industrialiseringen och byggde på ”Blut und Boden”, ”Blod och Jord”. Man ansåg att bönderna 

var den germanska rasens livskälla, man använder sig i boken ibland av germanska rasen istället 

för ariska rasen. Modern konst och litteratur stämplade man som fördärvlig och böcker skrivna 

av judiska, socialistiska och pacifistiska författare brändes.  

Att folket skulle ha fasta moraliska värderingar, offervilja, plikt och ansvar var dygder som 

betonades samtidigt som man framhävde skönhet, viljestyrka och kraft, männen beskrev man 

som hjältar medan kvinnor skulle vara passiva och deras huvuduppgift att bli mor till många 

barn som skulle stärka och försvara det Tredje Riket. Förutom detta så vurmade nazisterna även 

för allt nordiskt och man ansåg att nordiskt blod kunde friska upp det tyska folket. Endast det 

nordiska idealet samt att tyskar ingick i äktenskap med nordiska män och kvinnor skulle rädda 

västerlandet och den germanska rasen från dess undergång. Denna ras renhet skulle bevaras 

genom till exempel Nürnberglagarna där man förbjöd äktenskap mellan tyskar, eller artbesläktat 

blod, och judar.32 

Den nazistiska ideologin kan sammanfattas med följande ord: 

Antisemitism 
Antidemokrati 
Antipacifism 
Antimarxism33 
 

 

                                                

 
32 Almgren, Hans et al, Alla tiders historia B (1996) s. 232.  
33 Ibid., s. 232. 
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Då antimarxism eller antikommunism är en av de viktigare beståndsdelarna av de nationalsocial-

istiska tankevärlden var det av stor vikt att Tyskland expanderade så att ”rätt” folk fick kontroll 

över världen och att den felaktiga ideologin, bolsjevismen, försvann när tyskarna spred ut sig 

över Europa. Att man anklagade judarna och kommunisterna, samt att man ansåg att kommun-

ismen var ett judiskt påfund, bidrog med stor säkerhet till att få klagade när just dessa personer 

försvann.34 

Dock nämns det ytterst lite om hur den genomsnittlige tyskens roll i detta. Larsson nämner 

till exempel att:  

Under 1930-talet blev det allt svårare att vara jude i Tyskland. Judiska lärare fick inte 

undervisa tyska barn, judar tilläts inte att vistas på offentliga platser och judiska affärs-

innehavare förlorade äganderätten till sina affärer. Det tyska folket såg naturligtvis vad 

som hände men valde att inte protestera.35 

 

Den sista meningen är inte helt oproblematiskt formulerad, den förutsätter att medeltysken helt 

fritt kunde föra fram sin åsikt, eller att det skulle vara så pass enkelt som att bara ”organisera 

sig”, vilket blir väldigt svårt om man lever i en enpartidiktatur med begränsade möjligheter till 

att kommunicera med andra. Sedan skedde denna utveckling, vilket även boken beskriver, suc-

cessivt och inte över en natt så var helt plötsligt ”rasunderlägsnas” rättigheter borta. Samtidigt 

valde vissa tyskar att göra motstånd mot övermakten, dock var dessa få då alla försök till uppror 

motsvarande bestraffades synnerligen strängt. 

 

 
Maktövertagande 

Nationalsocialismen växte fram under mellankrigstiden förklarar Almgren att NSDAP:s 

bildande till stor del berodde på missnöje med Versaillesfreden, vilket enligt boken inget poli-

tiskt parti var nöjd med villkoren för, i början av 1920-talets Tyskland. Missnöjet mot fredsavta-

let ledde även till våldsamma drabbningar mellan utomparlamentariska grupper, högerns frikårer 

och vänsteranhängare. Adolf Hitler blev ledare för NSDAP år 1921 och drev hårt linjen om att 

Tyskland måste få upprättelse efter första världskriget och de skyldiga för den orättfärdiga fre-

den skulle straffas. Dessa så kallade förrädare var då inte föga överraskande socialdemokraterna 

och judarna. 

Ett återkommande tema inom grogrunden för nationalsocialismens maktövertagande är de-

pressionen på 1930-talet: 

 

                                                

 
34 Almgren, (1996) s. 189. 
35 Larsson, Olle Möt historien 1b (2016),. 198.   



 

 24 

Den ekonomiska depressionen på 1930-talet gjorde att Hitler fick en chans som han annars 

förmodligen inte skulle ha fått. Arbetslösheten och inflationen var skyhöga, men de etable-

rade politiska partierna var splittrade och kunde inte hejda krisen. Många väljare tröttnade på 

dem och började rösta på nya partier med med annorlunda idéer.36 

 

Larsson till exempel är noga med att förklara att tendensen under mellankrigstiden var att man 

gick från demokrati till diktatur och mycket av denna skuld tillskrivs börskraschen år 1929. Man 

går i denna bok lite djupare in på de nationalekonomiska orsakerna till nazismens lockelsekraft 

hos det tyska folket. Man ställer också det nationalsocialistiska maktövertagandet i sammanhang 

till att även många andra länder i Europa vid denna tid gick från att vara demokratier till att bli 

någon form utav diktatur.37  

Man tar upp Tyskland som ett exempel och påvisar i detalj det kausala sambandet som till 

slut ledde till att landet gick från demokrati till diktatur. Larsson förklarar att man bildade en 

demokratisk republik i och med krigsslutet, slutet på första världskriget, som kallades Weimar-

republiken och präglades av svår politisk oro genom 1920-talet och fram till 1933. Oron be-

rodde mycket på det höga krigsskadestånd man var tvingade att betala enligt Versaillesfreden, 

vilken Larsson även går in på relativt djupt om de olika landavträdelserna och att Tyskland en-

samt fick ta på sig hela skulden för kriget.38 Även rädslan för en kommunistisk revolution, likt 

den i Ryssland, ska ha gjort att många hellre stödde partier på högerkanten, den tyska armén var 

väldigt antikommunistisk och antidemokratisk under denna period. Här nämns de svaga demo-

kratiska regeringarna och att tyskarna började se sig om efter alternativ till dessa. Nationalsoci-

alisterna lovade bland annat riva upp Versaillesfreden, att skapa ordning i ekonomin och avskaf-

fandet av arbetslösheten. Man väljer att gå vidare i boken och beskriva att de även ansåg att det 

var viktigt att bevara den tyska rasen. De som enligt nazisterna stod i vägen för detta var främst 

judarna och kommunisterna, av detta förklarar enligt Larsson hur de lyckades komma långt i 

valen. Man går även in på hur Hitler och nationalsocialisterna avskaffade demokratin i Tyskland 

genom att efter riksdagsbranden 1933, en dryg månad efter att Hitler blivit rikskansler, åberopa 

en nödparagraf i grundlagen som gjorde det möjligt för dem att fatta beslut utan riksdagens 

samtycke.39  

Innan nationalsocialismen blev en maktfaktor att räkna med var de flesta överens om att det 

största hotet mot de bräckliga demokratierna i Europa var kommunismen och marxismen, 

                                                

 
36 Alm, Lars-Göran, Milstolpar historia A (2007), s. 315. 
37 Larsson (2016), s. 187. 
38 Larsson (2016), s. 185. 
39 Larsson (2016), s. 187-188  
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många nationellt lagda så då nationalsocialisterna som det minst onda alternativet. Detta samti-

digt som meddelklassen var de som blev drabbade av kriserna, vilket sällan nämns i litteraturen, 

det vill säga den stora del av tyskarna som var vana vid att ha det relativt bra helt plötsligt kunde 

se sig stå utan upphälle. Tyskland drabbades under ett decennium av två trauman, förlusten av 

första världskriget med den hårda Versaillefreden som följd samt den ekonomiska krisen 1929-

års börskrash kom att innebära. Detta är något samtliga böcker har i åtanke när de skriver om 

nationalsocialismens uppkomst. Att NSDAP kom in i den tyska riksdagen genom ett demokra-

tiskt val kan även tolkas motsvarande som en ulv i fårakläder, detta med tanke på att de mer 

eller mindre lovade att med enkla metoder lösa alla problemen som Tyskland hade vid denna 

tiden.  

Möt historien 1b från 2016 tar man upp Dolkstötslegenden som omhuldades av militären och 

högerexterma partier, där då särskilt nationalsocialisterna, handlade om att Tyskland egentligen 

inte förlorade första världskriget på slagfältet utan man blev ”huggen i ryggen” av fega politiker, 

då främst såklart judar och kommunister.  

        Hitler lovade att riva upp det förhatliga fredsavtalet och skaffa Tyskland en ledande in-

ternationell position. Nazisterna ville erövra områden i östra Europa. På så vis skulle 

tyskarna få tillgång till nödvändiga råvaror som kol och järnmalm. Hitler menade att det 

var nödvändigt att tyskarna skaffade sig levnadsutrymme, Lebensraum, i öster.40 
 

Man nämner dock inte att Versaillesfreden var den främsta anledningen som hade lett till att 

tyskarna som folk levde utspritt över centraleuropa, vad detta beror på kan vara utrymmesbrist 

eller ett antagande att man gått igenom det Tyska riket tillräckligt i sitt avsnitt om första världs-

kriget. Detta är gemensamt för samtliga läroböcker då man behandlar världskrigen som sam-

hanhängande men separata händelser. Detta är logiskt då man med historiens glasögon kan se 

att det andra världskriget förmodligen inte hade utspelat sig om Tyskland inte hade förlorat det 

första eller om villkoren för Versallesfreden inte hade varit så hårda.  

Exempelvis Larsson tar dock upp mer detaljerat vad Versaillesfreden innebar för Tyskland, 

framför allt för den tyska armén och de soldater som kämpat i första världskriget. Det var en 

stor förödmjukelse och nationalsocialisterna ville återupprätta Tysklands förlorade ära. Denna 

legend spreds inte bara av nazisterna utan även många andra mer eller mindre högerextrema 

sammanslutningar under mellankrigstiden. 

I och med Versaillesfreden blev Tyskland mindre, man blev av med bland annat Danzig och 

sina kolonier, varav de största låg i Afrika, men förutom att ta tillbaka förlorad mark så ansåg 

                                                

 
40 Larsson (2016), s. 189. 
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Hitler att man behövde erövra ytterligare områden i östra Europa. Man ansåg att man behövde 

Lebensraum, levnadsutrymme, så att man fick tillgång till viktiga råvaror som kol och järnmalm. 

Samt så behövde man samla alla tyskar i ett rike, det fanns vid tiden för Hitlers maktöverta-

gande en betydande diaspora av tyskar i till exempel Baltikum, Tjeckoslovakien och Polen, det 

var nödvändigt att förena dessa så man skulle kunna krossa kommunismen enligt Larsson.41 

Förutom förödmjukelsen av en krossad självbild för det Tyska riket, som varit en av sin tids 

stormakter, blir det väldigt påtagligt när hela nationen blir krossad och splittrad mellan en rad 

olika stater och att således just tyskar var den befolkningsgrupp som kom i kläm. Detta särskilt 

då det var deras land som ställdes ensamt ansvarig för världskriget. Detta nämner de flesta av 

böckerna, att den tyska självbilden likt det Tyska riket och folket var splittrat. 

Läroboken Perspektiv på historien A bas är från år 2008 och således anpassad för gymnasiets 

läro- och kursplaner fram till 2011. Denna bok är strukturerad på ett mer traditionellt vis än till 

exempel Alla tiders historia, det vill säga teman i kronologisk ordning. Kapitlet där nationalsocial-

ismen först nämns är heter Från krig till krig och behandlar tiden mellan de två världskrigen samt 

med andra världskriget och Förintelsen har egna avsnitt. 

Nationalsocialismen hamnar i fokus först i avsnittet Demokrati och diktatur i Europa. Avsnittet 

inleds med en bakgrund om vägen till diktatur och Tysklands övergång från en kejsarmonarki 

till en demokrati med en ganska stor mängd bekymmer. Versaillesfreden ledde till en bitterhet 

hos tyskarna som ledde till att dolkstötslegenden fick fäste bland folket och som enligt boken 

spreds av höga militärer. Att man förlorade första världskriget, var de demokratiska krafternas 

fel. Man tar även upp hur nationalistiska grupper slöt sig samman, i vad som brukar kallas frikå-

rer, för att utföra diverse mord och attentat på liberaler och vänsteranhängare.42 

Man går även in på att under Weimarrepubliken avlöste minoritetsregeringarna varandra vil-

ket gjorde det lättare för anti-demokratiska rörelser att få ett fäste hos folkopinionen. Desuutom 

tar man upp hyperinflationen som kom av de höga krigsskadestånden och gjorde att den tyska 

marken blev praktiskt taget värdelös. Här nämns Hitler och hans nationalsocialister för första 

gången vid namn, detta i samband med den misslyckade ölkällarkuppen i München under 1920-

talet, det exakta årtalet framgår ej.  

Man beskriver kort Adolf Hitlers bakgrund, att han var österrikare samt att han som frivillig 

tjänstgjort på västfronten under första världskriget. Samt att han fick sina antisemitiska idéer när 

han försökte försörja sig som konstnär. Hans elitistiska och socialdarwinistiska idéer uppkom 

                                                

 
41 Larsson (2016), s. 189. 
42 Alm (2007), s. 313. 
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enligt denna lärobok i och hans krigstjänst, kriget lockade fram det bästa ur människan, det vill 

säga offervilja och en manlig gemenskap. Här börjar man presentera den nationalsocialistiska 

tankevärlden, den enskilda människan fick sitt värde genom att underordna sig nationens vilja. 

Denna kunde heller inte nås genom långsamma processer som riksdagsbeslut och omröstningar, 

utan den skulle utstakas genom en stark kärna av ledare. Här kommer den socialdarwinistiska 

ådran i nationalsocialismen upp igen, man såg historien som en kamp mellan olika stater och 

raser där de mest livsdugliga skulle segra och alla andra skulle antingen utplånas eller kuvas. 

Rasideologin kommer även in här där man beskriver hur man såg den ”ariska” rasen som den 

som stod högst i rang, enligt boken hemmahörande i Nord- och Centraleuropa. För att den 

”ariska rasen” skulle kunna uppnå sin fulla potential så måste befolkningen rensas från andra 

lägre stående raser. Av dessa pekade man framför allt ut judarna som det största hotet. Kvin-

nans roll i det nationalsocialistiska samhället ska enligt boken främst vara rollen som mor till 

nästa generation av krigare och  därmed en ställning underordnad mannen. 

Genom att uppmärksamma den stora depressionen år 1929 och hur den drabbade Tyskland, 

det landet som drabbades hårdast i Europa visar man hur detta banade väg för det nazistiska 

maktövertagandet. Året 1932 var ett kaotiskt år i Tyskland och arbetslösheten och fattigdomen 

underblåste missnöjet med samhället. Man beskriver att de ökade politiska spänningarna ledde 

till renodlade gatuslagsmål där nazistiska grupper drabbade samman med sina motståndare. Ar-

betet i riksdagen var lamslaget efter att de demokratiska partierna hamnade i minoritet då kom-

munisterna och nazisterna hade haft stora valframgångar i krisens svallvågor. Mån går relativt 

djupt in på hur ett parti som NSDAP kunde komma till makten samtidigt som man problemati-

serar detta genom att förklara att folk var villiga att välja fram ytterlighetspartier till sina repre-

sentanter i riksdagen. I slutet på delavsnittet om maktövertagandet frågar man sig varför nazis-

terna kunde ta makten i Tyskland och ger en sammanfattad förklaring att den ekonomiska misä-

ren, som också drabbade medelklassen hårt, gjorde många villiga att ställa sig på nazisternas 

sida. Även bitterheten efter första världskriget och hyperinflationen som följde Versaillesfreden, 

bidrog till att krisen den tyska politiken och ekonomin hamnade i början av 30-talet blev så pass 

svår, vilket i sin tur ledde till det nationalsocialistiska maktövertagandet. 

 

 

 

Raspol i t ik 

Alm tar upp nazisternas raslära och sättet att rangordna de olika raserna, ”den ariska 

rasen” som då självklart bestod av tyskar och närbesläktade stod högst upp och 
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längst ned var judar, romer och andra ”färgade folk”, vilket inte gås in på närmare 

exakt vilka denna grupp innefattar.  

 

I Hitlers raslära var alla folkgrupper rangordnade. ’Den ariska rasen’, dvs. tyskar och närstå-

ende folk, fanns högst upp på skalan. Judar, romer och färgade längst ner.43 

 

Här beskrivs hur judarna är de som råkar mest illa ut efter Hitlers maktövertagande då det var 

de som ansågs vara skyldiga till de problem som drabbat tyskarna, vilket de nu skulle straffas 

för. Man nämner också de raslagar som också drabbade judarna särskilt mycket.44  

Raslagarna var förvisso riktade mot främst judarna, andra ”lägre stående” raser får man 

ibland bilden av att de följde med av bara farten. Detta samtidigt som det passar in i nationalso-

cialistiska tankevärlden att den som är svag eller sticker ut inte har något i samhället att göra. 

Alla tiders historia 2-3 inleder avsnittet Förintelsen med att beskriva hur det succesivt blev svå-

rare för judar att leva efter det nationalsocialistiska maktövertagandet 1933, och man nämner 

bojkotter av judiska affärer och bokbålen. Även Nürnberglagarna, raslagar som begränsade ju-

dars friheter, nämns som en etablering av den nationalsocialistiska rasläran i det civila samhället 

som ett sätt att ”skydda det germanska blodet” genom att till exempel inte låta judar och icke-

judar ingå i äktenskap. De statligt sanktionerade pogromerna som kallas Kristallnatten får här 

utrymme och ledde till att judarna fick betala ett skadestånd till den tyska staten.45 

Böckerna använder ofta Kristallnatten som en slags markör för judeförföljernas början till för-

intelsen, det vill säga att härfrån kan det inte gå åt något annat håll än att man skulle göra sig av 

med den judiska befolkningen. I tidigare nämnd bok gör man det dock klart att tanken från 

början inte var den totala massdöd som blev resultatet av politiken utan snarare att man skulle 

flytta judarna österut där de senare skulle koncentreras till ghetton. 

  

Man tar även upp att det var en ideologi som främst lockade unga anhängare. 

Alla tiders historia B från 1996 beskriver nationalsocialismen som en våldsideologi som starkt 

betonade rasens betydelse och särskilt antisemitismen och föraktet mot det svaga var framträ-

dande i denna ideologi.  

Den innersta kärnan i nationalsocialismen bygger på överdriven nationalism, rasism, 

våld och förakt för demokrati. De tyska nazisterna betonade starkt rasens betydelse. 

                                                

 
43 Alm (2007), s. 315. 
44 Ibid., s. 315. 
45 Almgren, Almgren & Larsson, Alla tider historia 2-3 (2012), s. 129-130. 
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Särskilt hatet mot judarna, antisemitismen, och föraktet mot det svaga var framträdande 

i deras åsikter.46 
 

Den ”ariska” var ämnad att härska över de svagare raserna, med ariska rasen menas tyskar och 

närbesläktade. Man skriver att Hitler var påverkad av de darwinistiska tankarna om naturligt 

urval där endast de starkaste överlever. Under tyskt ledarskap skulle den ariska rasen sluta sig 

samman i en gemenskap och det tyska riket skulle byggas upp som en enhetlig auktoritär stat.  

Våldet ansågs vara ett legitimt medel till att uppnå sina politiska mål och genom makt kunde 

man nå resultat. De ansåg att partier inte kunde representera folket utan nationalsocialisterna 

ville ha en stark ledare som hade obegränsad makt att fatta beslut då han ensam kunde uttrycka 

folkets sanna vilja, de beskriver att problem inte kunde lösas genom demokratiska beslut. Här 

nämnner texten att nationalsocialismen tar avstånd från fredligt konfliktlösande samt upphöjde 

ledaren, Führern, till en gudalik status.47 Nazistpartiet blev Nazistaten samt partiets ledare, 

Adolf Hitler, dess ledare och Führer. Detta i en avbild från andra starka ledare som Alexander 

den store och Napoleon som Hitler gärna ville kunna jämföras med. 

Kommunismen och marxismen var de största hoten mot nazisterna och Tyskland, både i 

tankevärlden och verkligheten. Nationalsocialisterna ville enligt Almgren, Bergström et al fram-

hålla i sin propaganda att de både var ”nationalister”, det vill säga att de värnade om fädernes-

landet, och ”socialister” i och med att de genom ett socialistiskt program skulle avhjälpa orättvi-

sor i samhället. Genom att lägga beslag på dessa gamla nyckelord, nationalism och socialism, 

kunde man bli en folkrörelse som spred framtidstro hos det tyska folket, detta samtidigt som 

man beskyllde judarna för alla olyckor man drabbats av.48 Man nämner exempelvis i samma 

lärobok detta nämns, Alla tiders historia B att judeförföljelser till följd av traumatiska händelser 

inte var något nytt då de värsta judeförföljelserna före nazismen skedde efter digerdöden. 

 

 

5.1.1 Sammanfattnde och jämförande analys  

Här sammanfatts resultatet och läroböckerna jämförs.  

 

                                                

 
46 Almgren, Alla tiders historia B. (1996), s. 230. 
47 Almgren, et al. (1996), s. 230-231. 
48 Ibid., s. 232. 
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Milstolpar Historia A går mer in på hur det gick till när nationalsocialisterna kom till makten än 

vad ideologin utgick ifrån. Man söker förklara hur det kommer sig att ett så pass uttalat antise-

mitiskt och totalitiärt parti kommer till makten i ett demokratiskt land. Man förklarar att efter 

det här så etablerades en nazistisk enpartidiktatur och nationalsocialisterna tog över samhället på 

alla nivåer och man upplöste fackföreningarna. Samtidigt som detta skedde talade man om en 

bättre och ny tid som mycket väl kunde göra att de flesta tyskar antingen inte såg eller ville se 

baksidan av medaljen som till slut visade sig vara ganska mörk minst sagt.49 

Den mörka sidan av medaljen drabbade då såklart främst de tyska judarna som ganska snart 

stod mer eller mindre fredlösa i det tyska samhället. Judiska näringsidkare bojkottades aktivt, 

ofta med att SA ställde sig utanför affären för att med våld tvinga folk att handla annanstans. 

Det gick till och med så långt att judarna fråntogs sina tyska medborgaskap och förlorade sin 

rösträtt. Detta blir ett naturligt steg i avhumaniseringen av det judiska folket, i minsta fall en 

avtyskifiering, då de eferhand miste sina medborgerliga rättigheter. 

Möt historien 1b tar upp Dolkstötslegenden som nazisterna använde som förklaring till att Tysk-

land gick förlorande ur första världskriget. Den tyska armén skulle ha blivit ”huggen i ryggen” 

av judar och kommunister då man inte hade förlorat kriget i fält utan bakom byråkraters och 

politikers skrivbord. Detta blir logiskt då antimarxism och antisemitism är två av nationalsocial-

ismens grundpelare. En annan anledning till förlusten av första världskriget var en råvarubrist, 

kol och olja, som man ville förhindra vid ett nytt storkrig. Boken tar upp vikten av lebensraum för 

det tyska folket, det vill säga levnadsrum, som var även en stöttepelare i den nationalsocialistiska 

tankevärlden. Man hade som mål att västvärlden skulle styras av ”rätt” folk, det vill säga tyskar-

na och andra av den nordiska rasen så att den felaktiga ideologin bolsjevism skulle sluta spridas.  

Boken nämner även alltså att tyskarna också såg vad som hände med judarna men att de 

”valde” att inte ingripa. Här kan man tycka sig se en förenkling av det moraliska dilemma den 

gemene tysken ställdes inför, att försöka hjälpa en utsatt och själv löpa stor risk att bli utsatt 

eller att ta det säkra före det osäkra och låta det ske.50     

Alla tiders historia B från 1996 var den lärobok i denna undersökning som fokuserade mest på 

den nationalsocialistiska ideologin. Man inleder avsnittet med att förklara att på 1990-talet var 

nationalismen åter en kraft att räkna med i stora delar av Europa. Fascism förklarar man som att 

det ofta används som ett överordnat begrepp för att beskriva olika varianter av antidemokra-

tiska våldsideologier som i huvudsak även var antikommunistiska i det svartbruna fältet på den 

politiska färgskalan. 

                                                

 
49 Alm (2007) s. 315.  
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Här har man lyckats beskriva kärnan i den nationalsocialistiska ideoligivärlden, det var me-

ningen att ”arierna” skulle härska över alla underlägsna raser, det vill säga att tyskarna var herre-

folket. Man hade heller inga större kval gentemot att ta till sig makten med hjälp av våld, snarare 

tvärtom, om man lyckats gripa makten med våldsmedel så betyder det snarare att man är stark-

ast och därmed den som har rätten till makten. Nazismens darwinistiska tankar om att den 

starkaste är den som överlever berättigar att man med hjälp av makt och våld kan gripa makten. 

Detta är berrättigande då syftet är mycket större då den ariska rasen skall sluta sig samman i en 

gemenskap under Tysklands ledarskap. Man tar även upp den närmast religösa framställningen i 

dyrkandet av ledaren, Führern, under 1930-talet.51  

Förutom att gå igenom ideologin ganska ingående problematiserar Almgren et al även varför 

så många rycktes med, vilket inte bara berodde på den ekonomiska krisen.   

 

Nazismens dragningskraft berodde också mycket på dess vädjan till gemenskap, offervilja 

och skönhet. Hitler förstod betydelsen av att psykologiskt påverka människorna. Partimötena 

organiserades som väldiga skådespel. Han skriver i Mein Kampf att massmöten borde äga 

rum på kvällen med ljus och flaggspel. Då blev den suggestiva verkan som störst.52 

 

Det man förklarar här är att nationalsocialismen spelade på människors känslor, därav suggestiv. 

Man använde sig även av radion för att nå ut med sitt budskap. Trots att man i många avseen-

den var båkåtsträvande, var nationalsocialisterna duktiga på att använda sig av moderna medier, 

som radion, för att nå ut till massorna. Människor som kände en tomhet och brist på samhörig-

het fick här, likt en religion, ett färdigt åsiktspaket. Symboliken, som även den påverkar känslor 

fick mycket hög betydelse, som svart läder, uniformer, märken som SS-runor och dödskallar, 

marscherande och hitlerhälsninger, som baserades på den romerska hälsningen. Allt detta ingick 

i en ritualisering av verkligheten som upphöjde människorna som deltog till en ny gemenskap. 

Blandningen mellan skönhet, våld och extas var det som lockade många till nationalsocial-

ismen.53  
  

                                                

 
51 Almgren, et al.(1996) s. 231. 
52 Ibid, s. 234 
53Ibid, s. 234. 
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5.2 Förintelsen – urval, stil och förklaringar 

Detta delkapitel kommer redogöra för framställningen av Förintelsens i läroböckerna, hur man 

skrev om den och vad man valde att inkludera i förklarandet av händelsen Förintelsen. 

I boken Milstolpar, går man igenom Förintelsen och hur den var ett medel för nazisterna att 

göra sig av med de som inte passade in i den nationalsocialistiska samhällskroppen, här tar man 

upp att det inte bara var judar som dödades under Förintelsen utan även romer, handikappade, 

homosexuella, politiska motståndare och andra grupper som avvisade nazismen som till exem-

pel Jehovas vittnen. Man går även in på hur offren dödades vilket till en början gjordes med SS 

Einsatzgruppen som sköt folk till att gå till ihjälgasandet av människor i industriell skala. Man 

tar även upp att av de 13 miljoner som föll offer i Förintelsen så var sex miljoner av dessa judar. 

Att man kunde uppskatta antalet döda förklarar boken att det var för att det noggrant bokför-

des vad man gjorde. Man väljer att i denna text problematisera att man från tyskt håll bokförde 

Förintelsen noga snarare än att problematisera vad som motiverade mördarna och vilka de 

var.54 Varför man väljer denna infallvinkel går att spekulera om dock är det intressant att ta upp 

just detta i och med kravet på källkritik som ställs i till exempel läroplaner. Detta då det för inte 

särskilt länge sedan var vanligt att förneka att Förintelsen överhuvudtaget ägt rum, detta då 

dokumentationen från officiellt tyskt håll under kriget är så pass utförlig att den mer eller 

mindra ska varit omöjligt att förfalska den. 

Avsnittet Förintelsen i Möt historien 1b inleds med att påpeka att antisemitism inte var något 

nytt eller unikt för just Tyskland, utan det är ett gammalt fenomen, det har alltid varit vanligt att 

skylla olyckor, pestepidemier och Jesu död på just judarna. I Tyskland ansåg nazisterna, vilket 

nämndes tidigare, att judarna låg bakom den tyska förlusten i första världskriget, Dolkstötslegen-

den. Hatkampanjerna mot judarna i Tyskland tilltog under 1930-talet för att sedan bli till anti-

judisk lagstiftning. Larsson beskriver att det som började med glåpord och diskriminering ledde 

till en kulmen med ett folkmord i industriell skala. Man avslutar inledningen med meningen 

”[d]et började med ord och slutade med massdödande.”55 

För att förklara hur detta skeende kunde få fart börjar Larsson med att beskriva att i den nat-

ionalsocialistiska ideologin är raserna och kampen mellan dem centrala. I denna kamp skulle de 

svaga raserna gå under och den starkaste stå som segrare. I den nazistiska rasdiskursen stod den 

”ariska” rasen högst, där tyskar och andra nordeuropéer ingick. Det största hotet mot denna 

folkstam var då judarna. Man förklarar att efter att nazisterna kommit till makten 1933 inledde 

                                                

 
54 Alm (2007), s. 330-331. 
55 Larsson (2016), s.197. 
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man propagandakampanjer mot judarna och uppmanade till bojkott av judiska affärsidkare samt 

att man brände judiska böcker på bål. Man går sedan vidare till att förklara att denna diskrimine-

ring blev till lag 1935 i och med Nürnberglagarna där man bland annat förbjöd äktenskap mellan 

judar och icke-judar.56    

Larsson fortsätter att beskriva hur det under 1930-talet succesivt blev svårare att vara jude i 

Tyskland i och med att judiska lärare inte fick undervisa tyska barn, vistas på offentliga platser 

och judiska affärsinnehavare förlorade äganderätten till sina affärer. ”Det tyska folket såg natur-

ligtvis vad som hände men valde att inte protestera” används för att beskriva hur gemene tysk 

reagerade och hur man stämplade tyska judar pass med ett stort rött ”J” för att man lättare 

skulle kunna veta vem som var jude eller ej. Själva kulmen av denna diskriminering, det vill säga 

den innan kriget började, kom med pogromerna i Kristallnatten 1938 då nazisterna utnyttjade 

ilskan efter att en jude hade skjutit ihjäl en tysk diplomat i Paris.57 

Själva Förintelsen av judarna inleddes inte förrän sommaren 1941, med det menas det systema-

tiska mördandet, det vill säga samtidigt med invasionen av Sovjetunionen. Här nämns att man 

hade specialförband som följde i Wehrmacht och Waffen-SS spår, SS Einsatzgruppen vilka spå-

rade upp och dödade judar. Med  dessa förband, ofta med hjälp av lokala antisemiter och nat-

ionalister i Polen och Baltikum, lyckades man döda 500 000 människor under det ryska fälttå-

gets första sex månader. Man nämner i slutet på avsnittet att det inte krävdes fanatiska nazister 

för att begå massmord, exemplet som följer är en polisbataljon med helt vanliga medelålders 

män som hade vanliga civila yrken och bara var inkallade som poliser. Man beskriver att dessa 

kunde välja om de ville delta i avrättningarna eller ej, endast 12 av 500 ska ha sagt ifrån. Larsson 

skriver att många angav att de kände ett grupptryck och inte ville verka fega som anledning till 

att ändå medverkade i avrättningarna av civila judar.58 

Förintelsen- massmord i industriell skala i boken Alla tiders historia B kallas avsnittet om Förintelsen 

som inte går in i detalj på vad det var som hände utan ger en mer sammanfattad bild med fokus 

på koncentrations- och utrotningslägren. Man beskriver att:  

 

Dag och natt hade tågen rasslat fram med offer från Tyskland, Ungern, 

Frankrike, olika delar av Polen och andra delar av Europa. Skorstenarna 

bolmade och högarna av benknotor växte. Mängder av glasögon, skor, 

leksaker, resväskor och hår som låg staplade i högar. 

                                                

 
56 Larsson.(2016), s. 197. 
57 Ibid s. 198. 
58 Ibid, s. 199-200. 
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Bilden av förintelsen är målande och man går sedan vidare till att diskutera förintelseförnekande 

av historierevisionister som försöker ge ett sken av vetenskaplighet och forskning. Dessa påstår 

att allt bara ska vara uppdiktat av judar, och man nämner de två mest framstående förintelseför-

nekarna på 1990-talet, den brittiska historikern David Irving och den franske professorn Robert 

Farrisson, som båda gjorde sig kända med sina mer eller mindre märkliga försök att förneka 

historiska fakta. Man redogör sedan för de konspirationsteorier om att sex miljoner judar helt 

enkelt skulle ha försvunnit, gått under genom krigets påfrestningar eller bytt till ariska namn och 

lever nu utspridda i världen, främst i USA. Ett annat argument mot att förintelsen inte ska ha 

skett i stor omfattning är att gasen Zyklon-B, i boken benämd som ”Cyklon-B”, inte ska ha 

räckt till att döda så många människor utan det användes bara till avlusning och descinficering.59  

Detta tar även Heléne Lööw upp i sin bok Nazismen i Sverige 1980-1999 Den rasistiska underground-

rörelsen: musiken, myterna, riterna att det var vanligt bland nynazister och islamister att förneka för-

intelsen, då var det främst det Nordiska Rikspartiet och Radio Islam som utmärkte sig i Sve-

rige.60  

Man väljer att bemöta detta med delavsnittet Vad säger historisk vetenskap? där man beskriver 

det enorma källmaterial som finns om förintelsen i form av dokument i arkiv som filmer, foto-

grafier, brev och rapporter som visar mördandets omfattning. Faktum påvisas att nazisterna 

själva förde en noggrann bokföring över massmördandet.  

Diskussionen om förintelsen fortsätter med att det har spekulerats kring om Hitler bokstav-

ligt talat gav någon uttalad order om att judarna skuller utrotas eller inte. Endel historiker menar 

att det faktum att Hitler talat och skrivit om judeutrotningen visar att det fanns en konkret plan 

för detta även om ingen direkt order hade kunnat påträffats. Den andra skolan som nämns me-

nar att judeutrotningen till slut blev en utveckling av flera olika samverkande faktorer, förföljan-

det och deporterandet i kombination med att det började gå dåligt på östfronten som ledde till 

mördandet.61 

Författarna ställer frågan till läsaren, och ger sedan svar på den:  

 

Vad är det som gör att man börjar dela in människor i ’vi’ och ’dom’? Vem har rätt att be-

stämma vilka som ska ingå i en gemenskap? En anklagad SS-general sade vid Nürnber-

grättegångarna 1946: ’Jag anser att när det under många år under decennier hade förkun-

                                                

 
59 Almgren, et al (1996) s. 237. 
60 Lööw, Heléne Nazismen i Sverige 1980-1999 Den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna (1999) 
s. 318-319, s. 323-325. 
61 Ibid s. 237. 
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nats att den slaviska rasen är undermålig och att judarna inte ens är riktigt människor, så 

var en dylik explosion oundviklig.’62 

 

Man fortsätter att problematisera med att nämna att man lätt kan se nazism som något främ-

mande idag när man talar om förintelsen. Man återkopplar den nazistiska ideologin med nuti-

den, det vill säga 1990-talet, då de som slår sig fram ofta beundras och de som förlorar föraktas. 

Man påpekar vikten av att veta att förintelsen är en konsekvens av en ideologi då Hitler redan i 

Mein Kampf framställde sin hämningslösa världsåskådning. Detta som sedan omsattes i hand-

ling.63 På 1990-talet var detta ett högaktuellt ämne i och med vågen av nynazism som sköljde 

över Sverige, men också övriga världen.  

Temat ”Vad är folkmord?” tar upp nazismen och förintelsen i delavsnittet ”Vägen till folk-

mord” som den delar med folkmordet i Rwanda, man går inte in i någon ideologisk fördjupning 

av nationalsocialismen utan fokuserar mest på hur och varför förintelsen skedde. Rasismen i 

ideologin tar man här upp som en av huvudförutsättningarna för judeförföljelserna samt Förin-

telsen skulle kunnat ske.  

Almgren, Almgren och Larsson tar upp att planen från början inte var att judarna skulle dö-

das utan att flyttas österut för att sedan placeras i ghetton. Själva systematiska dödandet av judar 

började inte förrän 1941 och invasionen av Sovjetunionen. Här nämner man att man uppskattar 

antalet döda efter SS Einsatzgruppen, och andra mordkommandon, var runt 500 000 under år 

1941. Här tar man även upp exemplet Babij Jar i Ukraina där dör man avrättade 30 000 perso-

ner undet bara ett fåtal dagar. Förutom morden på judar och folk av andra raser så uppmärkas-

ammas äver Operation Euthanasia, eller T4-programmet som det också kallades. Det gick ut på 

att systematiskt avliva människor med fysiska och mentala handikapp, kroniskt och psykiskt 

sjuka människor. Drygt 70 000 av samhällets svagaste människor fick därmed sätta livet till. 

Man tillägger även att stora masslikvideringar tär väldigt mycket på de utsedda bödlarnas psyken 

och från SS-ledningen ansåg det vara nödvändigt att göra avlivandet ”mindre påfrestande och 

mer effektivt”, detta ledde till försök med att gasa ihjäl folk med bland annat Zyklon B.64  

Den högsta SS-ledningen fattade beslut i Wannsee 1942 att Den slutgiltiga lösningen eller på 

tyska Die Endlösung der Judenfrage skulle inledas och att man skulle döda Europas 11 miljoner 

judar. Efter detta upprättade SS i Östeuropa, främst Polen, utrotningsläger som så snabbt som 

möjligt skulle ta död på judarna som skickades dit. Man beskriver att i de olika lägrena som 

                                                

 
62Almgren et al (1996), s. 238. 
63 Larsson,(2016) s. 238. 
64 Larsson, Almgren & Almgren (2012), s. 131. 



 

 36 

Treblinka och Auschwitz-Birkenau dog människorna av hårt arbete, dålig mat, misshandel och 

avrättningar.65  

Även i den uppdaterade Alla tiders historia tar man upp frågan om förintelsen var planerad 

från första början eller om det var yttre händelser som ledde till att man beslutade sig för att 

utrota judarna. Dessa två skolor kallas i boken för intentionalister och funktionalister. Intentionalister-

na menar att planen redan från maktövertagandet var att utrota judarna Funktionalisterna menar å 

andra sidan att ju längre man ryckte fram på östfronten så ökade antalet judar som skulle depor-

teras och tas om hand. Det blev helt enkelt ett mindre logistiskt problem att avliva människorna 

som till en början skedde mindre organiserat för att senare utvecklas till en renodlad förintelse-

industri. Förutsättningarna för att förintelsen skulle kunnat ske var det välfungerande transport-

systemet, en hög teknisk utveckling samt en välfungerande administration.66  Tidigare folkmord 

har inte varit välorganiserade på samma sätt, inte heller går det att säga att några senare har varit 

organiserade på samma vis. Aldrig förr eller senare har man ansträngt sig på samma sätt att 

kunna så effektivt som möjligt avliva så många människor som möjligt.   

Man väljer att problematisera massdödandet och mördarna med exemplet reservpolisbataljon 

101 där de 500 männen ställdes vid ett val där de som så önskade kunde slippa delta i avrättan-

det av judarna i den polska staden Jozefow. Endast 12 av de 500 männen i bataljonen valde att 

inte medverka. De som valde att inte delta utsattes då för gliringar och tråkningar av sina kamra-

ter i gruppen. Det skäl många angav för att medverka i massavrättningarna var att de ville ställa 

upp för sina kamrater, det vill säga dela upp bördan, grupptryck och rädslan att betraktas som 

feg. Man väljer även att påpeka att dessa män inte var övertygade nazister utan vanliga tyskar i 

medelåldern från Hamburg området, där stödet för nazisterna var lågt, med bakgrunder i de 

lägre samhällsklasserna. Historikern Christopher Browning beskriver dem som ”helt vanliga 

män”.67 

SS och nazistaten gick från dessa massarkebuseringar till massgasningar av människor, detta 

på grund av den mer allmännt vedertagna anledningen att Himmler ansåg att det tärde menligt 

på personalen som utförde dessa arkebuseringar.  

 

                                                

 
65 Ibid., s. 132. 
66 Larsson, Almgren & Almgren (2012),  s. 133-134. 
67 Ibid., s. 135-136. 
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5.2.1 Sammanfattning 

Här sammanfattas resultatet i en jämförelse mellan läroböckerna.  
 

   Den av böckerna i denna undersökning som problematiserar förintelsen och förföljelserna 

av judar mest är Alla tiders historia 2-3, i 2012 års version av läroboken. Här försöker man be-

svara frågorna om varför folk gav sitt stöd åt förföljelserna samt hur det kom sig att människor 

deltog i detta massdödande. Man ämnar besvara den första frågan med att många angav sina 

grannar och motsvarande till Gestapo för att själva skaffa sig fördelar, det vill säga att om du 

angav andra var det inte lika stor sannoliket att du själv blev angiven. 

 

Hudratusentals personer arbetade för den hemliga polisen under kriget. Endel var ideolo-

giskt övertygade och ansåg att det handlade om lojalitet mot staten. Men allt oftare drevs de 

av girighet och egen vinning liksom av möjligheten att få förmåner av olika slag, som ran-

sonerade varor eller resor.68 

 

Detta angiverisamhälle förklarar också varför så få satte sig upp mot det nationalsocialistiska 

styret även fast många tyskar inte var övertygade nationalsocialister. Man blev helt enkelt till slut 

angiven om man ägnade sig åt regimfientlig verksamhet. Detta avskräckte garanterat många från 

att ens tänka en tanke på att sätta sig upp mot makten.  

Problematiserandet för att få läsaren att tänka till en extra gång blir extra tydligt när man 

nämner reservpolisbataljon 101 som deltog i det systematiska mördandet i Wehrmachts bakvat-

ten på östfronten. Här hänvisar man till den amerikanske historikern Christopher R. Brownings 

bok Helt vanliga män som handlar om just denna bataljon, den bokens syfte är att förklara att 

grymheter även kan begås av synnerligen välanpassade medborgare i allmännhet samt skrupel-

fria oppurtunister. De flesta av männen i reservpolisbataljon 101 sköt helt enkelt judar för att 

man fick order om det, även efter att man fick välja om man skulle delta eller inte. De deltog av 

skäl som att vilja ställa upp för kamraterna, grupptryck och rädsla för att betraktas som fega 

eller som smitare som myglar undan lösandet av uppgiften. De som inte ville delta ställdes inte 

inför några hot om sanktioner från officiellt håll. De som inte ville medverka hävdade att det 

berodde att de blev illamående av allt blod och inte pågrund av etiska eller moraliska principer. 

Det som är mest häpnadsväckande med denna skara män är att flertalet av dem inte var överty-

gade nazister utan vanliga tyska medborgare ur arbetar- och lägre medelklassen som var för 

gamla för vanlig frontjänst. De flesta av dem var från Hamburg där stödet för NSDAP var 
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ganska lågt.69 Här kan man tolka den underliggande meningen att det spelar egentligen ingen 

större roll vad medeltysken tycker och tänker när det är de yttersta extremerna som dikterar 

villkoren.  
  

                                                

 
69 Larsson, Almgren & Almgren (2012), s. 136. 
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6. Analys och diskussion 

 

 6.1 Slutsatser och didaktiska konsekvenser 

Formuleringarna i läroplanerna, både från 1994 och 2011, är båda ganska öppna för tolkning. 

Värdegrunderna som inleder de två läroplanerna för gymnasiet är i stort sett identiska och man 

vill fostra kollektivistiskt medvetna och demokratiska individer med en icke-konfessionell 

undervisning. Detta går med relativt lite fantasi att implementera i historieundervisningen med 

den enkla frågan till eleverna: skulle du vilja leva i ett land där i det fall du skulle avvika genom 

ett yttre attribut, din sexuella läggning eller politiska världsåskådning bli skickad till ett läger för 

att straffarbeta och i värsta fall dö? Dock kan frasen ”kollektivistiskt medvetna och demokra-

tiska individer” te sig lite motsägelsefull i sammanhanget då både staterna Sovjetunionen och 

NaziTyskland var väldigt centrerade kring kollektivet men inte på något vis demokratiska. Båda 

dessa stater riktade sig mot en inre fiende, till en början, ställde ”vi”, kollektivet, mot ”dem”, i 

Nazitysklands fall judar och bolsjeviker och i Sovjetunionen kulaker och kontrarevolutionärer. 

Att dessa två våldsideologier sedermera drog ut i krig mot varande blir därför inte särskilt myck-

et utav en överaskning och att den senare är den som kom segrande ur den existentiella striden 

var förmodligen under tiden för kriget knappast något som var självklart.  

Selander nämner en bok av Södring Jensen som kallas Historieundervisningsteori där frågor som 

”Vad ska historien användas till? Att bevara vårt kulturarv? Att förstå nutiden? Att utveckla en 

kritisk hållning?” Detta är frågor som varje historielärare bör ställa sig emellanåt under läsårets 

gång, åtminstone för att inte tappa syftet med med undervisningen. Det nämns även att Jensen 

ansåg att de danska historieböcker denne hade undersökt inte mäktade med att förmedla en 

medveten och kritisk hållning till historien. Jensen nämner två angreppsvinklar på historien, den 

ena är mer idealistisk i sin natur och världen beskrivs i störst utsträckning som människans tan-

kevärld. Den andra samhällsteorin som ställs bredvid denna är den materialistiska historiesynen, 

det vill säga att samhället har utformats efter ekonomin och produktionsförhållandena. Utveckl-

ingen av produktivkrafterna och de intressekonflikter som kommer av hur resultatet av pro-

duktionen fördelas är det som bidrar till samhällsförändringar. Människans kultur, värderingar 

och normer är därför inte bestämda utifrån människornas fria vilja, val eller ej heller härlett di-

rekt ur de materiella förhållandena. De ska däremot härledas direkt ur ledet av maktkampen och 
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intressekonflikten.70 Det senare brukar även kallas den marxistiska historieskrivningen, kampen 

mellan klasserna är det som driver samhällsutvecklingen framåt.   

I Alla tiders historia 2-3 nämns boken Helt vanliga män av Christopher R. Browning som be-

handlar den slutgiltiga lösningen i öst, närmare bestämt reservpolisbataljon 101 som var verk-

sam i Polen och baltikum. Denna bok tar upp det obehagliga att det ganska enkelt går att göra 

helt vanliga människor till brutala mördare av en så pass enkel anledning som ”grupptryck”. 

Detta är någonting jag minns att många av mina egna lärare i skolåren antingen förbisedde eller 

helt enkelt bara saknade kunskap om. Det vill säga det går inte att begår ett folkmord utan att få 

vanliga människor att sköta dödandet, vilket i sig kan vara den mest brutala aspekten av brottet, 

och därför är det viktigt att den tillgodoses i just historieundervisningen. Av den anledningen 

blir det naturlig reaktion att försöka distansera sig från sådant som är jobbigt att bearbeta är en 

ganska naturlig reaktion. De flesta vill inte förlika sig med tanken på att de är kapabla till att 

utföra dessa vidriga dåd själva.  

 

 

 
  

                                                

 
70 Selander (1988) ,s. 44. 
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