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Inledning 

Bakgrund  
Undervisningen i klassrummet påverkas utifrån ett flertal faktorer som läraren, 

dennes kunskaper, elevgrupp, förutsättningar, resurser och intressen. Utöver dessa 

har läroboken en central roll som kan ta sig olika uttryck genom att läraren använder 

den som referens eller nyttjar dess material. Samtidigt kan läroboken även agera som 

en riktlinje gällande undervisningens innehåll, vad som ska behandlas samt vilken 

kunskap som är viktig. Lärobokens uppgift blir således att överföra kunskap 

motsvarande styrdokumentens krav och innehåll samtidigt som den bör uppfylla 

både lärarens och elevens behov.1  

Detta motiverar för en undersökning om vad som förmedlas i läroböcker som även 

kopplas till de styrdokument de är i relation till och den utbildningspolitiska 

diskussionen i införandet av kursplanen. Samtidigt finns det en maktaspekt kopplad 

till läroböckernas förmedling av den kunskap som anses relevant utifrån kursplan och 

utbildningspolitik men även utifrån deras förmedlade innehåll. Genom denna 

kunskapsaspekt som förmedlas utifrån styrdokumenten anklagas läroböcker ibland 

för att både spegla och bibehålla den kunskap som värderas av de maktägande 

positionerna i samhället som genom styrdokumenten anger vilken kunskap som är 

relevant. Samtidigt betraktas de i detta perspektiv som ett redskap för att prägla 

läsarna med denna kunskapsförmedling.2  

Läroböcker är således inte helt okontroversiella och den här undersökningen följer 

ett liknande spår där lärobokens relation till styrdokument och utbildningspolitik 

med dess uttryck och upphov för makt är i fokus. Utgångspunkten för den här 

undersökningen är ett postkolonialt eurocentriskt perspektiv på läroböckernas 

förmedlade kunskap utifrån folkmord. Detta undersöks genom den förmedlade 

bilden men även utifrån dess förhållande till kursplan vilket relateras till 

läroböckernas förhållande till makten genom att överföra styrdokumentens krav och 

vara resultatet av en utbildningspolitisk diskussion. Kärnan i undersökningen utgår 

från detta och fokuserar på den historiekultur som läroböckerna, kursplan och 

utbildningspolitik förmedlar utifrån den maktposition de besitter och kan 

argumenteras göra ett anspråk på. I linje med detta är det alltså en postkolonial 

eurocentrisk teoretisk ansats tillsammans med Foucaults förhållningssätt till makt 

som agerar utgångspunkt för den här undersökningen som utifrån detta bedrivs med 

en diskursiv metodologisk metod. Genom detta blir det således den skolhistoriska 

kanonen som blir föremål för undersökningen och inte enskilt källmaterial.  

 

1 Ammert, Niklas, ”Om läroböcker och studiet av dem”, i Ammert, Niklas (red), Att spegla världen: läromedelsstudier 

i teori och praktik: läromedelsstudier i teori och praktik 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. S 26–28.   

 
2  Karlsson, Klas-Göran, 2011, ”Läroboken och makten – ett nära förhållande”, i Ammert, Niklas (red), Att spegla 

världen: läromedelsstudier i teori och praktik, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011. S 45.  
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Definition av folkmord 

Konceptet folkmord presenterades första gången 1944 av Raphael Lemkin i relation 

till andra världskrigets Nürnbergrättegångar. När medvetenheten om nazismens 

handlingar spreds började tankar på en internationell domstol med uppgift att 

verkställa rättegångar utifrån internationella krigsbrott att uppkomma. Utifrån detta 

började Raphael Lemkin att för första gången formulera konceptet folkmord som 

presenterades 1944. I detta skulle en faktisk eller avsedd förintelse av en nationell eller 

etnisk grupp betraktas som folkmord samtidigt som den kulturella förstörelsen eller 

andra handlingar med samma syfte betonades och skulle innefattas i Lemkins 

begrepp.3 I Nürnbergrättegångarna användes folkmord för första gången i en juridisk 

och internationell kontext däremot avkunnades inga domar för folkmord på grund av 

inre juridiska motsättningar mellan de segrande makterna.4   

1948 antog FN Folkmordskonventionen som en del av folkrätten med syftet att 

utifrån Nürnbergrättegångarna fylla ett juridiskt hål inom internationell rätt.5 Det 

fastslogs i detta att folkmord även kan begås i fredstider och i den ratificering som 

Sverige godkände 1952 – Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet 

folkmord (genocide)- står följande att läsa som definition6:   

 

I denna konvention förstås med folkmord envar av följande gärningar förövad i avsikt 

att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp 

såsom sådan nämligen,  

a) Att döda medlemmar av gruppen;  

b) Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;  

c) Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som äro avsedda att medföra 

dess fysiska undergång helt eller delvis;  

d) Att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;  

e) Att med våld övergöra barn från gruppen till annan grupp.  

 

I Artikel tre förtydligas detta genom:  

Följande gärningar skola vara straffbara 

a) Folkmord;  

b) Stämpling till folkmord;  

c) Omedelbar och offentlig uppmaning till folkmord;  

d) Försök till folkmord;  

 

3 Schabas, William A., Genocide in International Law [Elektronisk resurs]: The Crime of Crimes, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2009. S 31.  

4 Moses, A. Dirk,  2010 ”Raphael Lemkin, Culture and the Concept of Genocide”, i The Oxford handbook of genocide 

studies [Elektronisk resurs], Oxford University Press, Oxford, 2010. S 37-38.  

5 Schabas, A. Williams 2010:. ”The Law and Genocide”. I: Bloxham, Donald. & Moses, A. Dirk. (red.), The Oxford 

handbook of genocide studies [Elektronisk resurs], Oxford University Press, Oxford, 2010. S 124; Forum för levande 

historia, Vad är folkmord? u.å., https://www.levandehistoria.se/folkmordet-i-srebrenica/efter-folkmordet/vad-ar-

folkmord (Hämtad 08-01-2018).  

6 Sveriges överenskommelser med främmande makter SÖ 1952:64 Konvention om förebyggande och bestraffning av 

brottet folkmord (genocide), Tillgänglig: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-

overenskommelser/1994/01/so-195264/ (Hämtad 2018-01-08)  

https://www.levandehistoria.se/folkmordet-i-srebrenica/efter-folkmordet/vad-ar-folkmord
https://www.levandehistoria.se/folkmordet-i-srebrenica/efter-folkmordet/vad-ar-folkmord
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overenskommelser/1994/01/so-195264/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overenskommelser/1994/01/so-195264/
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e) Delaktighet i folkmord.  

 

Däremot är begreppet problematiskt att använda i en historiskt jämförande 

folkmordsstudie genom dess relativt sena tillkomst som är synlig genom att den första 

domen för folkmord föll så sent som 1994. Denna undersökning ämnar däremot följa 

denna juridiska definition för att möjliggöra en undersökning med folkmord i fokus. 

Detta kräver en allmänt vedertagen och internationellt accepterad definition som 

utgår ifrån FN:s Folkmordskonvention.  

Syfte och frågeställningar  
Undersökningens syfte är att undersöka historiekulturen i det material som påverkar 

historieämnet för årskurserna 7–9. Detta sker utifrån den grundläggande frågan: 

Vilken historiekultur förmedlas i de folkmord läromedel och kursplan behandlar? 

Denna konkretiseras med en hypotes om att det är en eurocentrisk historiekultur som 

innebär att folkmordens förhållande till metropolen är av vikt för hur det behandlas. 

Folkmord som geografiskt befinner sig inom metropolen eller där folkmorden har en 

relation till metropolen kommer prioriteras framför de som befinner sig inom 

periferin eller utan relation till metropolen. I undersökningen menas med detta att om 

läromedlen presenterar folkmordets geografiska placering, sammanhang, orsaker och 

konsekvenser i relation till metropolen stämmer hypotesen. Om folkmord som 

befinner sig i periferin eller utan relation till metropolen behandlas stämmer inte 

hypotesen. Historiekultur menas med detta den rådande kultur som påverkar urvalet 

av den historia som anses relevant att uppmärksamma och indirekt exkluderas.  

Genom syftet rör sig undersökningen från ett top down-perspektiv som utgår från 

den utbildningspolitiska historiekulturen som rör sig nedåt mot läromedlens 

historiekultur. Genom detta tas även den politiska diskussionen i kursplanens 

införande i beaktande. Det är således ett tvådelat syfte som innefattar både kursplan 

och läromedel samt relationen mellan dem utifrån läromedlens urval. Detta gör att 

undersökningen genomförs i tre delar. Utifrån hypotesen och huvudfrågan 

specificeras frågorna som ska besvaras i undersökningen till:  

1. Vilken relation till metropol och periferi lyfts i de folkmord kursplanen 

behandlar och i den politiska diskussionen i kursplanens införande?  

 Befinner sig dessa folkmord geografiskt i metropolen eller periferin? 

2. Vilken relation till metropol och periferi lyfts i de folkmord läromedlen 

behandlar? 

 Befinner sig dessa folkmord geografiskt i metropolen eller periferin?  

 Vilka sammanhang, orsaker och konsekvenser behandlas?  

3. Hur ser relationen mellan läromedlens urval av folkmord ut i relation till 

kursplanen?  

Det är således ett historiedidaktiskt syfte som motiverar ett nutidsorienterat 

perspektiv på hur detta ser ut idag. I detta tar undersökningen en historiografisk 

karaktär som studerar hur folkmord behandlas i läromedel och kursplan enligt 

hypotesen om en eurocentrisk historiekultur. Intresset av en sådan undersökning 

motiveras av läromedlets betydande roll i undervisningen och den maktposition det 
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besitter genom att påverka både undervisningens utformning och läsarens världsbild.7  

Detta relateras till ett större perspektiv genom att ta relationen mellan lärobok och 

kursplan samt utbildningspolitik i beaktande. 

Material 

Undersökningens källmaterial består av den aktuella kursplanen för historia och fem 

stycken läroböcker för grundskolans senare år samt ett antal förarbeten i beredandet 

av kursplanen.   

Material för läromedelsanalys och läroböckernas urval 

Frågeställningen för Vilken relation till metropol och periferi lyfts i de folkmord läromedlen 

behandlar? har använt fem läroböcker för grundskolans senare år (åk 7–9) inom 

historieämnet för att besvaras. 8 Dessa är utgivna efter aktuell kursplan enligt rådande 

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklass och fritidshemmet (Lgr11).9 

Läroböckerna är följande:  

 Prio Historia, utgiven 2014 av Sanoma Utbildning AB. Författad av Bengt 

Almgren, David Isaksson, Berndt Tallerud och Hans Thorbjörnsson. I 

undersökningen benämns läromedlet som Prio. 

 Historia Maxi, utgiven 2016 av Liber AB. Författad av Elisabeth Ivansson 

och Mattias Tordai. I undersökningen benämns läromedlet som Maxi.  

 Utkik Historia, utgiven 2013 av Gleerups utbildning AB. Författad av Erik 

Nilsson, Hans Olofsson och Rolf Uppström. I undersökningen benämns 

läromedlet som Utkik.  

 Digilär, ett heldigitalt läromedel utgiven 2013. Författad av Stellan Wigh. I 

undersökningen benämns läromedlet som Digilär.  

 Capensis, utgiven 2016 av Capensis Förlag AB. Författad av Julia 

Lindholm. I undersökningen benämns läromedlet som Capensis.  

De första fyra av dessa läromedel- Prio, Maxi, Utkik och Digilär- är medlem i 

branschorganisationen Läromedelsförlagen vilken består av 16 medlemsföretag som 

står för en majoritet i utgivning av läromedel inom skola samt högskolors 

kurslitteratur.10 De fyra första läromedlen kan således mena utgöra en stor del av den 

litteratur som används inom grundskolans senare år vilket motiverar för att använda 

dem som material då de har en stor användarskara. Däremot har undersökningen 

även valt att använda sig utav Capensis vilket är ett mindre förlag. Detta för att 

 

7 Ammert 2011, s. 26.  

8 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf, Hi: historia. 7-9, 1. Uppl., Gleerups, Malmö, 2013; Lindholm, 

Wigh, Stellan, Digilär Historia för årskurs 7-9, Digilär AB, 2013; Almgren, Bengt, Isaksson, David, Tallerud, Berndt 

& Thorbjörnsson, Hans, Prio [Stadiebok] Historia, 1. Uppl., Sanoma utbilding, Stockholm, 2014; Ivansson, Elisabeth 

& Tordai, Mattias, Historia maxi, 2. Uppl., Liver, Stockholm. 2014; Julia, Historia. 7-9, Första upplagan 2016, 

Capensis förlag AB, Falköping 2016.  

9 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, Skolverket, [Stockholm], 2017 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 

10 Läromedelsföretagen, Om oss, u.å., Tillgänglig:  http://laromedelsforetagen.se/organisationen/ (Hämtad 08-01-

2018) 

http://laromedelsforetagen.se/organisationen/
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undersökningen ska bestå av ett omfångsrikt och relevant underlag vilket förstärks av 

material som är varierande i popularitet samtidigt som samtliga utger sig för att vara i 

linje med rådande styrdokument och kursplan.  

Material för kursplansanalys, utbildningspolitik och läroböckernas urval  

Frågeställningen som utgår från Vilken relation till metropol och periferi lyfts i de folkmord 

kursplanen behandlar och i den politiska diskussionen i kursplanens införande? har använt 

kursplanen i historia samt vissa förarbeten i beredandet av nuvarande Lgr11. 

Kursplanen är en del av Lgr11 och styr undervisningens ämnesinnehåll samt anger 

ämnets syfte, centrala innehållet och de kunskapskrav eleven ska uppnå. Nuvarande 

kurs- och läroplan är till skillnad från tidigare förordningar integrerade vilket innebär 

att kursplanen är en del av läroplanen. Tidigare år har dessa åtskilts i olika dokument 

för att möjliggöra en kontinuerlig revidering av kursplanen utan att vara beroende av 

läroplanen.11 Trots att dessa nu integreras i ett dokument är det kursplanen i historia 

som agerar material för den här undersökningen då det är undervisningens 

uppmanade innehåll och kunskapskrav utifrån historieämnet som är intressant för 

undersökningens syfte och inte skolans övergripande och generella uppdrag och mål. 

Utöver detta har även kursplanen från 2000 använts i komparativt syfte för att kunna 

relatera folkmordens förhållande till metropol och periferi till ett bredare perspektiv.12   

I detta har även ett antal förarbeten i beredandet av kursplanen använts. Dessa är 

Utredningen för översyn av grundskolans mål- och uppföljning (U 2006:02), regeringens 

proposition Tydligare mål och kunskapskrav- nya läroplaner för skolan (2008/09:87) samt 

Utbildningsutskottets betänkande Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan 

(2008/09:UbU9).13 Dessa har använts för att de var väsentliga delar i införandet av den 

nuvarande läroplanen och väsentlig för att undersöka hur diskussionen såg ut i 

historiekulturen kring folkmord. 

Utöver detta har även ett antal motioner använts mellan perioden 2005-2011 för att 

utifrån hypotesen undersöka historiekulturen i den utbildningspolitiska diskursen i 

beredandet av kursplanen.14 Tidsavgränsningen utgick ifrån 2005-2012 då de år som 

 

11 Linde, Göran, Det ska ni veta!: en introduktion till läroplansteori!, 3., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. S 

128 & 132.  

12 Skolverket, Tidigare kursplaner (år 2000-2011) för grundskolan. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/tidigare-

kursplaner-ar-2000-2011-for-

grundskolan?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubjectkursinfo.htm%3FsubjectCode%3DHI2000%26tos

%3Dgr2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa87a3 (hämtad 2018-01-09)   

13 Utredningen för översyn av grundskolans mål- och uppföljning (U 2006:02); Utbildningsutskottets betänkande, 

Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan [Elektronisk 

resurs]: förslag till nytt mål- och uppföljningssystem 2008:09:UbU9, Fritze, Stockholm, 2008; Proposition 2008/09:87, 

Tydligare mål och kunskapskrav Elektronisk resurs] – nya läroplaner för skolan.  

14 Grundskolan, motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd); Forum för levande historia, motion 

2005/06:Kr347 av Staffan Danielsson och Roger Tiefensee (c); Den romska minoriteten, Motion 2005/06 av Lars 

Ohly m.fl (v); Bättre kunskap i skolan om brott mot mänskliga rättigheter, motion 2006/07:Ub262 av karla López 

m.fl. (mp);Bättre kunskap om brott mot mänskliga rättigheter, motion 2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. (mp); 

Folkmordet i Ukraina, motion 2007/08:U291 av Aleksander Gabelic (s); Studieresor till Polen och Kambodja, 

Motion 2008/09:Ub341 av Hans Wallmark (m); Forum för levande historias uppdrag, motion 2008/09:Kr359 av 

Lennart Sacrédeus (kd); Upplysning i skolan om kommunismens brott, motion 2008/09:Ub207 av Tobias Krantz 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/tidigare-kursplaner-ar-2000-2011-for-grundskolan?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubjectkursinfo.htm%3FsubjectCode%3DHI2000%26tos%3Dgr2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa87a3
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/tidigare-kursplaner-ar-2000-2011-for-grundskolan?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubjectkursinfo.htm%3FsubjectCode%3DHI2000%26tos%3Dgr2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa87a3
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/tidigare-kursplaner-ar-2000-2011-for-grundskolan?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubjectkursinfo.htm%3FsubjectCode%3DHI2000%26tos%3Dgr2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa87a3
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/tidigare-kursplaner-ar-2000-2011-for-grundskolan?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubjectkursinfo.htm%3FsubjectCode%3DHI2000%26tos%3Dgr2000&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa87a3
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var aktuella för kursplanen från utredningen 2006 till införandet av den 2011 även 

innefattar två ytterligare regeringsår. I detta ingår inte Sverigedemokraternas 

motioner genom att de blev inröstad i riksdagen 2010 och således genom det inte var 

en del av den undersökta historiekulturen. Närmare beskrivning av urvalet av 

motionerna behandlas i undersökningens metodavsnitt. 

Avgränsningar 

Undersökningen avgränsar sig mot historieämnet för grundskolans senare år i årskurs 

7–9 genom dess utgångspunkt i modern historia. Genom att årskurserna 4–6 fokuserar 

på svensk och nordisk historia och kursplanen i gymnasiet har ett tudelat fokus fram 

till 1700 med perioden därefter uppdelad i många olika kurser utgörs historieämnet i 

årskurserna 7–9 av en enda kurs som löper under tre år. Årskurserna 7–9 ger således 

möjlighet för en överskådlig bild av historieämnet samtidigt som dess utgångspunkt i 

modern historia är relevant utifrån undersökningens syfte vilket motiverar för en 

avgränsning mot övriga årskurser.15   

Ytterligare en avgränsning är det nutidsorienterade perspektivet undersökningen 

förhåller sig till vilket motiveras av dess till viss del historiografiska- och didaktiska 

karaktär. Tillsammans med ett begränsat omfång skapar detta en avgränsning mot 

äldre läromedel samt kursplaner äldre än 2000 och utgår således från historiekulturen 

i den rådande kursplanen, läromedel författade inom denna samt den 

utbildningspolitiska diskursen. Detta begränsar möjligheten för en komparativ studie 

med material från olika tidsperioder och motiverar istället för att det är 

historiekulturen idag som är utgångspunkt i undersökningen genom den 

historiedidaktiska karaktären.  

Avgränsningar mot folkmord  

Det är nödvändigt att presentera en avgränsning utifrån vilka folkmord 

undersökningen ska behandla för att det ska vara möjligt att genomföra. Begreppets 

juridiska karaktär är försvårande genom att det utifrån denna inte kan innefattas 

folkmord begångna innan 1994 då den första domen avkunnades. Detta gör det 

nödvändigt att definiera vilka folkmord undersökningen ska innefatta för att 

säkerställa undersökningens validitet och reliabilitet. För att kunna undersöka 

historiekultur med en eurocentrisk hypotes är det nödvändigt att undersökningen 

förhåller sig till det den avser att studera. Detta gör att en avgränsning måste 

formuleras utifrån vilka folkmord undersökningen ska behandla för att kunna 

uppfylla syftet och undersöka det relevanta. Detta stärker vidare undersökningens 

reliabilitet för att läromedel och styrdokument ska undersökas på lika och tillförlitliga 

villkor.  

I denna avgränsning är folkmorden uppdelade i fyra olika kategorier som också 

beaktar den juridiska problematiken. Behandlingen av denna gör att undersökningens 

inledningskapitel av nödvändighet tar en längre form. De folkmord som behandlas i 

 
(fp); Kolonialismen i historieundervisning, motion 2010/11:Ub247 av Arhe Hamednaca (S); Mänskliga rättigheter, 

motion 2011/12:U251 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber (KD). 

15 Nordgren, Kenneth, 2017, ”Betygsättning och bedömning i historia”, i Nordgren, Kenneth, Odenstad Christina & 

Sameulsson, Johan (red) Betyg i teori och praktik: ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium. 

Tredje upplagan, Gleerups, Malmö 2017. S. 173-174 
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undersökningen är inom kategori 1, 2 och 3 medan det sker en avgränsning mot 

kategori 4. Dessa kategorier är:  

1. Juridiskt fastställda folkmord 

2. Folkmord som sannolikt fastställts juridiskt om åtal väcktes idag  

3. Folkmord med osäker juridisk ställning  

4. Brott mot mänskligheten eller folkrätten som inte är folkmord  

1. Juridiskt fastställda folkmord 

Förintelsen 1941–1945   

I Nationalsocialistiska Tyskland mördades närmare sex miljoner judar mellan 1941-

1945 men även ytterligare miljoner människor beståendes av bland annat politiskt 

oliktänkande, homosexuella, romer och asociala.16 I den efterföljande 

Nürnbergrättegången kom brott mot mänskligheten att för första gången innefattas 

inom internationell rätt medan folkmord utgjorde en egen anklagelsepunkt som 

behandlade krigsförbrytelser.17  Samtliga fyra vinnande makter var eniga om 

användningen som var den första i ett internationellt styrdokument och begreppet 

användes utifrån Lemkins egna definition.18 På grund av inre oenigheter mellan de 

vinnande makterna uteblev begreppet folkmord under stora delar av rättegången 

vilket i slutändan ledde till att ingen folkmordsdom avkunnades. Utifrån enbart detta 

är Förintelsen således inget fastställt juridiskt folkmord. Däremot låg en särskild 

religiös grupptillhörighet till grund för det judiska folkmordet vilket idag placerar det 

inom FN:s folkmordskonvention.19 

Efter Nürnbergrättegångarna ämnade FN upprätta en ny världsordning i vilken 

folkmord fastslogs vara ett brott enligt internationell lag. Detta i syfte att skapa en 

rättsnorm som Nürnbergrättegångarna utelämnat vilket ledde till den 1948 myntade 

Folkmordskonventionen.20 Detta gör att Förintelsen innefattas i den juridiska 

kategorin av fastställda folkmord eftersom det begrepp som idag är aktuellt är ett 

resultat av Nürnbergrättegångarnas utelämnande av det. Detta gör att Förintelsen 

behandlas i den här undersökningen.  

Kambodja- Folkrepubliken Kampuchea 1975–1979  

I Kambodja utfördes mellan 1975–1979 ett folkmord med mellan 1.5–2 miljoner döda 

vilket utgjorde upp till 20% av befolkningen. Detta gör det till ett av de 

befolkningsmässigt procentuellt största folkmorden. En stor del av offren var 

muslimer, buddhistiska munkar och kineser vilket gör att Encyclopedia of Genocide 

 

16 Karlsson, Klas-Göran, Med folkmord i fokus [Elektronisk resurs] : förintelsens plats i den europeiska historiekulturen, 

Forum för levande historia, Stockholm, 2008. S 9. 

17 Sands, Philippe, Vägen till Nürnberg: En berättelse om familjehemligheter, folkmord och rättvisa [Elektronisk resurs]. 

Albert Bonniers förlag. S. 205–206 & 331. 

18 Sands 2018, s. 334. 

19 Sands 2018, s. 554. 

20 Sands 2018, s. 629  
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kategoriserar det som ett folkmord vilket även FN:s expertgrupp 1999 fastslog med 

grund i förföljelserna av buddhistmunkar. Samtidigt uppvisades politiska motiv 

genom att de som av andra skäl betraktades som fiender till Röda Khmererna 

mördades vilket gjorde en stor del av offren till Khmerer själva.21 

Vidare såg sig Röda Khmererna och Folkrepubliken Kampuchea - namnet på den 

Kambodjanska staten- som del av den marxistiskt- leninistiska och maostiska 

traditionen där politiska åsikter och klasstillhörighet menades gå i arv vilket gjorde att 

en individ kunde anklagas för att vara ”kapitalist i tredje generationen”. Detta 

skapade ett ”förrasligande” av klassbegreppet vilket gör att även den politiska 

aspekten kan kategoriseras som ett folkmord utifrån FN:s Folkmordskonvention med 

staten Kampuchea som förövare.22 Utöver detta förstärks folkmordskaraktären av den 

juridiska dom som avkunnades november 2018 i vilken två individer dömdes för 

folkmord i en FN-övervakad domstol i Kambodja.23 Detta placerar Röda Khmerernas 

folkmord inom den juridiska definitionen vilket förstärker motivationen till att 

innefatta det i undersökningen.  

Rwanda 1994    

Under tolv veckor i Rwanda 1994 begicks ett folkmord med mellan 500 000 och en 

miljon döda. Mot en bakgrund av belgiskt kolonialstyre och en uppdelning av 

folkgrupperna Hutu och Tutsi bröt ett inbördeskrig ut i början av 1990-talet som 1994 

kulminerade i ett folkmord utfört av Hutuer på Tutsier. Efter folkmordet upprättade 

FN en Internationell Krigsförbrytartribunal för Rwanda som när den 21 år senare 

avslutades hade avkunnat och dömt det första juridiska folkmordet någonsin. FN har 

i efterhand fått kritik för sin brist på ingripande vilket FN:s Generalsekreterare 2004 

bad om ursäkt för å medlemsländernas vägnar medan utländska militärer endast 

ingrep för att flyga in och evakuera västerländska medborgare.24 

I folkmordet förföljdes och mördades en etnisk grupp på grund av sin 

grupptillhörighet vilket gör att undersökningen kommer behandla Rwanda 1994 som 

ett folkmord. Detta förstärks av den juridiska aspekten i att det även har erkänts som 

ett folkmord i internationell rätt.  

Srebrenica 1995     

1991 utbröt krig i Jugoslavien som följande år ledde till utfärdade 

självständighetsförklaringar av Kroatien, Slovenien, Bosnien och Makedonien. I 

multietniska Bosnien utbröt konflikter mellan muslimer, serbier och kroater och 1993 

började rapporter om koncentrationsläger i Bosnien där muslimska män och kvinnor 

hölls, misshandlades och torterades att spridas samtidigt som massavrättningar och 

 

21 Gerner, Kristian & Karlsson, Klas-Göran, Folkmorndes historia: perspektiv på det moderna samhällets skuggsida, 

Atlantis, Stockholm, 2005, s. 231; Schabas 2010, s. 149.  

22 Gerner & Karlsson 2005, s. 235. 

23 UN, Genocide Adviser Welcome Historic Conviciton of Former Khmer Rouge Leaders, a.u., 2018, UN News. 

Tillgänglig:  https://news.un.org/en/story/2018/11/1025981 (hämtad 2018-01-08)   

24 Jones, Adam, Genocide [Elektronisk resurs : a comprehensive guide, 2. ed., Routledge, London, 2011.. s 22 & 297.  

https://news.un.org/en/story/2018/11/1025981
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våldtäkter uppdagades.25 Staden Srebrenica var i Bosnienkriget ett av de mer 

konflikthärjade områdena varpå bosnienserbiska grupper trots FN-övervakning intog 

området och förde iväg 7000–8000 män och pojkar för massavrättning.26 

1996 påbörjades FN:s krigsförbrytartribunal i Haag i den Internationella 

Brottsmålsdomstolen i vilken domar för folkmord i Srebrenica avkunnades för bland 

annat bosnienserbiske befälhavaren Radislav Krstic och den före detta 

bosnienserbiske premiärministern Rado Karadzic.27 Utifrån detta kommer folkmordet 

i Srebrenica att behandlas i undersökningen genom dess juridiska fastställning samt 

dess etniska motiv.  

2. Folkmord som sannolikt fastställts juridiskt om åtal väcktes idag 

Armeniska folkmordet 1915–1917 

I dåvarande Osmanska riket dödades cirka 1 miljon armenier mellan 1915–1917 

genom avrättningar, massakrer, tvångsdeportationer och framtvingad hungersnöd. 

När Förintelsen uppmärksammades började även det som tagit plats i Armenien att 

betecknas som ett folkmord och idag agerar det som en av de främsta 

utgångspunkterna i jämförande folkmordsforskning. När FN:s Folkmordskonvention 

formulerades var det utifrån uppfattningen att det Armeniska folkmordet var det 

första i modern tid och även om Turkiet idag förnekar folkmordet och exkluderar det 

från sin historiekultur har andra länder erkänt det.28 Bland annat har USA inför den 

internationella domstolen i Haag erkänt det som ett särskilt framträdande exempel på 

folkmord medan Frankrike, Storbritannien och Ryssland redan i maj 1915 höll den 

osmanska regeringen samt deltagande individer skyldiga för utförda massakrer 

riktade mot armenier. Vidare presenterade Frankrike 1998 en resolution som erkände 

folkmordet medan Kanada och Tyskland gjorde detsamma 2004 respektive 2016. 

Slutligen har även International Association of Genocide Scholar (IAGS) erkänt det 

som ett folkmord.29 Detta gör att det dels utifrån betydelsen för FN:s 

folkmordskonvention samt ståndpunkt i nutida folkmordsforskning kommer 

behandlas som ett folkmord i den här undersökningen då det är troligt att det 

juridiskt skulle betraktas som så idag. 

Namibia- Herero- och Namafolken 1904–1908 

I vad som kan menas vara ett av 1900-talets första folkmord dödade den tyska 

kolonialmakten cirka två tredjedelar, 40 000 människor av Hererofolket. Efter tyska 

konsekvenslösa rättsövergrepp genomförde Hererofolket ett uppror i vilket 120 tyskar 

dödades som följdes av sporadiska konflikter och kulminerade i ett massmord på 

 

25 Jones 2011, s. 7. 

26 Jones 2011, s. 71–73. 

27 Gerner & Karlsson 2005, s. 259; Jones 2011. s 70.  

28 Gerner & Karlsson 2005, s. 38; Karlsson 2008, s. 84.  

29 Schabas 2010, s. 19–20; Jones 2011. S 319.  
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hereromän-, kvinnor- och barn. Detta genomfördes genom att den tyske befälhavaren 

utfärdade en order om att alla Herero inom den tyska gränsen skulle avrättas och 

övriga dö av hunger och törst i Omaheöknen. I detta dödades även 2000 människor av 

Namafolket och överlevande flyttades till koncentrationsläger där de fick utstå 

straffarbete, rasexperiment samt sexuellt våld och övergrepp.30 

Vad som i efterhand ansetts vara belägg för ett genomfört folkmord är den tyske 

befälhavarens dokumenterade order om att avrätta samtliga Hereros inom gränsen 

vilket har uppfattats som en intention om att förinta ett helt folkslag.31 Historiker 

såsom Jürgen Zimmerman har menat att den tyska kolonialmaktens krig mot Herero 

uppfyller FN:s Folkmordskonvention genom den etniskt motiverade intentionen 

medan även Tyskland själv erkänt det som ett folkmord. 2004 bad den dåvarande 

biståndsministern om ursäkt å Tysklands vägnar och menade att om det varit aktuellt 

idag hade en juridisk dom avkunnats för folkmord.32 Detta förhållningssätt i egenskap 

av folkmord förstärks ytterligare av att Raphael Lemkin uttryck att det skulle uppfyllt 

hans definition av folkmord.33 Utifrån detta kommer folkmordet i Namibia på Herero- 

och Namafolken att behandlas som ett folkmord i den här undersökningen genom att 

det finns belägg för att det skulle ha betraktats som det idag utifrån FN:s 

Folkmordskonvention genom den etniska motiveringen.  

3. Folkmord med osäker juridisk ställning 

Sovjetunionen  

I relation till Sovjetunionen är det flera olika fall som bör innefattas i en diskussion om 

folkmord som rör sig mellan Gulaglägren, svält och tvångsdeporteringar. Enligt 

Karlsson är det rimligt att definiera det sovjetkommunistiska samhället som ett 

folkmordssamhälle som utsatte den egna befolkningen för massvåld och terror. I detta 

kan även ett indirekt våld påvisas som resultatet av en särskild politik där människor 

fängslades och placerades i tvångsarbete. Huruvida detta är folkmord är däremot 

omdiskuterat vilket placerar det i denna kategori med osäker juridisk ställning.  

Det som däremot är möjligt att klassificera som ett folkmord utifrån FN:s 

konvention är tvångsdeporteringarna som särskilt mellan 1944–1948 dödade en 

fjärdedel av den totala gruppen på 600 000. Syftet med tvångsdeporteringarna var 

livstids förvisning och grupperna tillskrevs negativa egenskaper enbart på grund av 

deras etniska grupptillhörighet.34 Samtidigt finns det belägg för att deporteringarna 

skedde med en dokumenterad förberedelse och planering i flera olika steg vilket kan 

 

30 Gerner & Karlsson 2005, s. 114.  

31 Gerner & Karlsson 2005, s. 109.  

32 Meldrum, Andrew, 2004, ”German minister says sorry for genocide in Namibia”. I The Guardian; Jones 2011, s. 

397; Karlsson 2014, s. 114. Tillgänglig: https://www.theguardian.com/world/2004/aug/16/germany.andrewmeldrum 

(hämtad 2018-01-08)   

33 Schaller J., Dominik 2011a ”’Every Herero will be shot’” Genocide, concentration camps, and slave labor in 

German South West Africa”. I: René Lemarchand (red) Forgotten genocides. Oblivion, denial and memory.  

34 Gerner & Karlsson 2005, s. 119, 195 & 215–216; Jones 2011, s. 310. 

https://www.theguardian.com/world/2004/aug/16/germany.andrewmeldrum


12 
 

agera bevismaterial för att deras förvisning skulle innebär en medveten förintelse av 

dem och deras grupptillhörighet. Utifrån detta kan detta betraktas som ett folkmord 

utifrån FN:s konvention.35 Om begreppet vidgades för att även innefatta sociala 

grupper samt politiska- och klassfiender såsom kulaker hade även detta enligt 

Karlsson definitivt kunnat betraktas som ett folkmord.36 Det som kommer behandlas 

som ett folkmord i den här undersökningen är däremot fördrivningarna av etniska 

folkgrupper inom Sovjetunionen.  

Gulaglägren är också föremål för diskussion huruvida det uppfyller 

Folkmordskonventionen utifrån intentionen om att döda en särskild grupp. 

Visserligen kunde levnadsvillkoren i Gulaglägren leda till döden men förhållandena 

varierade och det är inte möjligt att påvisa att individer sändes till lägren med en 

intention om deras död till skillnad från Nationalsocialistiska Tysklands 

förintelseläger. Gulaglägren hade ett ekonomiskt och politiskt syfte med ett system 

som byggde på kontroll, terror och rättslöshet, däremot går det inte att påstå att 

Gulaglägren i sig var uttryck för folkmord och det skulle troligen inte behandlas som 

så i ett juridiskt ärende idag genom att det inte finns någon offergrupp i linje med 

konventionen eller en bevisbar intention om förintelse hos förövaren.37 Dock 

behandlas Gulag specifikt som ett folkmord i kursplanen vilket gör att den här 

undersökningen kommer innefatta Gulaglägren som ett folkmord i ett bredare 

perspektiv av Sovjetunionen.38 

Något som däremot i större utsträckning kan betraktas som ett folkmord är den 

ukrainska svälten Holodomor 1932–1933 under vilken cirka 3.9 miljoner människor 

dog. Raphael Lemkin betraktade det som ett folkmord med Sovjetunionen som 

förövare där invånarna förbjöds att lämna området och det har diskuterats om Stalin 

använde svälten som ett medvetet vapen. Om detta stämmer skulle Holodomor 

klassificeras som ett folkmord.39  Däremot måste svälten kunna påvisas ha varit 

frammanipulerad samt uppfylla Folkmordskonventionens kriterier på utsatt grupp. 

Om syftet var att slå ned det ukrainska motståndet som grundade sig på en 

nationalistisk känsla kan det således betraktas som ett folkmord. Om det var resultatet 

av en geopolitik och industrialisering blir anspråket på folkmord istället högst 

kontroversiellt. 2006 erkände parlamentet i Ukraina svälten som ett folkmord vilket 

kan förstärkas av den anti Ukraina-policy Stalin även förde med syfte att krossa den 

nationalistiska känslan. I relation till detta tvingades gruppen att leva under 

 

35 Werth, Nicolas 2012 ”Mass deporations, Ethnic Cleansing, and Genocide politics in the later Russian empire and 

the USSR” i, Bloxham, Donald. & Moses, A. Dirk (red) The Oxford handbook of genocide studies. [Elektronisk resurs]. 

Oxford: Oxford University. S. 406.   

36 Gerner & Karlsson 2005, s. 195; Jones 2011, s. 429.  

37 Gerner & Karlsson 2005, s. 41; Jones 2011, s. 42. 

38 Skolverket 2017.  

39 Gerner & Karlsson 2005, s. 41; Jones 2011, s. 310 & 419. 
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förhållanden som skulle innebära deras fysiska undergång vilket gör att 

Folkmordskonventionens kriterier uppfylls.40    

Utifrån detta kommer dessa handlingar utförda av Sovjetunionen att som helhet 

betraktas som folkmord i undersökningen. Tvångsdeporteringarna uppfyller 

konventionens krav genom den etniska motiveringen och levnadsförhållanden medan 

Holodomor kan menas ha varit medveten och motiverad av nationell tillhörighet. 

Däremot är Gulaglägren av en mer tvetydig karaktär då det inte innefattar en 

intention eller motivering utifrån konventionen. Däremot kommer Gulag även 

innefattas i undersökningen genom dess omnämnande i kursplanen. Detta gör att 

Sovjetunionen överhängande kommer behandlas som ett folkmord som specifikt 

lyfter ut dessa tre punkter.  

Indonesien Östtimor 1975–1999 

Mellan 1975–1999 dog vad som uppskattas vara mellan 100 000–170 000 människor 

genom svält, sjukdomar och avrättningar i det indonesiskt ockuperade Östtimor. 

Bakgrunden var Östtimors önskan om självständighet vilket stred mot den 

indonesiska militärens vilja och ledde till att 1500 östtimoreser mördades och FN 

evakuerade sina anställda. Fram till Östtimors självständighet 2001 från 1975 har 

dödsfallen menats vara ett förutsägbart resultat av en direkt politik genom 

Indonesiens ockupation som beskrivits som folkmord.41 I samband med 

självständigheten påbörjades undersökningar om konflikten och i den rapport som 

släpptes av den FN-sponsrade gruppen Commission for Reception, Truth and 

Reconciliation in East Timor fastslogs att brott mot mänskligheten begåtts. I denna 

menades att den indonesiska militären använt svält som vapen tillsammans med 

napalm, kemiska vapen och förgiftad mat och vatten för att utrota östtimoreser. 

Däremot utelämnades begreppet folkmord och istället beskrevs dödande av vad 

rapporten fastslog som uppemot 180 000 civila som en extermination.42   

Ben Saul, professor i internationell rätt, har argumenterat för att konflikten i 

Östtimor inte vore ett folkmord utifrån den juridiska meningen att offren främst 

tillhörde politiska eller kulturella grupper. Däremot kan offren även betraktas som en 

etnisk eller nationell grupp utifrån deras upplevda och tillskrivna grupptillhörighet 

av den indonesiska militären vilket klassificerar det som ett folkmord utifrån FN:s 

konvention.43 Således kommer folkmordet i Östtimor att behandlas som ett folkmord i 

den här undersökningen genom de uppfyllda kriterierna enligt FN:s konvention.  

 

40 Gerner & Karlsson 2005, s. 398 & 403. 

41 Jones 2011, s. 67; Robinson, Geoffrey, 2012 ”State-Sponsored Violence and secessionist Rebellions in Asia”, i 

Bloxham, Donald. & Moses, A. Dirk (red) The Oxford handbook of genocide studies. [Elektronisk resurs]. Oxford: 

Oxford University. S. 481.  

42 Jones 2011, s. 67–70.  

43 Saul, Ben 2011, ”Was the conflict in East Timor ”genocide” and why does it matter?” I: Melbourne journal of 

international law 477. University of Melbourne. Tillgänglig: 

http://www5.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2001/18.html#Heading403 (hämtad (2018-01-08) 

http://www5.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2001/18.html#Heading403
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Kongo 1885–1908  

Mellan åren 1885–1908 styrdes Kongo som en privat koloni av den belgiske kungen 

Leopold II. Syftet var att utvinna och exportera diamanter och gummi vilket 

genomfördes genom slavarbete, stympningar, mord och svält med följden av att 10 

miljoner kongoleser dog.44 Vid uppdagandet vidtogs inga rättsliga åtgärder och kung 

Leopold fick lämna ifrån sig kolonin. Belgiska historiker menar att det som utfördes i 

Kongo inte kan betraktas som ett folkmord genom avsaknaden av intention om att 

förinta befolkningen utifrån Folkmordskonventionens kriterier och att syftet istället 

var att anskaffa arbetskraft. Ett sådant förhållningssätt förstärks av att Kongo inte 

nämns i Encyclopedia of Genocide samt är det möjligt att argumentera för att offren 

utsattes för att de bodde inom ett särskilt område, inte på grund av deras 

grupptillhörighet. Klas-Göran Karlsson menar däremot att massdödandet kan 

klassificeras som ett folkmord utifrån FN:s konvention genom att offren faktiskt 

dödades på grund av en grupptillhörighet i egenskap av Kongoleser och som 

resultatet av en särskild politik. Beroende på perspektiv är det således möjligt att 

betrakta dessa 10 miljoner människors död som ett folkmord vilket tydliggör 

användandet av begreppet folkmord i ett historiskt jämförande syfte och inte i dess 

juridiska aspekt.45 Av denna anledning samt att inget uttalande eller juridiskt 

styrkande finns från FN som motsäger detta kommer Kongo behandlas som ett 

folkmord i den här undersökningen.  

4. Brott mot mänskligheten eller folkrätten som inte är folkmord  

Mao Zedong och Kina 

Kina har anklagats för att under Mao Zedongs styre och det Stora språnget samt 

kulturrevolutionen ha begått fysiska och kulturella folkmord mot Mongoler, 

Tibetaner, Uyghurs samt den övriga kinesiska befolkningen. Västerländsk forskning 

har däremot enligt vissa historiker varit ovillig att använda begreppet folkmord i en 

kinesisk kontext vilket motiverar för en redogörelse för hur den här undersökningen 

förhåller sig till det. Det här folkmordsanspråket har en historia som sträcker sig till 

Mao Zedongs hanterande av vad av vad han menade var klassfiender vilket beroende 

på källor resulterade i mellan hundratusentals och miljoner döda under den 

kommunistiska expansionen. Själv menade Mao att 800 000 människor föll offer 

mellan 1949 och 1954.46   

En stor del av dessa dog under en svält som enligt de forskare som kategoriserar 

det som ett folkmord menar var resultatet av en medveten politik genom det Stora 

språnget. Om syftet med detta var att utsätta etniska grupper för svält bör det således 

kategoriseras som ett folkmord, däremot är det möjligt att påstå att intentionen bakom 

grupptillhörighet inte är tillräckligt tydlig. Istället är det ett politiskt syfte som 

 

44 Gerner & Karlsson 2005, s. 105.  

45 Gerner & Karlsson 2005 s. 105–107.  

46 Bulag, E. Uradyn 2012 ”Twentieth-Century China: Ethnic assimilation and intergroup violence”, i Bloxham, 

Donald. & Moses, A. Dirk (red) The Oxford handbook of genocide studies. [Elektronisk resurs]. Oxford: Oxford 

University. S. 427–428.  



15 
 

synliggörs vilket gör att den här undersökningen inte kommer innefatta Kina och Mao 

Zedong som ett folkmord då beläggen för folkmord utifrån Folkmordskonventionens 

kriterier inte är tillräckligt starka enligt folkmordsstudier.47  

Indonesien 1965–1966  

I det indonesiska massmord som skedde mellan 1965 och 1966 dödades 500 000 

indonesier anklagade för kommunism. Det har upptagit en liten plats i 

folkmordsstudier och under tiden det skedde betraktades det som en Kalla kriget-

vinst. Föranlett av den kupp dåvarande presidenten Sukarno utsattes för fick 

kommunistpartiet skulden vilket ledde till hämndaktion genom en massaker. Särskilt 

kineser utsattes genom att förknippas med Kinas kommunistiska regim även om det 

faktiska antalet döda inte var oproportionellt högre.48  

Ca 50 år efter massmorden genomförde National Comission for Human Rights en 

4 år lång undersökning med slutsatsen att brott mot mänskligheten begåtts med 

militären som förövare. Beläggen för folkmord är dock knapphändiga genom den 

politiska motiveringen vilket gör att massmorden i Indonesien 1965–1966 inte 

kommer kategoriseras som ett folkmord i den här undersökningen.49 

Sudan 2003-nutid  

2003 utbröt stridigheter i Sudan mellan Sudans stat och gerillarörelser som grundade 

sig i konflikter mellan arabiska nomader och afrikanska boskapsskötare. FN 

beräknade 2006 att 200 000 personer dödats och att 2 miljoner människor befann sig 

på flykt i en konflikt som fortfarande pågår. 2007 fastslog FN att brott mot 

mänskligheten samt förbrytelse mot krigets lagar begåtts men att Sudans regering inte 

haft en policy eller intention som kan påvisa folkmord då det inte funnits något syfte 

om att utrota en grupp.50 Det innebär att den här undersökningen inte kommer 

behandla kriget i Sudan som ett folkmord. Däremot är det möjligt att det kommer 

klassificeras som ett folkmord i framtiden men utifrån den information som finns 

tillgänglig nu betraktas Sudankriget inte som ett folkmord.  

Tidigare forskning  
Den forskning som bedrivits på det område som är relevant för den här 

undersökningen utgår dels ifrån ett historiedidaktiskt perspektiv men även 

generellare pedagogisk forskning och utbildningspolitik har tagits i beaktande 

tillsammans med specifik forskning på historiekultur och folkmord. Däremot finns 

ingen forskning som uttryckligen behandlar eurocentrism eller folkmord i relation till 

läroböcker, utbildningspolitik eller styrdokument vilka är utgångspunkterna i den här 

 

47 Jones 2011, s. 42–50.  

48 Jones 2011, s. 67–70.  

49 Ibid.   

50 The united Nations and Darfur. I. Un.org/News. Peace and security section of the United Nations department of 

public information, 2007. Peace and security section of the United Nations department of public information. Tillgänglig: 

http://www.un.org/News/dh/infocus/sudan/fact_sheet.pdf (Hämtad 2018-01-08) 

http://www.un.org/News/dh/infocus/sudan/fact_sheet.pdf
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undersökningen. Kenneth Nordgren har däremot undersökt historiemedvetande i sin 

avhandling 2006 med utgångspunkt hur historien förstås och används i ett 

mångkulturellt Sverige.51 Hans undersökning har liknande min ett nutidsorienterat 

perspektiv i vilken han behandlar historieämnets interkulturella uppdrag och 

undervisning på ett relevant sätt för den här undersökningen. 52 I den dåvarande 

kursplan Nordgren utgår ifrån betonas ett interkulturellt perspektiv som i den senare 

och aktuella kursplanen ersatts med en förståelse för ”(…) olika kulturella 

sammanhang och levnadssätt”.53 Denna mindre skillnad påverkar däremot inte 

Nordgrens relevans för undersökningen.  

I avhandlingen behandlar Nordgren läroböcker och menar att de saknar ett 

interkulturellt perspektiv som istället tar sig eurocentriska uttryck och att andra 

kulturer inte får utrymme genom egna röster.54 Det är ett intressant resultat i 

förhållande till min undersökning genom att det historiemedvetande som Nordgren 

utgår från är en del av det som utgör den arena som historiekulturen kommer till 

uttryck inom.55 Samtidigt är hans interkulturella utgångspunkt hithörande genom 

resultatet att läroböcker har eurocentriska och västerländska perspektiv vilket kan 

sättas i relation till den här undersökningens postkoloniala teoretiska ansats.  

Även Niklas Ammert har undersökt läroböcker i sin avhandling 2008, om än i ett 

mer historiskt perspektiv med 1900-talet som utgångspunkt. Genom att också utgå 

från historiemedvetandet men med ett större fokus på hur olika analytiska begrepp 

kan konkretisera detta har han som del i studien undersökt läroböcker. Han menar att 

de både förstärker och problematiserar en nationell och europeisk gemenskap men att 

de saknar nyanserade beskrivningar av olika kulturer inom både såväl Europa som 

övriga världsdelar.56 Detta menar han gör det svårt för elever att utveckla 

historiemedvetandet och liknande Nordgrens avhandling är Ammerts relevant för 

min undersökning genom det kulturella perspektiv båda menar bör få ett större 

utrymme inom läroböcker.  

Ett mer konkret utgångsläge i relationen mellan politik, styrdokument och 

utbildning har Eva Forsberg och Henrik Román behandlat i deras redogörelse för 

förhållandet mellan stat och styrning av skola. I denna diskuterar de hur statlig 

politisk styrning kan leda utbildning mot en ideologisk riktning som befästs i 

läroplaner samtidigt som det speglar samhällets uppfattning om skolans syfte. Det är 

ett intressant påstående i relation till den här undersökningens utgångspunkt i 

kursplan och utbildningspolitisk diskurs. Tillsammans med Nordgren och Ammert 

påvisar det även en empirisk lucka i förhållande till denna undersökningens 

 

51 Nordgren, Kenneth, Vems är historien: historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige, 

Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet], Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2006. S. 36  

52 Nordgren 2006, s. 37.  

53 Skolverket 2017. 

54Skolverket 2000; Nordgren 2006, s. 205–208 & 183; Skolverket 2017.   

55  Gerner & Karlsson 2005, s. 57 & 65. 

56 Ammert, Niklas, Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år, Sisyfos, 

Diss. Lund: Lunds universitet, 2008,Uppsala, 2008 
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källmaterial och postkoloniala perspektiv som förstärks av den särskilda 

utgångspunkten i folkmord.57 

En mer specifik utgångspunkt i relation till historiekultur och folkmord har Valter 

Lundell och Klas-Göran Karlsson vardera behandlat. I sin nutidsorienterade 

undersökning från 2010 argumenterar Lundell för en asymmetri i svensk 

historiekultur och vad han menar som ett skilt förhållningssätt till nazismens och 

kommunismens brott mot mänskligheten. I denna menar han liknande Karlsson att 

Förintelsen har en särställning som blivit tydligare genom inrättandet av 

myndigheten Forum för Levande Historia i vilken han påstår att Förintelsen tilldelats 

ett utrymme inom svensk historiekultur på bekostnad av uppmärksamhet mot 

kommunismens brott. Karlsson utvecklar detta och kopplar det till ett europeiskt 

perspektiv i vilket han menar att Förintelsen blivit ett fundament inom svensk och 

europeisk värdegrund och givits särskild plats inom historiekulturen.58  

Deras påståenden är särskilt av vikt för den här undersökningen genom deras 

tydliga koppling till folkmord och historiekultur. Samtidigt påvisar de ett perspektiv 

som sträcker sig bortanför läroböcker mot både det svenska och europeiska samhället 

som kan relateras till den undersökningens bredare utgångspunkt i utbildningspolitik 

och kursplan. Vidare har även Johan Öhman behandlat historiekultur fast utifrån 

Ukrainas relation till Holodomor i vilket han menar att det inom Ukraina jämförs och 

liknas med Förintelsen genom dödsantal och motiv samtidigt som väst anklagas för 

att inte ha ingripit. Öhmans utgångspunkt utifrån en ukrainsk historiekultur kan 

sättas i relation till den här undersökningens behandlande av kommunistiska 

folkmord i källmaterialet för möjligheten att sätta in det i ett större historiekulturellt 

sammanhang.59  

Ett mer konkret förhållningssätt i relation till den här undersökningens perspektiv 

på eurocentrism i relation till folkmord har Dominik J. Schaller applicerat då han 

menar att studier inom folkmordsfältet har en inneboende problematik som tar sig 

eurocentriska uttryck.60 Han menar att folkmord eller brott mot mänskligheten inom 

Europa betraktats som avvikelser medan västerländska ideal som liberalism, 

kapitalism och demokrati menas ha naturliga egenskaper för att förebygga detta. 

Genom att betrakta folkmord som något som endast sker i totalitära stater eller i vad 

han kallar för tredje världen har kolonialismens konsekvenser på detta exkluderats. 

 

57 Forsberg, Eva & Román, Henrik 2017 ”Styrningen av den obligatoriska skolan – mellan stabilitet och förändring”, 

i Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Lärande, skola, bildning, Fjärde utgåvan, reviderad, Natur 

& Kultur, Stockholm, 2017. S 610.  

58Karlsson 2008, s. 19; Valter Lundell 2010. ”Miljoner dödades men fler fick leva” I: Eliasson, Per (red.), Historia på 

väg mot framtiden: historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, 

Lunds universitet, Lund, 2010. 

59 Öhman, Johan 2003 ”From famine to forgotten Holocaust: The 1932–1933 Famine in Ukrainian historical 

cultures”, i Zander, Ulf & Karlsson, Klas-Göran, Echoes of the Holocaust: Historical Cultures in Contemporary Europe 

[Elektronisk resurs], Nordic Academic Press, 2003. 

60 Schaller, J. Dominik, 2011b, ”From Lemkin to Clooney: The Development and state of Genocide Studies”, i 

Genocide and Prevention. Issue 3 article 6.  2011. Tillgänglig: 

https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.se/&httpsredir=1&article=1059&c

ontext=gsp (Hämtad 2018-01-08)  

https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.se/&httpsredir=1&article=1059&context=gsp
https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.se/&httpsredir=1&article=1059&context=gsp
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Det är intressant i relation till min undersökning genom den teoretiska ansatsen samt 

den avgränsade definitionen som innefattar länder med en relation till kolonialism. 

Schallers resultat kan således bidra med att placera den här undersökningens resultat 

och material i ett större sammanhang i direkt relation till folkmord och eurocentrism.  

Tillsammans med Lundell, Karlsson och Öhman är Schallers slutsatser intressanta 

att ta del av och relatera undersökningen till en mer omfångsrik och varierad kontext. 

Samtidigt utgör forskningsläget en viss problematik då undersökningens tvådelade 

syfte inte gör det möjligt att behandla all forskning på samtliga frågeställningar, 

däremot är det möjligt att påvisa hur en majoritet av forskningsläget utifrån folkmord 

utgår ifrån ett relativt homogent perspektiv. Även om denna forskning är användbar i 

min undersökning utelämnas många av de folkmord som avgränsningen förhåller sig 

till med en dominans på Förintelsen och kommunismens folkmord. 

Den tidigare forskningens påståenden skapar således utrymme för en djupare och 

mer mångfacetterad bild av förmedlingen av folkmord i läroböcker, kursplan och 

utbildningspolitik genom Förintelsens komplexa roll i historiekulturen samtidigt som 

det påvisar en avsaknad av ett perspektiv utifrån en postkolonialism och 

eurocentrism. Den tidigare forskningen bidrar således med studier den här 

undersökningen kan använda sig av för att placera den i en vidare kontext samtidigt 

som en empirisk lucka påvisas både utifrån den här undersökningens teoretiska 

utgångspunkt samt dess relevans utifrån en rådande och aktuell kursplan.   
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Metod och teori  

Hypotes 
Undersökningen genomförs med en hypotes om en eurocentrisk historiekultur synlig 

i den utbildningspolitiska diskussionen i införandet av kursplanen, i kursplanen samt 

i läroböckerna och deras förmedling, förhållningssätt till och urval av folkmord. Detta 

innebär att källmaterialen enligt hypotesen kommer ha ett eurocentriskt präglat urval 

och perspektiv av folkmord. Folkmord som geografiskt befinner sig inom vad som 

kommer benämnas metropolen i den här undersökningen kommer i detta prioriteras 

jämförelsevis med folkmorden inom periferin. Med metropol menas det som 

traditionellt kallas väst och som innebär Europa och USA och andra liknande 

områden medan periferin innebär delar av världen som inte innefattas i definitionen 

metropolen. I begreppet eurocentrism inkluderas således även västerländska områden 

utanför Europa.  

Enligt hypotesen innebär detta att folkmord som geografiskt befinner sig inom 

metropolen eller som har en relation till metropolen kommer prioriteras framför 

folkmord utanför eller utan relation till metropolen. Med relation till metropolen 

menas också att ett metropoliskt perspektiv där sammanhang, orsaker eller 

konsekvenser för periferin utelämnas och istället behandlas utifrån metropolen. Om 

förmedlingen är en sådan stämmer hypotesen. Om folkmord inom periferin istället 

behandlas samt utan relation till metropolen där exempelvis sammanhang, orsaker 

och konsekvenser lyfts utifrån landets egna perspektiv stämmer inte hypotesen.  

Centrala begrepp 

Historiekultur  

Historiekultur menas i undersökningen vara den kultur som finns i och avgör urvalet 

och förmedlandet av historia. Undersökningen förhåller sig till Karlssons definition i 

vilken han menar att historiekultur kan betraktas som en kulturell arena där samhället 

värderar vilken historia som ska uppmärksammas och betraktas som relevant. Detta 

innebär också att historiekulturen exkluderar historia som inte anses relevant. Genom 

detta besitter historiekulturen en maktposition med möjlighet att avgöra vilken 

historia som ska uppmärksammas. Med detta kan historiekulturen forma samhällets 

historiska meningsskapande vilket innebär att historia används för att skapa mening 

och sammanhang i ett samhälle. Detta gör att historiekultur kan närma sig begrepp 

som historiebruk vilket innebär användandet av historia samt historiemedvetande 

som innebär ett gemensamt historiskt tankemönster centralt inom historiedidaktiken. 

Dessa begrepp kommer däremot inte preciseras närmare då de inte används i 

undersökningen.61 

 

61 Karlsson, Klas-Göran. 2014. Kapitel 2: Historia, historiedidaktik och historiekultur - teori och perspektiv. I: 

Historien är närvarande. Historiedidaktik som teori och tillämpning. (Red.) Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf. S 

57.  
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Den process inom historiekulturen som värderar den historia som anses relevant 

att uppmärksamma värderar med detta även vissa historiska värden över andra.62 

Detta ger uttryck för en maktposition som historiekulturen besitter genom att avgöra 

vilken historia som ska inkluderas i ett samhälles historieskrivning. I undersökningen 

betraktas detta som att kursplaner och läromedel är resultatet av en historiekulturell 

process som värderar viss kunskap som mer relevant och användbar än annan. Detta 

innebär också att historiekulturens kommunikativa sammanhang sett utifrån 

processen mellan produktion och mottagande får ett mindre utrymme i 

undersökningens definition av historiekultur. Genom detta har elevens och lärarens 

perspektiv utelämnats i hur de tar emot och uppfattar historien genom att det inte är i 

relevant utifrån undersökningens syfte.  

Metropol och Periferi 

Undersökningen utgår och använder sig av begreppsparet metropol och periferi 

utvecklade av Raewyn Connell. Dessa används istället för de vanligare öst och väst 

eller nord och syd då de enligt Connell utgår ifrån en västlig orientering. Utifrån 

metropol och periferi kan det som utgörs av metropolen även geografiskt innefattas 

av områden som i ett västligt perspektiv definieras som öst såsom Australien och Nya 

Zeeland. Det som i detta särskiljer metropolen och periferin är den eget proklamerade 

civilisationen som kulturer utanför metropolen enligt detta inte uppnår vilket är ett 

förhållningssätt där Europa och liknande västerländska områden betraktas som en 

självklar utgångspunkt med en hegemonisk ställning i kunskapssyn och 

teoribildning.63 Denna har enligt Connell en direkt koppling till kolonialtiden där hon 

menar att metropolisk kunskap och teoribildning gjort anspråk på att vara universellt 

applicerbar utifrån sina egna förhållanden. Istället menar hon att alla teorier inte kan 

appliceras på alla samhällen i världen utan måste förankras lokalt.64  

Syftet med att använda dessa begrepp är att synliggöra en ojämlik struktur som 

kan kopplas till en europeisk och nordamerikansk imperialism och kolonialism i 

vilket metropolen utgår ifrån ett självcentrerat outtalat perspektiv med egna 

tolkningar som betraktas som självklara.65 I detta exkluderas periferins egna 

erfarenheter och förklaras utifrån metropolens perspektiv.66 Begreppsparet blir 

således en del av eurocentrism som teoretisk ansats genom att eurocentriska och 

metropoliska perspektiv och attityder tas för givna.   

Eurocentrism  
Begreppsparet metropol och periferi är centrala begrepp i undersökningen som 

genom att placeras i ett större sammanhang utgår ifrån en postkolonial teoribildning 

 

62  Karlsson 2014, s. 66. 

63Connell, Raewyn, Sydteori: den samhällsvetenskapliga kunskapens globala dynamik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2011. S 23.  

64 Connell 2011, s. 7 & 207. 

65 Connell 2011, s. 248.  

66  Connell 2011, s. 64–66.  
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med särskild utgångspunkt i eurocentrism. Postkolonialism kan ses som ett kritiskt 

och ifrågasättande förhållningssätt mot en kolonial dominans samt dess 

efterverkningar som förklaras genom kolonialismen. Enligt detta perspektiv är det 

möjligt att fortfarande se kolonialismens konsekvenser och förtryck samtidigt som det 

är ett relativt generellt begrepp som kan ta sig olika uttryck beroende på kontext. 

Vidare är det inte heller möjligt att sammanföra alla postkoloniala- och koloniala 

erfarenheter till en enda gemensam konsekvens genom att olika ekonomiska, sociala, 

kulturella och historiska faktorer som ger uttryck för det fungerar olika och tar olika 

uttryck i olika delar av världen.67 

Trots gemensamma kännetecken för postkolonialism oberoende av land, kultur 

eller världsdel måste det förankras i en specifik kontext och sammanhang för att 

kunna studeras på ett meningsfullt sätt. 68 I den här undersökningen tar detta specifika 

uttryck genom att placera undersökningen i en historiekulturell kontext med särskild 

utgångspunkt i eurocentrism. Detta innebär att eurocentrism som begrepp och 

perspektiv används för att konkretisera den postkoloniala teoribildningen med 

tillhörande perspektiv.  

Eurocentrism kan med detta ses som ett förhållningssätt där eurocentriska 

perspektiv och attityder liknande metropolen tas för givna och betraktas som 

självklara utan hänsyn till periferins upplevelse. Detta innebär att det karaktäristiska 

för eurocentrism där metropolens perspektiv agerar utgångspunkt med en 

exkludering av periferin uppfattas som självklart utan att ifrågasättas. Det gör att 

eurocentrism är ett osynligt förhållningssätt som går obemärkt förbi hos de som 

utövar det. I relation till postkolonialism ser inte eurocentrismen de koloniala 

strukturerna som fortfarande tar sig uttryck vilket verkar genom en eurocentrisk 

diskurs. Den eurocentriska diskursen bidrar också till att legitimera maktförhållandet 

mellan metropol och periferi samtidigt som den rensar upp metropolens historia 

genom att tillskriva den en inneboende demokratisk utveckling. Hitler och Mussolini 

betraktas i detta som avvikelser medan periferin slås samman i ett nedlåtande 

perspektiv.69 Denna utgångspunkt i eurocentrism har även applicerats på 

folkmordsstudier vilket enligt J. Schaller är ett fält som präglats av ett eurocentriskt 

problem i metod och teori. Han menar att eurocentriska förhållningssätt och attityder 

präglat folkmordsstudier genom att betrakta folkmord som något som bara sker i 

totalitära stater eller i länder han benämner tredje världen. Enligt detta menas 

västerländska ideal och sätt att leva som liberalism, kapitalism och demokrati vara det 

som förebygger folkmord.70  

Det är således denna ansats i eurocentrism som undersökningens hypotes utgår 

ifrån. Genom att betrakta metropolen som normerande utan att ta hänsyn till 

postkoloniala strukturer med grund i kolonialism och imperialism skapas en 

 

67 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] uppl., 

Tankekraft, Stockholm, 2008. S 32–37. 

68 Loomba 2008, s. 37.  

69 Shohat, Ella & Stam, Robert, Unthinking Eurocentrism: multiculturalism and the media, Routledge, London, 1994. S 

1-3. 

70 Schaller 2011b. s 249.  
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eurocentrisk diskurs som är osynlig för de som är i och utövar den. I undersökningen 

används detta genom att folkmordens geografiska placering i relation till metropolen 

undersöks samtidigt som de perspektiv folkmorden beskrivs genom tas i beaktande. 

Perspektiv som utgår ifrån metropolen utan problematisering är således uttryck för en 

eurocentrisk historiekultur.  

Diskursanalys som teori och metod  

Diskurs, makt och kunskap 

Som en del i den postkoloniala teoribildningen och ansatsen i eurocentrism utgår 

undersökningen från en diskursanalys och ett förhållningssätt till diskurser 

formulerat av Foucault i Diskursens Ordning. På grund av undersökningens 

begränsade omfång finns inte möjlighet att förhålla sig till diskursens alla principer 

och processer Foucault menar existerar inom dem. Detta gör att ett begränsat 

perspektiv där diskursens maktförhållanden betonas i egenskap av att exkludera eller 

legitimera kunskap.71 I undersökningen betraktas diskurser som regelsystem med 

denna möjlighet att just legitimera och exkludera kunskap genom att ”frambringa en 

viss typ av yttranden”.72  I relation till den teoretiska ansatsen innebär detta att 

hypotesen antar att kunskap om folkmord som befinner sig utanför metropolen eller 

utan relation till metropolen exkluderas i en utbildningspolitisk diskurs och 

historiekultur. Samtidigt kommer folkmord som befinner sig inom metropolen eller i 

relation till metropolen inkluderas i densamma. 

I diskurser existerar olika maktförhållanden i vilken Foucault menade att kunskap 

och makt var i relation till varandra med möjlighet att utövas inom politik. Detta gör 

att en utbildningspolitisk diskurs kan prioritera och legitimera kunskap och exkludera 

annan. Det innebär också att den legitimerade kunskapen blir normativ vilket ses i 

relation till den här undersökningens material som styr och påverkar undervisningen 

i skolan. Begränsningen av kunskap sker genom diskursens utestängningsmekanismer 

där det som inte betraktas som sant inom diskursen exkluderas.73 I den här 

undersökningen tar det form genom att hypotesen indirekt menar att kunskap som 

inte betraktas som sann inom en eurocentrisk historiekultur exkluderas.  

Om syftet istället varit att undersöka utbildningspolitikens eller folkmordens 

ideologiska karaktär i relation till historiekulturen hade en idé- och ideologianalys 

varit motiverat.74  Däremot utgår undersökningens syfte istället från folkmordens 

geografiska placering och perspektiv utifrån metropol och periferi vilket gör det mer 

 

71 Foucault, Michel, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid collége de France den 2 december 1970, B. Östlings 

bokförl. Symposion, Stockholm, 1993. S. 22–25. 

72 Bergström, Göran & Boréus, Kristina ”Diskursanalys”, i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens 

mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. 

S. 353 & 358. 

73 Foucault 1993, s. 13–15; Gustavsson, Bernt & Bergstedt, Bosse ”Kunskapens makt” i, Gustavsson, Bernt, Larsson, 

Staffan & Ellström, Per-Erik (red.), Livslångt lärande, Studentlitteratur, Lund, 1996. S 99.  

74 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2012 ”Idé och ideologianalys”, i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), 

Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2012. S. 139. 
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lämpligt med en diskursanalys som undersöker historiekulturen utifrån en hypotes 

om eurocentrism. Vidare exkluderas andra kvalitativa metoder såsom 

berättelseanalys genom undersökningens nutidsorienterade karaktär med material 

som utgörs av nationella dokument eller närläsning genom att tankar, känslor och 

ordval i historiekulturen inte är relevant för undersökningens syfte.75  

Genom detta används diskursanalys för att undersöka det förhållningssätt till 

kunskap som förekommer i källmaterialet. I detta avgör diskurserna också vilka som 

har makten att yttra sig om vilken kunskap som ska legitimeras vilket i den här 

undersökningen utgörs av den politiska miljö som kursplanen tillkommer under. 

Diskursanalysen blir således ett verktyg för att undersöka historiekulturen som 

kommer till uttryck i kursplanens och läromedlens relation till folkmord och om 

denna enligt hypotesen är eurocentrisk. Genom att undersöka vilken kunskap som 

faller utanför utestängningsmekanismerna och vilken kunskap som betraktas som 

sann och inkluderas skapas ett analysunderlag för att avgöra om denna ger uttryck för 

en eurocentrisk historiekultur.   

Tillvägagångssätt 

Ett diskursanalytiskt perspektiv har legat till grund för analysen som utifrån 

frågeställningarna genomförts i tre delar. Ett gemensamt utgångsläge för samtliga 

frågeställningar har varit att undersöka vilka folkmord som förekommer i materialen. 

Folkmordens geografiska placering har kategoriserats utifrån metropol och periferi 

där ett överhängande fokus på folkmord inom metropolen stödjer hypotesen. 

Samtidigt har även de perspektiv utifrån sammanhang, orsaker och konsekvenser 

som folkmorden beskrivs med varit föremål för analys där ett överhängande 

perspektiv utifrån metropolen även det stödjer hypotesen.  

I kursplansanalysen innebär det att jag tittar på vilka folkmord som nämns, hur 

ofta och vart i kursplanen detta sker. Eftersom att dispositionen i kursplanen i Lgr11 

till viss del är hierarkiskt utformad betraktas folkmord som nämns i kunskapskraven 

som mer värderad än folkmorden i det centrala innehållet genom att eleven inte måste 

uppvisa kunskap om det senare.  Genom att jämföra den nuvarande kursplanen med 

den från år 2000 och undersöka den på samma vis möjliggör detta en analys utifrån 

hur historiekulturen tagit form till idag.  

I analysen av hur den utbildningspolitiska diskursen och historiekulturen såg ut i 

beredandet av Lgr11 genomfördes en sökning i dokumenten efter avsnitt som 

behandlade endera historieämnet eller folkmord i utredningen (U 2006:02), 

betänkandet (2008/09:UbU9) och propositionen (2008/09:87). Metoden för att 

undersöka motionerna tog en viss kvantitativ form som motiveras av den kvantitativa 

metodens förmåga att göra generaliseringar på mindre områden som kan relateras till 

större områden vilket historiekulturen utgör samtidigt som det möjliggör en kvalitativ 

och djupare analys.76 Genom att söka på riksdagens hemsida77 efter motioner som 

innehöll orden ”folkmord+land (ex. Rwanda) +utbildning/historieundervisning” kom 

 

75 Berglund Louise & Key, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, 1. Uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2015. S 160.  

76 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början. (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. S 21. 

77 Söka dokument och lagar hos riksdagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=mot  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=mot
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de motioner som innehöll samtliga dessa ord upp som sökresultat. De motioner som 

utifrån detta var relevanta för undersökningen genom att behandla folkmord i 

relation till utbildning sammanställdes utifrån undersökningens avgränsning för att se 

hur många motioner som behandlades per folkmord.  

Läromedelsanalysen genomfördes genom att undersöka vilka folkmord som 

förekom i respektive lärobok samt hur dessa beskrevs. Om folkmord med en 

geografisk placering i periferin behandlades men ur ett metropoliskt perspektiv som 

lyfte sammanhang, orsaker och konsekvenser utifrån metropolen menades detta 

stödja hypotesen. Om folkmord behandlades i periferin med ett överhängande fokus 

på periferins egna sammanhang, orsaker och konsekvenser menades detta inte stödja 

hypotesen. Utifrån detta togs både folkmordens geografiska placering i beaktande 

samt hur de beskrevs utifrån metropol och periferi.  

I undersökningens sista fråga som behandlar vilket utrymme läromedlen författas 

inom placerades läroböckerna i en kolumn som med ett kryss för varje folkmord det 

behandlade jämfördes med kursplanens innehåll utifrån folkmord.  

 



25 
 

Resultat och analys 

Analysen är disponerad utifrån undersökningens tre frågeställningar. I den första 

delen behandlas kursplanen och de politiska förarbeten som ledde fram till 

kursplanens införande. I denna behandlas både den politiska diskussionen genom 

förarbeten och motioner samt kursplanens innehåll utifrån folkmord. Analysens 

andra del utgår ifrån läroböckerna vilken är disponerad så att varje folkmord 

undersökningen innefattar analyseras var för sig. Detta för att det är historiekulturen 

kring folkmord som är syftet för undersökningen och inte specifikt särskilda 

läroböcker. I analysens tredje del behandlas utrymmet läromedlen har att författas 

inom i relation till kursplan och i urval av folkmord.  

Eftersom att det är historiekultur utifrån en hypotes om eurocentrism och 

folkmord som är syftet för undersökningen behandlas den historiekulturella kanonen 

och inget av det som följer är en kritik mot politiskt block, kursplan eller 

läromedelsförfattare.   

1.1 Kursplansanalys   

Kursplanen blir till  

I en undersökning som behandlar historiekulturen i kursplanen är det intressant att 

redogöra för diskussionen i beredandet av den då denna är en del av den 

utbildningspolitiska diskurs som påverkar kursplanen. En kursplan är ett politiskt 

dokument framtagen av svenska staten för medborgarnas undervisning och har under 

de senaste versionerna varit särskilda från läroplanen.78 2011 kom däremot en ny 

läroplan med nya integrerade kursplaner som hade sin början i den utredning som 

den då borgerliga regeringen gav ansvarigt statsråd i uppdrag 2006 (dir. 2006:19). 

Syftet var att utreda grundskolans mål- och uppföljningssystem för att tydliggöra 

skolans uppdrag vilket 2008 presenterades i betänkandet Tydliga mål och kunskapskrav i 

grundskolan (SOU 2008:09: UbU9). Denna uppmanade till en läroplansrevidering med 

förslag till förändringar som 2008 tog form genom regeringens proposition Tydligare 

mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan om en ny läroplan (2008/09:87).79 

I propositionen eller utredningen behandlas inte historieämnet tillräckligt för att 

bringa relevans för undersökningen. Däremot formulerade Rossana Dinamarcas (V) 

en reservation i betänkandet där hon lät historieämnets begrepp agera exempel för 

den hierarkiska problematik hon såg i kursplanens disposition.80  Denna disposition 

menar hon möjliggör vad som kan uppfattas som en ideologiskt styrd historiekanon 

vilket hon liknar med hur högerpolitiska och nationalistiska syften påverkat 

Danmarks kursplaner.  

 

78 Linde 2012, s. 155.  

79Utredningen för översyn av grundskolans mål- och uppföljning (U 2006:02).  Proposition 2008/09:87. Tydligare 

mål och kunskapskrav Elektronisk resurs] – nya läroplaner för skolan 

80 Utbildningsutskottets betänkande, Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan, tydliga mål och 

kunskapskrav i grundskolan [Elektronisk resurs]: förslag till nytt mål- och uppföljningssystem: betänkande 

2008:09:UbU9, Fritze, Stockholm, 2008.  S. 24. 
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Detta gör att det endast är Dinamarcas reservation som specifikt behandlar 

historieämnet samtidigt som hon uttrycker vad som kan tolkas som en oro för hur 

ideologiskt styrda utestängningsprinciper kommer påverka kursplanen. Detta kan ses 

i relation till de antal motioner som presenterats sedan statsrådets utredning 2006. De 

motioner som innefattas i resultatet har behandlat folkmord utifrån endera utbildning 

eller specifikt historieundervisning. En särskild betoning på kommunism och 

Förintelsen tydliggjordes i dessa med liknande antal motioner i kvantitet men med 

olika innehåll. Resultatet var följande:   

 

Folkmord Motioner 

Kambodja 181 

Östtimor 0  

Namibia 182 

Kongo 0 

Rwanda 0 

Förintelsen/Nazism 683  

Sovjetunionen/kommunism 7 84  

Srebrenica 0 

Armenien 0 

 

Det resultat som går att urskönja i detta är att Förintelsen och kommunistiska brott 

mot mänskligheten dominerar medan övriga folkmord till stor del utelämnas där 

Kambodja och Namibia behandlas i en motion vardera medan inte heller 

Sovjetunionen uttrycks specifikt. Detta skapar ett analysunderlag som i sig kan menas 

ge uttryck för en eurocentrisk historiekultur genom att majoriteten av folkmorden 

utifrån undersökningens definition exkluderas vilket överensstämmer med 

hypotesen. Att det däremot finns en utbildningspolitisk diskurs kring folkmord och 

utbildning påvisas genom att Förintelsen och kommunismens brott mot 

mänskligheten upptar ett utrymme.  

Av detta är det möjligt att se en tonvikt på Förintelsen och kommunism i den 

utbildningspolitiska diskurs som var aktuell i beredandet av den aktuella kursplanen. 

Om innehållet i motionerna analyseras är det vidare möjligt att se att de som 

 

81 Studieresor till Polen och Kambodja, Motion 2008/09:Ub341 av Hans Wallmark (m). 

82 Kolonialismen i historieundervisning, motion 2010/11:Ub247 av Arhe Hamednaca (S). 

83Den romska minoriteten, Motion 2005/06 av Lars Ohly m.fl (v); Grundskolan, motion 2005/06:Ub587 av Göran 

Hägglund m.fl. (kd); Forum för levande historia, motion 2006/06 av Staffan Danielsson och Roger Tiefensee (c); 

Bättre kunskap i skolan om brott mot mänskliga rättigheter, motion 2006/07:Ub262 av karla López m.fl. (mp); ); 

Forum för levande historias uppdrag, motion 2008/09:Kr359 av Lennart Sacrédeus (kd); Mänskliga rättigheter, 

motion 2011/12:U251 av Irene Oskarsson och Caroline Szyber (KD). 

84Grundskolan, motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd); Forum för levande historia, motion 2006/06 

av Staffan Danielsson och Roger Tiefensee (c); Bättre kunskap om brott mot mänskliga rättigheter, motion 

2007/08:Ub569 av Karla López m.fl. (mp); Folkmordet i Ukraina, motion 2007/08:U291 av Aleksander Gabelic (s); 

Upplysning i skolan om kommunismens brott, motion 2008/09:Ub207 av Tobias Krantz (fp); Studieresor till Polen 

och Kambodja, Motion 2008/09:Ub341 av Hans Wallmark (m); Mänskliga rättigheter, motion 2011/12:U251 av Irene 

Oskarsson och Caroline Szyber (KD).  
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behandlar kommunismens brott mot mänskligheten formulerar ett mer generellt 

perspektiv utan att nämna vad som ska innefattas i dessa. Avvikande är en motion 

som specifikt uppmanar till ökad kunskap om Holodomor samt den motion som 

kategoriserats som Kambodja. Samtidigt behandlas Förintelsen i ett betydligt snävare 

perspektiv där endast en motion uppmanar till en ökad kunskap om hur övriga 

minoritetsgrupper än judar behandlas med specifikt fokus på romer.85  

Det gör att det är möjligt att påstå att det finns olika förhållningssätt till nazismen 

och kommunismen i relation till utbildning och historieundervisning vilket är i linje 

med de olika attityder Lundell menar existerar i den svenska historiekulturen. Medan 

Förintelsen enligt både Lundell och Karlsson länge haft en given roll inom den 

svenska och europeiska historiekulturen saknas en samstämmighet kring hur 

kommunismen ska behandlas genom utelämnandet av vad som innefattas i detta.86 

Samtidigt kan även detta menas ge uttryck för en eurocentrism genom att Förintelsen 

som begicks inom metropolen tydligt specificeras och uttrycks medan 

kommunismens brott mot mänskligheten där en majoritet skett i periferin slås 

samman till en gemensam erfarenhet.  

Däremot är det svårt att komma till en slutsats utifrån det kvantitativa materialet 

sett till Förintelsen och kommunismens brott eftersom att det är relativt få antal 

motioner som behandlar detta och skillnaden mellan dessa inte är nämnvärd. Utifrån 

deras innehåll är det däremot intressant att de motioner som motiverar för ett ökat 

utbildningsutrymme för kommunismens brott mot mänskligheten och folkmord 

bidrar till att legitimera den kunskapen inom utbildningspolitiken. I detta blir 

politikens förmåga till maktutövning synlig gällande att påverka vilken kunskap som 

ska legitimeras. I det perspektivet finns det ett liknande politiskt utrymme för både 

Förintelsen och kommunismens folkmord.  

Däremot innebär denna utbildningspolitiska legitimering av kunskap även en 

exkludering av annan. Kommunismens brott mot mänskligheten och folkmord slås 

samman utan att specificera vad som ska behandlas vilket är i kontrast till Förintelsen 

som uttryckligen nämns. Vidare kan det uppfattas som paradoxalt att den rådande 

historiekulturen inom utbildningspolitiken anser att kommunismens brott mot 

mänskligheten och folkmord är relevant att uppmärksamma utan att specificera vad 

som innefattas i det. Detta kan ses i relation till att en majoritet av vad som räknas 

som kommunistiska brott mot mänskligheten eller folkmord är geografiskt placerade i 

periferin. Samma diskurs som således legitimerar kunskap om detta exkluderar även 

samtidigt kunskap.  

Utifrån detta kan den diskurs som motionerna formuleras i som gör anspråk på att 

vilja påverka historieundervisning och utbildning menas ha eurocentriska spår. En 

majoritet av kommunismens brott mot mänskligheten har begåtts i periferin till 

skillnad från Förintelsen som skedde i metropolen. Överhängande specificeras inte 

vilka brott eller folkmord som ska ingå och istället formas de samman med 

kommunism som gemensam nämnare. Att Förintelsen kan ha samma problematik där 

Nationalsocialistiska Tyskland begick brott mot mänskligheten mot andra 

 

85 Den romska minoriteten, Motion 2005/06 av Lars Ohly m. fl (v).  

86Karlsson 2008, s. 19; Lundell 2010, s. 93–95.  
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minoritetsgrupper än judar upptar ett mindre utrymme. Istället kan detta uppfattas 

som att Förintelsen ställs mot kommunism i en politisk diskurs som exkluderar andra 

folkmord utan relation till nazism eller kommunism.  

Utifrån analysen visar empirin att det finns belägg för att hypotesen kan stämma 

genom att endast Förintelsen och kommunism tilldelas ett nämnvärt utrymme i 

motionerna medan övriga folkmord till stor del exkluderas. Folkmordens relation till 

metropolen kan därför menas spela roll för hur de behandlas i den 

utbildningspolitiska diskursen. Däremot visar det utrymme kommunismens brott mot 

mänskligheten tilldelas att placeringen i metropolen inte är styrande då dessa begicks 

i periferin. Detta gör att det inte är möjligt att komma till en entydig slutsats utifrån 

hur folkmordens geografiska placering påverkar att historiekulturen ska inkludera 

deras historia. Däremot är det möjligt att påstå att kommunismen under andra hälften 

av 1900-talet varit av betydelse för metropolen genom den motpol det fått agera till 

kapitalism under Kalla Kriget vilket visar på en relation till metropolen. Detta gör att 

hypotesen till viss del kan menas uppfyllas även om empirin inte påvisar ett entydigt 

svar.  

 

Folkmord i kursplanen   

Folkmord behandlas i både den nuvarande kursplanen samt dess föregångare. I 

kursplanen från 2000 nämns folkmord i följande sammanhang ”Vår tids historia med 

framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen […] hör till det 

som alla elever skall ha kunskaper om”.87  I den aktuella kursplanen står istället att 

undervisningen ska behandla ”Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen 

och Gulag” under åren 1800–1950 medan eleven ska ha kunskaper om ”Förintelsen 

och andra folkmord” för att uppfylla kunskapskraven.88 Det är således möjligt att se 

en skiftning mot en särskild betoning på Förintelsen samtidigt som Gulag nämns som 

innehåll men inte ett kunskapskrav. 

I relation till den politiska utbildningsdiskurs- och miljö kursplanen formulerades i 

är det möjligt att se en tvådelad betoning på Förintelsen och Gulag, den sistnämnda i 

egenskap av ett kommunistiskt brott mot mänskligheten. Detta kan ses utifrån 

Lundells påstående om att den historiedidaktiska diskussionen i Sverige anklagats för 

att ”ideologisera” och svartmåla vänstern genom ett ökat fokus på kommunism 

medan den utbildningspolitiska diskursen ovan visade på ett relativt lika utrymme 

mellan kommunism och Förintelsen, om än ospecificerat vad som innefattas i det 

förra.89   Samtidigt kan ett aktivt ställningstagande ses i linje med Karlssons argument 

om att Sverige närmar sig en europeisk gemensam värdegrund som särskilt betonar 

Förintelsen eftersom att eleven inte måste uppvisa kunskaper om Gulag men däremot 

om Förintelsen.90 Denna betoning på Förintelsen kan också ses i relation till vad 

Ammert menar är en ökad strävan inom kursplanerna att integrera Sverige som en del 

 

87 Skolverket 2000.  

88 Skolverket 2017.  

89 Lundell 2010, s. 102–103. 

90 Karlsson 2008, s. 19–29; Lundell 2010, s. 103.  
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av den europeiska historien vilket sker när Förintelsen görs till normativ kunskap 

genom kunskapskrav. Samtidigt existerar fortsatt aktuella tvister mellan öst och väst 

samt det politiska vänster och höger vilket inte placerar kommunismens brott i en lika 

given ram som Förintelsen med tydlig geografisk placering i och relation till 

metropolen oavsett politisk tillhörighet.91  

Utöver detta behandlas både ”Förintelsen och andra folkmord” i kursplanens 

kunskapskrav vilket innebär att det inte räcker att eleven har kunskap om 

Förintelsen.92 Däremot specificerar kursplanen inte vad andra folkmord innebär. Det 

kan däremot ses som en ansats att inkludera folkmord bortanför metropolen genom 

att det blir upp till undervisningen att behandla dem. Kategoriseringen av dessa 

andra folkmord utan att beskrivas närmare gör det dock rimligt att påvisa ett 

metropoliskt perspektiv som ger uttryck för en eurocentrisk diskurs. Nordgren menar 

att ”styrdokument uttrycker det offentliga samhället[s] förväntningar på ämnets roll i 

samhället” 93 vilket innebär att kunskap om Förintelsen prioriteras framför andra 

folkmord. Han menar att den tidigare kursplanen som är snarlik den nuvarande 

främst förmedlar en nationell- och europaorienterad historiesyn vilket 

överensstämmer med vad den här undersökningen menar är en metropolisk 

utgångspunkt i folkmord.94  Samtidigt kan detta relateras till Ammerts påstående om 

en förmedlad värdegemenskap i historieundervisningen som ofta uttrycks genom ett 

avståndstagande mot Förintelsen.95 Denna särskilda roll Förintelsen har i den 

europeiska historiekulturen kan med detta menas skapa ett utrymme för särskild 

betoning i relation till andra folkmord vilket kan menas vara särskilt påtagligt i 

relation till kommunismens ambivalenta roll i historiekulturen.96 Samtidigt kan 

kunskapskraven menas uttrycka en historiekulturell diskurs som gör Förintelsen till 

normativ kunskap medan diskursens utestängningsmekanismer exkluderar lika 

uttrycklig kunskap om andra folkmord genom att kategorisera dem som så.  

Sett till ett bredare perspektiv kan Förintelsens tongivande roll ses i relation till den 

statliga politiska styrningen som kursplanen är ett resultat av. Genom att både ha ett 

särskilt innehåll samt en påverkansförmåga kodifieras kunskaper och värden som 

Forsberg och Román menar värderas i samhället. Den ideologiska påverkan som 

synliggörs i kursplanen är ett resultat av hur det hanteras i politiken vilket förklarar 

den historiekultur som kursplanen i egenskap av nationellt styrdokument ger uttryck 

för samt relaterar till ett bredare europeiskt perspektiv.97 Historieämnets kursplan ger 

således uttryck för och upprätthåller en diskurs som är vittomspännande över en 

 

91 Karlsson 2008, s. 19; Ammert 2008, s. 215. 

92 Skolverket 2017.  

93 Nordgren 2006, s. 165. 

94 Nordgren 2006, s. 165 & 178. 

95 Ammert 2008, s. 201 & 215. 

96 Karlsson 2008, s. 19 & 29; Lundell 2010, s. 103-105.  

97 Forsberg & Román 2011, s. 609–611. 
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europeisk gemenskap. En problematisering över vad som innefattas i denna 

europeiska gemenskap utelämnas däremot i den tidigare forskningen vilket gör att 

uttrycket blir generaliserande. Innefattas även före detta europeiska kommunistiska 

diktaturer i denna europeiska gemenskap? Prioriteras Förintelsen även i dessa? Detta 

kräver ett generaliserat förhållningssätt till uttrycket i undersökningen.  

Det som är försvårande för huruvida hypotesen uppfylls eller inte är främst 

omnämnandet av Gulag. Formuleringen ”Förintelsen och andra folkmord” visar på en 

eurocentrisk historiekultur sett till Förintelsens geografiska placering samt betydelse 

för Europa. Samtidigt kan innefattandet av andra folkmord menas visa på en ansats 

att inkludera fler folkmord än Förintelsen. Däremot visar avsaknaden av en närmare 

specificering av vilka folkmord detta innebär på en historiekultur som exkluderar viss 

kunskap och inte värderar den relevant nog att uppmärksamma.  
Däremot nämner kursplanen att Gulag ska vara ett centralt innehåll vilket inte gör 

det möjligt att komma till en entydig sluts om hypotesen stämmer. Till skillnad från 

den utbildningspolitiska diskursen som behandlade kommunismens folkmord trots 

en geografisk placering i periferin är det inte möjligt att föra samma resonemang här.  

Kommunismen har varit av betydelse för metropolen genom Kalla Kriget och 

inkluderats i egenskap av motpol mot nazism, dock generaliseras inte Gulag i 

egenskap av kommunism i kursplanen utan behandlas specifikt till skillnad från 

motionerna. Utifrån detta bör inte hypotesen stämma om att folkmord i metropolen 

eller med relation till metropolen prioriteras framför periferin då Gulag specifikt lyfts 

ut. Istället är det möjligt att komma till en slutsats baserad på att Förintelsen 

tillsammans med formuleringen av andra folkmord anges som kunskapskrav eleven 

måste uppvisa kunskap om för att erhålla betyg vilket inte uttryckligen innefattar 

Gulag. Utifrån detta är det möjligt att påstå att både Förintelsen och andra folkmord 

anses viktigare för eleven att ha kunskap om och att dessa prioriteras framför Gulag 

och eftersom att andra folkmord inte specificeras är det inget krav på att dessa ska 

befinna sig utanför eller utan relation till metropolen.  

I relation till hypotesen kan detta menas ske inom en eurocentriskt kodad diskurs 

som genom utestängningsmekanismer strävar efter och upprätthåller en europeisk 

gemenskap. Även om empirin inte är entydig är det rimligt att påstå att Förintelsen 

prioriteras framför Gulag. Samtidigt kan en ansats till att inkludera fler folkmord 

skönjas i kunskapskraven men denna är inte i relation till om hypotesen stämmer eller 

inte. Genom att tilldela undervisningen uppgiften att avgöra vilka de andra 

folkmorden ska vara kan likväl denna ta en eurocentrisk form. Särskilt i relation till 

Nordgrens påstående att man aldrig riktigt vet vad elever lär sig eller vad lärare lär ut 

genom att texter tolkas längs vägen.98 Detta gör att det är möjligt att se eurocentriska 

spår i kursplanens hanterande av folkmord men att det inte är möjligt att komma till 

en enad slutsats.   

 

98 Nordgren 2006, s. 179. 
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1.2 Läromedelsanalys 

Kongo 1885–1908  

I samtliga fem av de undersökta läromedlen behandlas Kongo under kung Leopold 

II:s styre och placerar det i ett sammanhang som utgår ifrån imperialism eller 

kolonialism. Det lyfts fram hur befolkningen behandlades genom terror, tvångsarbete, 

piskrapp, våldtäkter och stympning utan benämningen av folk- eller massmord.99 Den 

överhängande konsekvensen som behandlas utgår främst från kung Leopolds 

personliga förlust av Kongo där Capensis lärobok även kan menas göra en ansats till 

att lyfta hur Kongo påverkades av folkmordet och kolonialismen.100 Detta görs genom 

att nämna antalet döda och att mena att konsekvenserna för ursprungsbefolkningen 

fortsatte även efter att kung Leopold lämnat ifrån sig kolonin. I detta är det intressant 

att Maxis-, Digilärs- och Utkiks läroböcker främst utgår ifrån upptäcktsresaren Stanley 

Morton eller lyfter missionärers berättelser om Kongo.101 I avsnitten behandlar Utkik 

och Digilär kortfattat konsekvenserna detta ledde till genom kolonialisering och 

slavarbete medan Maxi istället betonar hur metropoliska aktörer som missionärer, 

européer och amerikaner bidrog till att kung Leopold lämnade ifrån sig kolonin.  

Empirins resultat gör att läroböckernas behandlande av Kongo kan menas uppvisa 

en tvetydighet. Samtliga läromedel placerar det i en kontext av imperialism och 

kolonialism där metropolen indirekt eller direkt beskrivs som förövare. Däremot 

behandlas Kongo främst på grund av deras relation till metropolen i egenskap av att 

ha varit kolonialiserat vilket kan uppfattas som att deras geografiska placering är 

sekundärt då deras relation till metropolen är av mer betydelse. Detta gör att Kongo 

trots dess geografiska placering i periferin inte exkluderas i utbildningsdiskursens 

utestängningsmekanismer. Däremot är det endast ett läromedel som kan menas lyfta 

erfarenheter ifrån Kongo i ett perifert perspektiv.102 Övriga läroböcker behandlar 

främst de metropoliska erfarenheterna genom upptäcktsresande och missionärer.  

Det här resultatet är i linje med Nordgrens redogörelse av tidigare forskning som 

menar att skolan kritiserats för att göra anspråk på en sammanhållen berättelse där 

marginaliserade grupper skrivs över och att kolonialism behandlas i ett 

monokulturellt perspektiv. Samtidigt menar han att omvärlden främst betraktas ur ett 

europeiskt perspektiv vilket kan menas ske då metropolens perspektiv prioriteras 

framför periferins. I relation till att endast ett läromedel lyfter antal döda eller fortsatta 

erfarenheter efter kung Leopold är det möjligt att se en eurocentrism där metropolens 

perspektiv tas mer för given än problematiseras.103 Däremot kan kunskapens relation 

till makten i utbildningsdiskursen menas vara synlig i detta genom att 

 

99 Nilsson, Olofsson, Uppström 2013, s. 160; Wigh 2013, kapitel: ”imperialismen- Henry Stanley”; Almgren, 

Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014 s. 309; Ivansson, Tordai 2014, s. 218; Lindholm 2016, s. 94. 

100 Lindholm 2016, s. 94.  

101 Wigh 2013, kapitel: ”imperialismen- Henry Stanley”; Nilsson, Olofsson, Uppström 2013, s. 160; Ivansson, Tordai 

2014, s. 218. 

102 Lindholm 2016, s. 94.  

103 Nordgren 2006, s. 168, 182 & 318; Lindholm 2016, s. 94.  
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problematiserandet till stor del exkluderas och kunskapen som är relaterad till 

metropolen utifrån missionärer och européer legitimeras och blir normativ.  

Utifrån analysen är det inte möjligt att komma till en slutsats om hypotesen om en 

eurocentrisk historiekultur förstärks eller falsifieras i läroböckernas förmedling av 

Kongo. Det går emot hypotesen genom att det tilldelas en plats i samtliga fem 

läroböcker medan det perspektiv som betonar metropoliska aktörer och perspektiv 

förstärker hypotesen vilket också är ett resultat i linje med tidigare forskning genom 

Nordgren.  Således är det inte möjligt att komma till en entydig slutsats om 

folkmordet i Kongo förmedlas i en eurocentrisk historiekultur däremot är det möjligt 

att mena att viss förmedling av det sker i en historiekultur som prioriterar 

metropolens perspektiv framför periferins.  

Namibia 1904–1907  

Folkmordet i Namibia behandlas i tre av de fem undersökta läroböckerna vilka 

Capensis och Utkik placerar det i ett imperialistiskt sammanhang som relateras till ett 

bredare perspektiv medan Digilär behandlar det i en särskild folkmordskontext.104 

Samtliga läroböcker förklarar folkmordet genom Hererofolkets uppror medan Utkik 

relaterar det till ett större perspektiv som utgår ifrån generellt inhemskt motstånd till 

imperialismen. Däremot saknar läroböckerna en orsaksförklaring som går djupare än 

upproret medan konsekvenserna är kortfattade till antal döda medan Utkik även här 

relaterar det till ett bredare perspektiv som lyfter imperialismens efterverkningar som 

helhet. Detta kan uppfattas som att läroböckerna betonar händelser inom Namibia och 

således i periferin medan metropolens påverkan i händelsekedjan som ledde till 

folkmordet problematiseras i en mindre utsträckning. Liknande folkmordet i Kongo 

kan det förstås som att Namibias geografiska placering är relevant för metropolen 

genom den ansats två av läromedlen uppvisar genom att relatera det till 

kolonialism.105 Samtidigt kan folkmordet i Namibia, liknande Kongo, ses som ett 

resultat av kolonialt styre vilket bör placera det i en kontext som relaterar till ett 

globalare postkolonialt perspektiv.106 

Det är vidare intressant att Capensis läromedel relaterar folkmordet till Förintelsen 

genom koncentrationsläger, tortyr och experiment.107 Det placerar folkmordet i en 

kontext som är i relation till Europa vilket överensstämmer med Schallers påstående 

om att Namibia i modern folkmordsforskning behandlas utifrån dess likheter med 

Förintelsen.108 Samtidigt kan detta menas påvisa en värdering i hur folkmordet 

behandlas utifrån deras likheter till Förintelsen som enligt Karlsson är ett fundament i 

den europeiska värdegrunden.109 Ett sådant förhållningssätt kan menas tyda på en 

 

104 Wigh 2013, kapitel: ”Folkmord och folkrätt - Tyska Sydvästafrika”; Nilsson, Olofsson, Uppström 2013, s. 158–

159; Lindholm 2016, s. 95.  

105 Nilsson, Olofsson, Uppström 2013, s. 158–159; Lindholm 2016, s. 95.  

106 Schaller 2011b, s. 249. 

107 Lindholm 2016, s. 95.  

108 Schaller 2011b, s. 249. 

109 Karlsson 2008, s 19 & 27.  
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eurocentrism där vad som betraktas som en avvikelse i europeisk historia- 

Förintelsen- agerar som en slags referens på vad som är normativ kunskap. Detta kan 

ses i relation till både en utbildningspolitisk diskurs samt en eurocentriskt kodad 

historiekulturell diskurs enligt undersökningens hypotes.  

Utifrån empirin är det inte möjligt att komma till en entydig slutsats om hypotesen 

stämmer genom att den inte besvarar om Namibia behandlas på grund av dess 

relation till metropolen eller på grund av en oväsentlig placering i periferin. Däremot 

är det möjligt att påstå att folkmordet i Namibia relateras till ett europeiskt perspektiv 

som utgår ifrån Europa i skildringar av omvärlden.110 Samtidigt behandlas även 

Namibias relation till metropolen. Det är däremot möjligt att påvisa spår av en 

eurocentrisk historiekultur genom att den yttre påverkan både behandlas och 

exkluderas. Diskursens utestängningsmekanismer kan i detta ta form genom att 

minska kolonialismen som orsak eller att exkludera Namibias egna perspektiv utifrån 

orsaker och konsekvenser. Utifrån resultatet är det möjligt att påstå att folkmordet i 

Namibia till viss del förmedlas i en eurocentrisk historiekultur men att empirin inte är 

entydig gällande detta.  

Armenien 1915–1917 

Det armeniska folkmordet behandlas i fyra av de fem undersökta läroböckerna varav 

Prio och Utkik placerar det i ett sammanhang som förklarar orsakerna i första 

världskrigets händelser medan Capensis och Digilär utgår från en särskild 

folkmordskontext.111 Perspektiven som utgår från första världskriget påvisar med 

placeringen en viss metropolisk koppling till skillnad från Digilärs lärobok som 

istället betonar inre historiska motsättningar.  

Konsekvenserna behandlas främst i antal döda medan de två läroböckerna som 

utgår från första världskriget väljer att lyfta det komplexa förhållandet folkmordet har 

i turkisk historieskrivning idag.112 Detta är intressant i relation till Karlssons påstående 

om att folkmordet blivit en europeisk integrationsfråga utifrån Turkiets roll som 

kandidatland till EU. Det förnekande som dessa läroböcker menar finns i den turkiska 

historiekulturen är en aktuell fråga för EU-medlemsländers påtryckningar att Turkiet 

ska erkänna folkmordet. Dessa två läroböcker som placerar folkmordet i en 

metropolisk kontext lyfter vad Karlsson menar är en historiekulturell exkludering i 

Turkiet och relaterar i detta till aktuella politiska frågor i en kontext som är central i 

ett europeiskt och metropoliskt perspektiv.113  De två läroböcker som inte lyfter dessa 

konsekvenser väljer istället att placera folkmordet i en egen folkmordskontext som 

endast lyfter antal döda som konsekvens.114  

 

110 Nordgren 2006, s. 218. 

111 Nilsson, Olofsson, Uppström 2013, s. 202; Wigh 2013, kapitel: ”Folkmord och folkrätt –Armenierna”; Almgren, 

Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014, s 363–364; Lindholm 2016, s. 116 & 154. 

112 Nilsson, Olofsson, Uppström 2013, s. 202; Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014, s 363–364.  

113 Karlsson 2008, s. 84–85; Nilsson, Olofsson, Uppström 2013, s. 202; Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 

2014, s 363–364. 

114 Wigh 2013, kapitel: ”Folkmord och folkrätt –Armenierna”; Lindholm 2016, s. 116 & 154. 
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Det armeniska folkmordet kan med denna politiska diskussion samt den betydelse 

det haft för Folkmordskonventionen menas ha en placering som är av intresse för 

metropolen. Nordgren menar att folkmordet generellt fått ett ökat utrymme vilket är i 

linje med att fyra av de fem undersökta läromedlen behandlar det.115 Det är däremot 

försvårande att dra en enhetlig slutsats gällande om hypotesen uppfylls eller inte i 

relation till sammanhang, orsaker och konsekvenser och om det armeniska 

folkmordet behandlas utifrån ett metropoliskt perspektiv. Det är möjligt att se hur 

aktuella politiska angelägenheter förmedlas i skolans kunskapsdiskurs genom att 

information relevant för en europeisk gemenskap idag lyfts. Samtidigt är det inte 

fallet för de övriga två läroböckerna. Det här kan ses i relation till hur politisk makt 

enligt Foucault kan uttryckas genom kunskap och förmedlas i en utbildningspolitisk 

diskurs som enligt hypotesen även kan ta uttryck i en eurocentrism.116   

I ljuset av detta är det möjligt att påstå att det armeniska folkmordet till viss del 

har behandlats utifrån metropoliska förhållanden som också tar en dubbel form 

genom att det som är aktuellt för en relation mellan Turkiet och EU även är aktuellt 

för Turkiet. I empirin är det således möjligt att se perifera inslag i hur folkmordet har 

behandlats. Däremot lyfter endast en lärobok anledningar Turkiet menar inte 

kategoriserar det som ett folkmord.117 Detta perspektiv är istället osynligt i de övriga 

läromedlen. Den diskurs som det armeniska folkmordet förmedlas i exkluderar alltså 

till viss del den kunskap som kan menas inte vara relevant, i det här fallet Turkiets 

egna perspektiv. Däremot är det av vikt att betona att det inte är möjligt att dra en 

entydig slutsats utifrån resultaten och istället mena att det är möjligt att uppfatta ett 

visst metropoliskt perspektiv på bekostnad av Turkiets perifera perspektiv men att 

denna inte är uppenbar.  

Förintelsen 1941–1945 

Förintelsen behandlas i samtliga fem läroböcker under egna kapitel vilket kan ses i 

relation till Karlssons påstående om den viktiga plats Förintelsen tilldelats i det 

europeiska historiemedvetandet.118 I detta placerar Capensis och Digilär Förintelsen i 

en särskild folkmordskontext medan övriga tre behandlar det i relation till andra 

världskriget.119  Den orsak samtliga läroböcker lyfter är en historisk antisemitism i 

kombination med nazism däremot är det relativt kortfattade orsaker till varför just 

Förintelsen skedde. Två läroböcker berättar konkret hur detta tog form genom att 

judar inte menades höra hemma i Hitlers rike medan två andra läroböcker lyfter hur 

syftet var att utrota alla judar.120 Ett mer funktionalistiskt perspektiv lyfts i Prio och 

 

115 Nordgren 2006, s. 215.  

116 Foucault 1993, s. 13–15. 

117 Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson, Bengt 2014, 363–365.  

118 Karlsson 2008, s. 15;  

119 Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014 s. 424–429; Ivansson, Tordai 2014, s. 218; Nilsson, Olofsson, 

Uppström 2013, s. 244–246; Wigh 2013, kapitel: ”Folkmord och folkrätt - Förintelsen”; Lindholm 2016, s. 158–169.  

120 Wigh, Stellan 2013 kapitel: ”Folkmord och folkrätt - Förintelsen”; Nilsson, Olofsson, & Uppström 2013, s. 244–

245; Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014 s. 424–245; Lindholm 2016 158-159.  
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Maxis läroböcker som menar att Förintelsen var ett resultat av en strävan efter 

effektivare avrättningsmetoder och överfulla ghetton.  

I konsekvenserna är läroböckerna relativt eniga och lyfter antal döda samt det 

juridiska efterspel som följde i Nürnbergrättegångarna. Digilär problematiserar 

Nürnbergrättegångarna med att de allierade som brutit mot krigets lagar inte ställdes 

inför rätta medan Capensis även väljer att ta upp hur vissa överlevare valde att 

utvandra och lämna sina hemländer. Det är däremot intressant hur majoriteten av 

läromedlen utelämnar ett judiskt perspektiv där endast Capensis i viss mån kan 

menas lyfta det. En sådan skildring innebär att Förintelsens påverkan på en judisk 

gemenskap eller dess roll idag i en judisk historiekultur utelämnas. Det är således 

främst konsekvenser som utgår ifrån FN och de allierade länderna som läroböckerna 

behandlar. Detta kan relateras till Karlssons påstående om historiekulturens 

maktposition med förmåga att värdera vilken historia som är relevant och värd att 

uppmärksamma vilket han menar i relation till Förintelsen yttrat sig genom att den 

uppmärksammade historien om Förintelsen påverkas av det nationella 

sammanhanget.121 Genom att FN och de allierade länderna har ett mer metropoliskt 

sammanhang än den judiska erfarenheten är det möjligt att påstå att historiekulturen 

yttrar sig så även i läroböckerna. Samtidigt har Förintelsen även en geografisk 

placering inom metropolen med en nära koppling till ett världskrig med flera 

metropoliska aktörer.  

Förintelsen har även enligt Karlsson blivit ett fundament i en europeisk 

värdegrund i ett historiemedvetande som skulle kunna förklara det egna utrymmet 

Förintelsen tilldelas i läroböckerna. Enligt Ammert har detta även skett i relation till 

en ökad europeisering i läroplanerna vilket indirekt innefattade Förintelsen.122  Det är 

utifrån detta möjligt att anta att Förintelsens geografiska placering inom metropolen 

haft en betydelse för dess roll idag. Däremot är det också möjligt att se en viss 

eurocentrisk historiekultur genom den europeisering av Förintelsen som förmedlas 

där metropoliska aktörer som FN och de allierade länderna och Nürnbergrättegången 

betonas framför det judiska folkets egna erfarenheter.  

Utifrån resultatet kan hypotesen till viss del menas stämma genom att Förintelsen 

som ligger inom metropolen tilldelas ett eget utrymme. Samtidigt kan den 

eurocentriska historiekulturen undersökningen fokuserar på menas göra sig synlig 

även i läroböckernas förmedling av Förintelsen. Det är metropoliska aktörer som 

tilldelas ett överhängande utrymme medan Förintelsen utifrån judiska erfarenheter 

eller påverkan idag till stor del exkluderas. Detta gör att empirin har belägg för att 

hypotesen om en eurocentrisk historiekultur till viss del stämmer där även Förintelsen 

ändock i egenskap av fundament i europeisk värdegrund förmedlas genom 

europeiska värden där historiekulturen till viss del bortser från den judiska 

erfarenheten.123 

 

121 Karlsson 2008, s. 12. 

122 Ammert 2008, s. 215; Karlsson 2008, s. 19. 

123 Karlsson 2008.   
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Sovjetunionen 1922–1991  

Sovjetunionen behandlas i samtliga fem läroböcker och utgår endera från en 

Mellankrigskontext eller Kalla Kriget.124 Däremot behandlas inte samtliga av de 

folkmord den här undersökningen har definierat utifrån Sovjetunionen. Holodomor 

som begrepp nämns i Capensis lärobok och behandlas som hungerkatastrof- eller nöd 

i Prio och Digilär medan Gulag nämns och behandlas i separata avsnitt i fyra av 

läromedlen.125 Inget av läromedlen behandlar däremot Sovjetunionens etniskt 

motiverade fördrivningar. Oavsett om samtliga läromedel nämner Gulag eller 

Holodomor specifikt väljer samtliga att beskriva en miljö där politiskt motstånd skulle 

krossas medan konsekvenserna främst behandlas utifrån att människor dog. Capensis 

lärobok är i detta det enda som lyfter hur konsekvenserna tog form ända till 

Sovjetunionens fall genom att fångar efter Gulags avveckling placerades på 

mentalsjukhus.126  

Detta gör att det inte är ett sammanhållet förhållningssätt läroböckerna uppvisar 

vilket kan relateras till Lundells påstående om kommunismens omstridda plats i den 

svenska historiekulturen.127  Fyra av läroböckerna följer kursplanens centrala innehåll 

utifrån Gulag, däremot är det en rimlig slutsats att påstå att Holodomor till stor del 

inte behandlas och att de etniska fördrivningarna exkluderats.128 Det oeniga 

förhållningssätt Lundell menar att historiekulturen har till kommunismen blir också 

synligt genom det olika utrymme läroböckerna tilldelat folkmorden.129 Medan 

Capensis behandlar både Gulag och Holodomor nämner Maxi inget av dessa.  

Att samtliga fem läroböcker behandlar Sovjetunionens folkmord i varierande grad 

kan utifrån hypotesen förklaras med dess relation till metropolen under Kalla Kriget 

och den ideologiska motsats kommunismen agerat till nazismen och Förintelsen. 

Samtidigt kan Sovjetunionens placering i periferin falsifiera hypotesen vilket förstärks 

av hur metropolens perspektiv utelämnas i läroböckerna där samtliga lyfter orsaker 

och konsekvenser som särskilt utgår ifrån Sovjetunionen och Stalin. Det finns däremot 

möjlighet att relatera exempelvis Holodomor till metropolen i vad Öhman menar är 

en ukrainsk historiekultur som liknar Holodomor vid Förintelsen samtidigt som Väst 

kan anklagas för att ha iakttagit utan att ingripa.130 Dessa perspektiv är däremot inte 

med i läromedlens historieskrivning. 

Denna brist på att behandla metropolen i samband med Sovjetunionen kan liknas 

med vad Karlsson menar då han påstår att Stalin, kommunism och Gulag inte ansetts 

 

124 Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014 s. 390–391; Wigh 2013, kapitel: ”Gulag”; Ivansson, Tordai 

2014, s. 295–299; Nilsson, Olofsson, Uppström 2013, s. 218–220; Lindholm 2016, s. 110–111 & 156–157. 

125 Ibid.    

126 Lindholm 2016, s. 110–111.  

127 Lundell 2010, s. 93.  

128 Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014 s. 390–391; Wigh 2013, kapitel: ”Gulag”; Nilsson, Olofsson, 

Uppström 2013, s. 218–220; Lindholm 2016, s. 110–111 & 156–157. 

129 Lundell 2010, s. 95 – 97.  

130 Öhman 2003, s. 244 & 253. 
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vara rimliga föremål för en europeisk värdegemenskap till skillnad från Förintelsen.131 

Däremot har inte Sovjetunionens folkmord helt exkluderats från läromedlens 

historieskrivning. Istället är det en tvetydighet i vad som ska innefattas i detta med en 

brist av metropolens roll. Även om empirin inte är entydig är det möjligt att påstå att 

historiekulturen upprätthåller en utestängningsmekanism som exkluderar kritik mot 

västvärldens agerande. Det gör att hypotesen om en eurocentrisk historiekultur till 

viss del är synlig i läromedlens förmedling av de folkmord som skedde i 

Sovjetunionen genom att den västerländska historien rensas upp och samtidigt ses 

som självklar. Detta gör att det utifrån empirin inte är möjligt att påstå att hypotesen 

stämmer genom att Sovjetunionen trots en geografisk placering i periferin behandlas 

utifrån perifera perspektiv. Däremot är det just detta perifera perspektiv och brist på 

metropolen som kan menas förmedla en eurocentrisk historiekultur i linje med 

hypotesen.  

Östtimor 1975–1999  

Folkmordet i Östtimor behandlas i en av de fem undersökta läroböckerna medan det 

nämns vid namn i ytterligare ett. Dessa två placerar Östtimor i en kontext som utgår 

ifrån Indonesien där Capensis nämner det som ett folkmord i relation till massmordet 

på kommunister i Indonesien 1965–1966 medan Digilär nämner dess självständighet 

1999 i relation till de Asiatiska Tigrarna och således inget om folkmordet eller 

konflikterna.132 Däremot behandlas varken orsaker eller konsekvenser i något av 

läromedlens omnämnande av det.  

Utifrån det här samt att tre av läroböckerna inte behandlar Östtimor är det möjligt 

att dra slutsatsen att folkmordet i Östtimor som geografiskt befinner sig inom 

periferin får ett minimalt utrymme i den kunskap som historiekulturen i Sverige 

värderar. Bristen på orsaker och konsekvenser försvårar vidare en analys, däremot 

möjliggörs en analys baserad på bristen på information. Det är utifrån resultatet 

möjligt att anta att folkmordet i Östtimor faller utanför ett eurocentriskt regelverk 

med en diskurs som exkluderar denna typ av kunskap. Det är vidare intressant att 

Capensis kortfattat nämner Östtimor i relation till en mer utvecklad text om det 

kommunistiska massmordet Indonesien 1965–1966 vilket under tiden betraktades som 

en Kalla Kriget-vinst. Genom Kalla Krigets relevans för metropolen kan 

omnämnandet av detta menas ha en metropolisk koppling till skillnad från Östtimor 

1975–1999 som istället inte har en lika påtaglig relation till metropolen. Detta kan ses 

som att det faller utanför den historiekulturella utestängningsmekanismen som inte 

värderar denna kunskap lika relevant.  

Resonemanget förstärks av att fyra av de fem undersökta läroböckerna inte 

behandlar folkmordet vilket också är i linje med Nordgrens undersökning i vilket 

Asien upptar 7% av läromedlens bildutrymme samtidigt som han menar att den 

övriga världen utanför Europa, Nordamerika och Norden får ett orimligt litet 

utrymme i läromedlens geografiska rum.133 I relation till detta är det rimligt att påstå 

 

131 Karlsson 2008, s. 19.  

132 Wigh 2013, kapitel: ”De asiatiska tigrarna”; Lindholm 2016, s. 155.  

133 Nordgren 2006, s. 188.  
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att folkmordet i Östtimor med ett geografiskt läge i periferin inte behandlas nämnvärt 

i läroböckerna och exkluderas i en majoritet av dem. Om det däremot beror på grund 

av det geografiska läget eller att folkmordet inte kan relateras eller har en koppling till 

metropolen är inte möjligt att dra en slutsats om. Däremot är det rimligt att påstå att 

hypotesen om en eurocentrisk historiekultur stämmer i relation till folkmordet i 

Östtimor och läroböckerna.  

Kambodja 1975–1979 

Röda Khmerernas folkmord i Kambodja 1975–1979 behandlas i ett av de fem 

undersökta läromedlen. Capensis lyfter folkmordet i ett avsnitt som utgår ifrån 

förtryck, folkfördrivningar och folkmord vilket anger Stalin, Mao och Pol Pot som 

exempel på politiska massmord.134 Däremot lyfts varken orsaker eller konsekvenser 

utöver antal döda vilket försvårar analysunderlaget. Samtidigt behandlas inte 

folkmordet heller i den tidigare forskningen vilket gör att det är möjligt att se en 

antydan till att läroböckerna befinner sig i en mer vittomspännande diskurs.  

Resultatet är i linje med Lundells påstående om den ambivalenta roll 

kommunismens brott har i den svenska historiekulturen i vilket han menar att Sverige 

varken har internationella eller europeiska krav på att hantera kommunismen på ett 

särskilt sätt i historieskrivningen. Därför finns det ingen samstämmighet hur 

kommunismen i det historiekulturella utrymmet ska se ut.135 Sett i relation till den 

historiekultur som Karlsson menar avgör vilken historia som ska bevaras, minnas, 

förmedlas och indirekt exkluderas fungerar historiekulturen även som ett redskap för 

en kollektiv upplevelse och gemenskap136 Utifrån detta kan folkmordet i Kambodja 

menas vara ett exempel på historia som exkluderats från denna och som i likhet med 

Lundells påstående om kommunismens osäkra roll gör att folkmordet till skillnad 

från Förintelsen inte utgör en kollektiv upplevelse eller gemenskap. 

Om diskursens utestängningsmekanismer verkar mot Kambodja i egenskap av 

dess kommunistiska karaktär eller dess perifera geografiska placering är däremot inte 

möjligt att fastslå. Dock är det rimligt att mena att folkmordet inte värderas eller ses 

som användbar inom historiekulturen genom att endast en av de fem undersökta 

läroböckerna nämner det och detta med ett sådant begränsat utrymme att orsaker och 

konsekvenser utelämnas. Samtidigt har inte folkmordet i Kambodja en direkt relation 

till metropolen förutom i egenskap av kommunistisk diktatur under Kalla Kriget. 

Vidare kan det ses i relation till den politiska diskursen i beredandet av kursplanen 

som sammanfogade kommunismens brott mot mänskligheten utan att specificera vad 

det innebar.137 

Sammanfattningsvis är det således möjligt att utifrån materialet påstå att 

folkmordet i Kambodja till stor del exkluderas i historiekulturen vilket visar tecken på 

en eurocentrism. Om detta sker på grund av en placering i periferin, att det inte har en 

relation till metropolen eller att det är en kommunistisk regim i linje med Lundells 

 

134 Lindholm 2016, s. 152.  

135 Lundell 2010, s. 102-104. 

136 Karlsson 2008, s. 11.  

137 Hänvisning till undersökningens resultat och analys, fråga 1.  
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påstående om dess ambivalenta roll i historiekulturen är däremot inte möjligt att dra 

en slutsats om utifrån resultatet. Däremot är det rimligt att påstå att läroböckernas 

behandling av folkmordet i Kambodja uppfyller hypotesen om en eurocentrisk 

historiekultur.   

Rwanda 1994 

Folkmordet i Rwanda behandlas i fyra av de fem undersökta läroböckerna däremot 

beskriver Utkik det som en territoriell konflikt som ”(…) sedan 1990-talet utspelat sig i 

bland annat Tjetjenien, Tibet, Sri Lanka, Rwanda och Kongo”138 vilket gör att det 

varken benämns som ett folkmord eller behandlar orsaker och konsekvenser.139 Vidare 

placerar Capensis och Digilär det i en särskild folkmordskontext där Digilär använder 

det som ett exempel på Folkmordskonventionen medan Prio placerar Rwanda i 

relation till koloniernas frigörelse.140 Orsakerna läroböckerna lyfter grundar sig i 

konflikten mellan Hutu och Tutsi där Capensis läromedel är det enda som lyfter 

konflikten som en konsekvens av Belgiens kolonialstyre och därigenom metropolens 

roll. Prio är istället det enda läromedel som lyfter konsekvenser för Rwanda efter 

folkmordet utöver att endast nämna antal döda.  

Det här förhållningssättet gör det möjligt att påstå att Prio och Capensis till 

skillnad från Digilär och Utkik har en ansats att presentera perspektiv som utgår från 

periferin samtidigt som de till viss del lyfter den negativa roll metropolen spelat i och 

med kolonialismen. Detta gör att analysmaterialet inte är enhetligt och att 

läroböckerna påvisar olika perspektiv till metropol och periferi. Däremot är det 

rimligt att påstå att folkmordet värderas som relevant kunskap inom historiekulturen 

då det på ett eller annat nämns i fyra av de fem undersökta läromedlen. Empirin kan 

utifrån resultatet menas påvisa att den geografiska placeringen i periferin inte är 

relevant för läromedlens urval vilket motbevisar hypotesen. Samtidigt är detta 

intressant i relation till Karlssons påstående att folkmordet i Rwanda tilldelats en 

mindre roll i historiekulturen på grund av dess utomeuropeiska placering. Han menar 

att Rwanda oftare bör agera exempel på hur moderna folkmord kan se ut vilket är 

intressant i relation till den här undersökningen där kunskap om folkmordet kan 

menas legitimeras inom den utbildningspolitiska diskurs läroböckerna befinner sig 

i.141 

Utifrån analysen är det inte möjligt att få ett entydigt resultat hur Rwandas 

geografiska placering påverkar urvalet eller om hypotesen stämmer. Däremot 

befinner sig Rwanda i en historisk kontext tillsammans med metropolen genom dess 

kolonialiserade historia. Kolonialismens påverkan på folkmordet behandlas däremot 

bara i ett läromedel medan ytterligare ett annat läromedel kritiserar metropoliska 

 

138 Nilsson, Olofsson, Uppström 2013, s. 321.  

139 Wigh 2013, kapitel: ”Folkmord och folkrätt – Rwanda”; Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014 s. 

538; Lindholm 2016, s. 155. 

140 Ibid.  

141 Karlsson 2008, s. 29. 
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aktörers ageranden som FN och före detta kolonialmakter.142  Resultatet kan menas 

påvisa en avsaknad av postkolonial problematisering sett i relation till att folkmordet 

samtidigt kan menas vara legitimerad kunskap inom historiekulturen. Detta kan 

uppfattas som att folkmordet förmedlas i en eurocentrisk historiekultur genom att det 

uppmärksammas men utan en problematisering av den koloniala erfarenheten och 

påverkan. Utifrån en teori om eurocentrism prioriteras således metropolens 

erfarenheter utan att vara medveten om det.   

Folkmordets utrymme trots dess geografiska placering i periferin motbevisar med 

detta inte hypotesen utan förstärker den genom att metropolen till viss del utelämnas 

i orsaksförklaringarna och Rwandas egna perspektiv utelämnas i konsekvenserna. En 

betoning på inhemska orsaker utan en postkolonial problematisering förstärker den 

bild Schaller menar är dominerande med folkmord som ett resultat av dysfunktionella 

stater vilket han menar är en del av hur eurocentrismen är verksam inom 

folkmordsstudier.143  Detta placerar läroböckerna inom en aktuell diskurs som kan 

menas legitimera den kunskap som förstärker detta och samtidigt stänga ute den 

kunskap Prio och Capensis försöker lyfta men inte riktigt fullt ut gör. 

Det är däremot inte ett entydigt resultat vilket gör det viktigt att betona att det 

finns en ansats att ta metropolens skuld i beaktande och lyfta konsekvenser som utgår 

ifrån Rwanda. Den tidigare forskningen genom Karlsson påvisar däremot en viss 

oenighet i relation till den här undersökningens material genom att folkmordet i 

Rwanda ändock behandlas i tre läroböcker och således inkluderas i historiekulturen 

trots dess perifera geografi. Hur denna behandling sker gör det däremot rimligt att 

påstå att det förmedlar en eurocentrisk historiekultur där kolonialismen kan 

problematiseras mer och periferins egna erfarenheter få större utrymmen.  

Srebrenica 1995 

Folkmordet i Srebrenica behandlas i tre av de fem undersökta läroböckerna medan 

samtliga fem berättar om Jugoslavienkrigen under 1990-talet vilket Srebrenica var en 

del av.144 Capensis och Prio behandlar Srebrenica i en efterkrigs-kontext medan 

Digilär placerar det i ett särskilt avsnitt om folkmord.145 Samtliga läromedel anger 

orsakerna i endera nationalism och etniska konflikter där ett bredare perspektiv 

innefattas med fallande kommunistdiktaturer. I konsekvenserna väljer Capensis och 

Prio att relatera det till ett särskilt europeiskt perspektiv genom att jämföra det med 

Förintelsen och Srebrenicas roll som värsta krigsförbrytelse eller första folkmord 

sedan Förintelsen inom Europa.  Samtidigt behandlas det juridiska efterspelet i Prio 

och Digilär genom avkunnade folkmordsdomar.  

Utkik nämner inte Srebrenica utan skriver istället om Bosnienkrigets etniska 

rensningar i meningen ”(…) genom så kallad etnisk rensning tvingade soldater på 

 

142 Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014; Lindholm 2016, s. 155.  

143 Schaller 2011b, s. 249.  

144 Wigh 2013, kapitel: ”Folkmord och folkrätt – Srebrenica”; Ivansson, Tordai 2014, s. 447–449; Nilsson, Olofsson, 

Uppström 2013, s. 321–323; Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014 s. 626; Lindholm 2016, s. 205. 

145 Wigh 2013, kapitel: ”Folkmord och folkrätt – Srebrenica”; Almgren, Isaksson, Tallerud & Thorbjörnsson 2014 s. 

626; Lindholm 2016, s. 205.  
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båda sidor människor att lämna sina hem”146 vilket kan uppfattas som att Utkik aktivt 

valt att undvika Srebrenica. Således skuldbeläggs ingen sida och det juridiska 

efterspelet utelämnas. Detta är liknande Maxis perspektiv som betonar att ”FN:s 

medlemsländer hade svårt att komma överens om vems fel kriget egentligen var”147. I 

detta blir det också intressant att Utkik väljer att tillskriva FN, USA och Nato som 

lösningen på konflikten medan Maxi betonar de USA-ledda styrkorna. Digilär 

problematiserar istället FN:s agerande som de anger som en orsaksförklaring medan 

Prio lyfter de bosnienserbiska truppernas förhindrade av FN:s ingripande. Två 

läromedel betonar således hur metropoliska aktörer bidrog till att lösa konflikten 

medan två andra läromedel istället problematiserar det.    

Det är möjligt att påstå att Srebrenica geografiskt befinner sig inom metropolen och 

att Jugoslavienkrigen hade en relation till övriga metropolen genom att bland annat 

Sverige skickade FN-soldater. Samtidigt har dess historia närmare koppling och 

ideologi till Sovjetunionen vilket visar på ett tvetydigt förhållande till metropolen.   

Denna ambivalens i metropol och periferi förklarar utifrån hypotesen att samtliga 

läroböcker nämner krigen men att Srebrenica specifikt nämns i endast tre läroböcker. 

Konsekvenserna är däremot kortfattade och istället betonas den juridiska aspekten 

eller dess relation till Förintelsen. Detta kan uppfattas som att Srebrenica placeras i 

och jämförs utifrån den europeiska värdegrunden som Karlsson menar Förintelsen är 

ett fundament inom och som Ammert menar är av vikt för den europeiska identiteten 

och dess historiska värdefrågor.148 Däremot sker detta endast i två av de fem 

undersökta läroböckerna och perspektivet är således inte dominerande. Genom att 

relatera Srebrenica till detta kan Srebrenica menas tilldelas en roll inom denna 

europeiska identitet, även om det inte är möjligt att fastslå detta utifrån empirin. Det 

är däremot möjligt att utifrån materialet mena att Srebrenica tilldelas en plats i 

läroböckerna samtidigt som de har en geografisk placering innanför metropolen. Att 

det vidare relateras till ett metropoliskt perspektiv med Förintelsen i fokus förstärker 

antagandet att dess geografiska placering är en del av hur det behandlas i 

läroböckerna.   

Däremot är det inte möjligt att komma till en slutsats hur historiekulturen förhåller 

sig till Srebrenica genom att resultaten från empirin inte är entydiga. Medan två 

läromedel problematiserar FN tillskriver övriga två läromedel FN och andra 

metropoliska aktörer rollen som lösning på konflikten. Det är därför viktigt att betona 

att det inte är möjligt att fastslå huruvida hypotesen uppfylls och eller om 

historiekulturen Srebrenica behandlas inom är eurocentrerad. Däremot är det möjligt 

att mena att det finns tendenser till denna genom att det uttryckligen omnämns i tre 

läroböcker varav två direkt relaterar till dess europeiska roll i Förintelsen.  

 

146 Nilsson, Olofsson & Uppström 2013. 

147 Ivansson & Tordai 2014.  

148 Ammert 2008, s. 215; Karlsson 2008, s. 29. 



42 
 

1.3 Läromedlens urval i relation till kursplan 
Skolans styrdokument innehåller inga förklaringar på vad som utgör ett läromedel 

eller lärobok, tydliga angivelser på hur det ska användas eller hur det ska förhålla sig 

till kursplanen.149 Däremot har läroboken en betydande roll i att styra och påverka 

undervisningen vilket gör relationen mellan lärobok och kursplan intressant.150 Detta 

gör att det finns inga krav på att läromedel att författas i relation till kursplanen, 

däremot är detta nödvändigt om läroböckerna gör anspråk på att författas enligt 

Lgr11 vilket samtliga läroböcker i här undersökningen gjorde. 

Kursplanen i historia uttrycker tydligt att undervisningen ska behandla Förintelsen 

och Gulag medan Förintelsen och ”andra folkmord” uttrycks som ett kunskapskrav 

eleven måste uppfylla för att erhålla betyg.151 Om läroboken förhåller sig till Lgr11 bör 

således dessa två punkter behandlas samtidigt som kunskapskravet på ”andra 

folkmord” visar att läroböckerna bör innehålla fler folkmord än de som uttryckligen 

nämns.  Samtliga fem undersökta läroböcker behandlade Förintelsen och 

Sovjetunionen, däremot nämndes Gulag bara i fyra av dessa. Det som blir intressant 

utöver detta är hur läroböckerna förhåller sig till dessa andra folkmord utifrån den här 

undersökningens avgränsning.  

Nedan följer ett förtydligande av vilka läromedel som behandlade vilka folkmord 

den här undersökningen utgick ifrån. Genom att undersökningen utgick ifrån mer än 

ett folkmord begått av Sovjetunionen behandlas Gulag på en egen rad specifikt då 

detta uttrycks i kursplanen. Inte heller har läroböckernas begreppsanvändning utifrån 

folk- eller massmord tagits i beaktande. Läroböckerna har gjort följande urval:   

 

Folkmord Capensis Digilär Maxi Prio Utkik 

Förintelsen X X X X X 

Sovjetunionen X X X X X 

Gulag X X  X X 

Kongo X X X X X 

Armenien X X  X X 

Rwanda X X  X X 

Srebrenica X X  X  

Namibia X X   X 

Östtimor X     

Kambodja X     
152 

 

149 Fritzes, offentliga publikationer Läromedel- Specifikt [Elektronisk resurs] Stockholm 2003. S 55 Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2003/01/sou-200315/ (Hämtad 2018-01-08);  

Skolverket 2017. Sverige, Skollagen (2010:200): med Lagen om om införande av skollagen (2010:801), 3., [rev.] 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013.  

150 Skolverket, Läromedlens roll i undervisningen [Elektronisk resurs] grundskollärares val, användning och bedöning av 

läromedel i bild, engelska och samhällskunskap, Skolverket, [Stockholm], 2006. S 128; Ammert 2008, s. 26–28.  

151 Skolverket 2017.  

152 Hänvisning till undersökningens resultat och analys, fråga två.  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2003/01/sou-200315/
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Hur läromedlen väljer att förhålla sig till dessa andra folkmord är utifrån detta 

varierande då Capensis är den enda lärobok som behandlar samtliga nio folkmord 

medan maxi behandlar tre stycken. Genom den kulturella och sociala reproduktion 

Forsberg och Román menar att skolan besitter genom att överföra värden och normer 

är det utifrån detta rimligt att argumentera för att Capensis lärobok är den som i störst 

grad förmedlar en historiekulturell geografisk mångfald i folkmorden.153  Samtidigt 

påvisar detta ett utrymme där läromedlen själv i relativt stor utsträckning kan avgöra 

vilken historia deras böcker ska innehålla.  

Om kursplanen med en betoning på Förintelsen förmedlar en eurocentrisk 

historiekultur bör det enligt läromedlens utrymme finnas möjlighet för dem att inte 

förmedla detsamma. Den vitala roll Förintelsen har enligt Karlsson i den europeiska 

historiekulturen- och gemenskapen kan förklara både kursplanens förhållningssätt 

och ett eventuellt större utrymme i läromedlen jämfört med andra folkmord. 154  Det 

förklarar däremot inte den exkludering av folkmord som sker utan relation till eller 

placering i metropolen. Det kan tolkas som att även om kursplanen förmedlar en eller 

är skapad i en eurocentrisk historiekultur som betonar Förintelsen, nämner Gulag och 

kategoriserar samman andra folkmord ges ett utrymme för läroböckerna att inte följa i 

samma spår genom att eleverna måste uppvisa kunskap om andra folkmord för att 

kunna erhålla betyg. Det finns således en möjlighet för fler läromedel än Capensis att 

behandla fler folkmord genom att kursplanen kräver det för att eleven ska kunna få 

betyg. Med detta kan det uppfattas som att kursplanen tvingar läroböckerna att ta 

ställning till vilka andra folkmord som menas genom att själv ha begränsat det till 

Förintelsen i kunskapskraven.  

Utifrån empirin är det möjligt att påstå att läroböcker har ett relativt fritt utrymme 

att välja vilka folkmord de ska behandla vilket nyttjas olika i de olika läroböckerna. 

Däremot kan detta menas ske i en liknande eurocentrisk historiekultur som 

kursplanen kan menas produceras i vilket kan ses i relation till Nordgrens påstående 

om att en stor del av läroböckerna upptas av Europas historia.155 Utifrån detta är det 

möjligt att se att läromedlen till viss del förhåller sig till de utestängningsmekanismer 

som kursplanen produceras inom och förmedlar. Det är i den kunskap som innefattas 

i de andra folkmorden som utestängningsmekanismen gör sig särskilt synlig genom 

att kursplanen inte menas anse det nödvändigt att specificera vad som innefattas i 

dessa andra folkmord. Samtidigt existerar det vad Ammert benämner som 

stoffträngsel i relation till läroböckers urval vilket gör att läromedlen på ett eller annat 

sätt måste göra ett ställningstagande till kursplanens prioritering av viss kunskap över 

annan.156  

Hur detta ska se ut kan däremot menas vara relativt fritt då empirin visat att det 

finns möjlighet för läroböcker att behandla folkmord utanför metropolen, såsom 

Capensis. Detta gör att det är möjligt att mena att läroböcker har ett relativt fritt 

 

153 Forsberg & Román 2017, s. 628.  

154 Karlsson 2008. 

155 Nordgren 2006, s. 218. 

156 Ammert 2008, s. 171. 
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utrymme utifrån sina urval i vilka folkmord som ska behandlas. Däremot visar 

empirin att resultatet blir i relation till den historiekultur som kursplanen producerats 

i och förmedlar och att det inte är självklart att läroböckerna ska behandla flera 

folkmord utanför metropolen. Sett till ett större perspektiv är det inte enbart den 

geografiska placeringen som är av vikt genom att det är beskrivningarna av 

folkmorden som avgör hur det förmedlas. I relation till Ammerts påstående att 

läroböcker innehåller få nyanserade skildringar av varken europeiska eller 

främmande kulturer visar det på att hur läroböckerna väljer att berätta om 

folkmorden även är av vikt för vilken historiekultur som förmedlas.157  Däremot kan 

hypotesen utifrån detta varken menas stämma eller falsifieras genom läroböckernas 

olika resultat. Om samtligas resultat varit som Maxis hade det varit möjligt att 

konstatera en viss eurocentrisk historiekultur medan motsatsen varit möjlig utifrån ett 

samstämmigt resultat som Capensis. Det som däremot är rimligt att påstå är att trots 

att samtliga läroböcker i undersökningen menas förhålla sig till Lgr11 innehåller de 

olika kunskap och historia vilket visar på en diversitet där läromedelsförfattaren har 

ett relativt fritt utrymme att förhålla sig till.  

 

 

157 Ammert 2008, s. 137.  
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Diskussion och slutsats  

Undersökningens syfte utgick från den övergripande frågan: Vilken historiekultur 

förmedlas i de folkmord kursplan och läromedel behandlar? med hypotesen om att det var 

en eurocentrisk historiekultur som prioriterade metropolen framför periferin. Det 

innebar att folkmordens förhållande till metropolen skulle vara av vikt för hur och om 

det behandlas. Folkmord med en geografisk placering inom metropolen eller som har 

en relation till metropolen skulle enligt hypotesen prioriteras framför de som befinner 

sig i periferin eller utan relation till metropolen. Historiekultur menades med detta 

den kultur som råder i vilken historia som anses relevant att uppmärksamma vilket 

även innebär att annan historia exkluderas. I undersökningen innebar metropolen 

som begrepp det som traditionellt betecknas väst medan periferin menades vara det 

utanför väst. Detta innebar ett bredare perspektiv som utgick från den 

utbildningspolitiska diskussionen i kursplanens införande som sedan snävades ned 

mot läromedlen i en form av top down-perspektiv. På grund av undersökningens 

omfång avgränsades detta från den aktuella undervisningen i klassrummet samt 

lärarnas och elevernas perspektiv eftersom att undersökningen utgick från vilken 

historiekultur som förmedlas i det material som är verksamt i skolan samt i införandet 

av det.  

 Undersökningens syfte delades upp i tre frågeställningar utifrån kursplan och 

politisk diskussion, läromedel samt relationen mellan dessa vilket dispositionen 

utgick ifrån. Däremot har undersökningens kvalitativa metod och teori varit 

densamma för samtliga tre avsnitt med undantaget att en kvantitativ metod 

tillämpades i den första frågeställningen utifrån den utbildningspolitiska diskursen.  

Utifrån detta för jag en generell diskussion utifrån undersökningens metod och teori 

vilket sedan följs av en diskussion och slutsatser uppdelad i undersökningens tre 

frågeställningar och sedan en sammanfattad slutsats.  

Metod och teori 
Undersökningens teori utgick ifrån en postkolonialism som konkretiserades genom 

eurocentrism vilket för undersökningen innebar att metropoliska perspektiv 

prioriteras framför periferins. Enligt eurocentrism sker detta så pass självklart utan 

problematisering att det inte uppmärksammas och istället tas för givet. Detta 

kombinerades med Foucaults förhållningssätt till kunskap och makt i Diskursens 

Ordning samt metoden diskursanalys.  Teorin bidrog till att placera empirin i ett 

bredare sammanhang vilket tillsammans med hypotesen om en eurocentrisk 

historiekultur bidrog till undersökningens syfte. Eurocentrism som teori och det 

makt- och kunskapsorienterade förhållningssättet applicerades på undersökningens 

samtliga tre avsnitt. Det innebar att utbildningsdiskursen menades fungera som ett 

regelverk som kan styra och forma verkligheten vilket samtidigt enligt hypotesen 

skulle upprätthålla en eurocentrisk diskurs. I detta menades källmaterialen genom ett 

kunskapsanspråk ha en nära relation till makt och politik och genom det en 

påverkansförmåga.  

Undersökningens första avsnitt behandlade kursplanen och den politiska 

diskussionen i införandet vilket innebar att jag tittade på vilka folkmord som 

behandlades och deras förhållande till metropol och periferi. Diskursanalysen innebar 
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att deras förmåga till påverkan och maktposition genom att forma den verklighet de 

befinner sig inom i relation till utbildning togs i beaktande. Detta kvalitativa 

tillvägagångssätt innebar också hög validitet genom att det som undersökningen 

ämnade undersöka var det som undersöktes. Ett diskussionsutrymme är däremot 

tillgängligt genom att det relativt få antal motioner kanske inte möjligt ger ett 

egentligt svar och istället kanske slumpen avgör resultatet. Däremot uppvisade 

resultatet en tydlig entydighet som till stor del exkluderade folkmord bortanför 

Förintelsen och kommunism vilket gör att validiteten ändock förstärks. Samtidigt var 

det snäva underlaget inte möjligt att påvisa en kvantitativ skillnad genom mellan 

Förintelsen och kommunism vilket även togs i beaktande i undersökningen. 

Frågorna som syftet utgick ifrån om en eventuell eurocentrisk historiekultur kan 

besvaras genom att undersöka folkmordens geografiska plats och koppla det till en 

bredare teori med eurocentrism som utgångspunkt. Avsnittets kvantitativa metod 

räknade hur många motioner som hade presenterats om respektive folkmord i 

relation till utbildning vilket förstärker reliabiliteten genom att det är möjligt att 

genomföra undersökningen igen och empirin skulle uppvisa samma resultat. Detta är 

däremot under förutsättning att det är under samma ramar genom tidsavgränsningen 

och endast dåvarande aktuella partier i riksdagen. Samtidigt fanns det också en 

mindre risk att folkmord behandlas i relation till utbildning som inte innehöll de ord 

som var underlag för sökningen genom att undersökningens historiedidaktiska 

utgångspunkt i relation till utbildning eller historieundervisning var av vikt. Därför 

användes båda orden utbildning och historieundervisning för att bredda 

möjligheterna att berörda träffar kom upp. Utifrån detta anser jag att metoden för 

undersökningens första avsnitt har en hög reliabilitet samt validitet just för att den 

undersökte enligt syftet och är möjlig att upprepa.  

Undersökningens andra avsnitt utgick enbart från en kvalitativ metod som 

behandlade folkmordens geografiska placering i linje liknande första frågan men lade 

även till perspektiv genom att undersöka sammanhang, orsaker och konsekvenser. 

Genom att titta på detta är det möjligt att svara på om det finns en eurocentrism i 

läroböckerna vilket skapar en hög validitet samtidigt som samma material kan 

besvara andra frågor. Genom att undersöka geografisk placering och beskrivna 

perspektiv undersöktes vilken historiekultur detta innebar enligt hypotesen. Däremot 

är det möjligt att föra en diskussion utifrån avsnittets källmaterial och reliabilitet 

genom att ett mer omfångsrikt material bör kunna ge ett annorlunda utslag. Dock 

visade resultatet på en sådan variation mellan läroböckerna att inget av dem hade 

exakt samma resultat. Detta gör att det i teorin bör vara möjligt att ha ett mindre 

omfång och ändock komma till samma slutsats som den här undersökningen. 

Samtidigt förstärks reliabiliteten ytterligare genom att undersökningen tog ett bredare 

källmaterial i beaktande genom att innefatta kursplan och motioner som det inte finns 

flera alternativ av. Därför bör undersökningen kunna upprepas med ett betydligt 

större omfång av läromedel och fortfarande få samma resultat.  

Undersökningens tredje avsnitt besvarades genom att jämföra vilka folkmord 

respektive lärobok tog upp för att sätta i relation till kursplanen. Detta gav ett konkret 

underlag och en säker reliabilitet då samma resultat uppnåtts om undersökningen 

genomfördes igen. I relation till diskussionen om metoden i andra avsnittet hade 

resultatet troligen blivit detsamma med fler källmaterial. Samtidigt är det möjligt att 

mäta läroböckernas utrymme att författas inom och urval av folkmord jämförelsevis 
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med kursplanen genom att konkret undersöka vad kursplanen tar upp respektive 

läromedel. Utifrån detta kan metoden i det tredje avsnittet menas ha både hög 

reliabilitet och validitet.  

Kursplansanalys  
Undersökningens första avsnitt och fråga utgick ifrån Vilken relation till metropol och 

periferi lyfts i de folkmord kursplanen behandlar och i den politiska diskussionen i kursplanens 

införande? med följdfrågan Befinner sig dessa folkmord geografiskt i metropolen eller 

periferin? Detta innebar att kursplanens folkmord och hur utbildningsdiskursen i 

införandet av kursplanen behandlade folkmord lyftes. Resultatet i undersökningen 

var inte entydig och påvisade istället en tvetydighet till en eventuell eurocentrisk 

historiekultur. Den politiska diskussionen som undersöktes med förarbeten utgick 

främst från det resultat motionerna påvisade. Denna påvisade en relativt jämn 

betoning på kommunistiska folkmord och brott mot mänskligheten i relation till 

Förintelsen, däremot exkluderades till stor del övriga folkmord. Detta gör att det är 

möjligt att påvisa en viss eurocentrism i egenskap av exkluderingen, däremot har 

kommunistiska folkmord till stor del befunnit sig i periferin.  

Däremot sammanfogades de kommunistiska folkmorden i egenskap av 

kommunism utan specificering i relation till ett tydligt förhållningssätt till Förintelsen. 

Detta påvisar en likhet till den tidigare forskningen i vilken Lundell påstod att den 

svenska historiekulturen har ett ambivalent förhållningssätt till kommunism.158 

Samtidigt överensstämde det med Karlsson som menade att kommunism inte har en 

lika given roll i den europeiska historiekulturen såsom Förintelsen.159 Däremot fanns 

det ett tydligt beaktande av kommunismen utifrån undersökningens kvantitativa 

metod vilket till viss del inte är i linje med Lundell då han påstår att kommunismens 

brott uppmärksammas i mindre utsträckning.160 Om den här undersökningen istället 

haft en ideologisk karaktär är det däremot möjligt att Lundells sistnämnda påstående 

varit mer applicerbart dock tog den här undersökningen ingen hänsyn till vilket parti 

riksdagsledamoten som formulerat motionen tillhörde. Däremot fördes en diskussion 

i analysen om varför kommunismens brott mot mänskligheten och folkmord 

behandlats vilket skulle kunna förklaras med dess relation till metropolen genom 

Kalla Kriget och motpol till Västs kapitalism. Sammanfattningsvis var motionernas 

behandling av Förintelsen entydig medan kommunismen behandlades generellt.  

Styrdokumenten kan menas påvisa samma tvetydighet men där analysen visade 

att det finns en tonvikt på Förintelsen i relation till Gulag. Däremot behandlades även 

andra folkmord vilket kan ses i relation till hypotesen om att folkmord inom 

metropolen, som Förintelsen, prioriteras framför periferin genom benämningen andra 

folkmord.161 Detta var i linje med Karlssons påstående om en europeisk gemensam 

värdegrund samtidigt som den tvetydiga rollen till kommunismens folkmord Lundell 

 

158 Lundell 2010, s. 102–104. 

159 Karlsson 2008, s. 19. 

160 Lundell 2010, s. 102–104. 

161 Skolverket 2017.  
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menar är aktuell var synligt genom att Gulag behandlades men inte anses som ett 

kunskapskrav.162 Samtidigt kan detta resultat sättas i relation till utbildningsdiskursen 

och de politiska förarbeten och hur denna genom att till stor del exkludera andra 

folkmord sättas i relation till Forsberg och Románs perspektiv på hur ideologi och 

politik påverkar skolstyrning.163  

Däremot går det emot hypotesen att andra folkmord ändock anges som ett 

kunskapskrav, slutsatsen är däremot att kursplan och politiska förarbeten genom 

motioner förmedlade en eurocentrisk historiekultur med överhängande betoning på 

Förintelsen och en exkludering av övriga folkmord vilket förstärktes av att folkmord 

genomförda i kommunistiska regimer klumpades samman i egenskap av 

kommunism. Sammanfattnings är det möjligt att dra en slutsats om eurocentrisk 

historiekultur utifrån detta källmaterial som är i linje med hypotesen.  

Läromedelsanalys 
Undersökningens andra avsnitt utgick ifrån syftet och frågeställningen Vilken 

relation till metropol och periferi lyfts i de folkmord läromedlen behandlar? vilket 

utvecklades i följdfrågorna Befinner sig dessa folkmord geografiskt i metropolen eller 

periferin? samt Vilka sammanhang, orsaker och konsekvenser behandlas? Resultatet i det här 

avsnittet var inte lika tydligt som första avsnittet som trots en likhet mellan 

Förintelsen och kommunistiska folkmord ändock kunde påvisa en prioritering av 

dessa i relation till andra folkmord samt en generalisering av kommunistiska 

folkmord jämfört med Förintelsen. Inget folkmord kunde påvisas ha ett eurocentriskt 

perspektiv utifrån samtliga kriterier på geografisk placering, sammanhang, orsak och 

konsekvens däremot fanns det folkmord med överhängande del av dessa. Folkmord i 

relation till kolonialismen som Kongo och Namibia behandlades med en viss 

problematisering till kolonialismen samtidigt som det överhängande perspektivet 

saknade detta samt utelämnade konsekvenser utifrån deras perifera perspektiv. 

Folkmordet i Armenien placerades främst i ett sammanhang utifrån första 

världskriget med aktörer från metropolen och kortfattade konsekvenser med ett större 

perspektiv mot historieskrivningen idag vilket kan ses i relation till EU och således ett 

europeiskt perspektiv. Förintelsen tog plats inom metropolen ändå utelämnades till 

stor del ett judiskt perspektiv och mer fokus lades på metropoliska aktörer som FN 

och de allierade länderna. Sovjetunionens folkmord relaterades däremot inte till 

metropolen vilket istället kunde visa på ett perspektiv där metropolens iakttagande 

utan ingripande inte behandlades. Detta följdes av Östtimor och Kambodja som 

endast behandlades kortfattat utan orsaker och konsekvenser vilket kan uppfattas 

som att de inte anses relevanta i historiekulturen. Vidare fanns det utrymme att 

problematisera metropolens agerande under Rwanda mer och tillskriva mer perifera 

konsekvenser medan Srebrenica behandlades mer tvetydigt genom att relateras till 

Förintelsen samtidigt som metropoliska aktörer till viss del tillskrevs freden. Samtliga 

dessa folkmord kan menas förmedlas i och förmedla en eurocentrisk historiekultur 

som enligt hypotesen prioriterade folkmord i metropolen samt utifrån metropoliska 

 

162 Lundell 2010, s. 102–104. 

163 Forsberg & Román 2017, s. 610. 
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perspektiv. Detta är i linje till Nordgrens resultat om att läroböcker till stor del upptas 

av europeisk historia medan omvärlden behandlas ur ett europeiskt perspektiv.164 

Samtidigt menar Ammert att det finns en onyanserad behandling i läromedel oavsett 

kultur men att Förintelsen har en viss särställning i historiemedvetandet.165 I relation 

till Karlsson och Lundell är detta också överensstämmande genom tonvikten på 

Förintelsen men ändock genom ett europeiskt och nationellt perspektiv samtidigt som 

kommunismens tvetydiga roll är synlig genom utelämnandet av metropolens 

agerande under Sovjetunionens folkmord.166 Detta överensstämmer också med 

Öhman i relation till att Holodomor till stor del exkluderats utan att behandla 

historiekulturen i berörda länder såsom i relation till folkmordet i Armenien och 

Turkiet.167 Överlag är detta i linje med den eurocentrism Schaller menar existerar i 

folkmordsstudier där västerländska perspektiv och förhållningssätt tas för givna. 

Slutsatsen är således utifrån detta att undersökningens resultat kan relateras till den 

tidigare forskning som kommit till liknande slutsatser utan den specifika 

utgångspunkten i folkmord och historiekultur. Samtidigt är det en eurocentrisk 

historiekultur som förmedlas fastän det är av vikt att betona att denna inte är entydig 

och gäller inte samtliga läroböcker då det finns en variation inom och mellan dem. 

Istället är det möjligt att påstå att det är en eurocentrisk historiekulturell kanon i 

läroböckerna samtidigt som det är av vikt att betona komplexiteten i både materialet 

och resultaten.  

Läromedlens urval i relation till kursplan 
Undersökningens sista avsnitt utgick ifrån syftet och frågeställningen Hur ser 

relationen mellan läromedlens urval av folkmord ut i relation till kursplanen? Vilken 

jämförde vilka folkmord kursplanen tog upp i relation till vilka folkmord respektive 

läromedel behandlade. Resultatet visade att läroböckerna hade ett relativt fritt 

utrymme att förhålla sig till genom att det fanns en variation mellan vilka folkmord 

läroböckerna behandlade. Samtidigt var riktlinjerna från kursplanen relativt fåordig 

genom att nämna Förintelsen, Gulag samt andra folkmord. Utifrån detta är det möjligt 

att komma till en slutsats om att läroböckerna kan göra ett relativt fritt urval utifrån 

vilka folkmord som behandlas. Däremot visade det även att en viss betoning mot 

folkmord i metropolen förekom genom att endast ett av läromedlen behandlade 

samtliga folkmord den här undersökningen avgränsade sig mot. Utifrån detta kunde 

läroböckernas urval till stor del menas följa en tendens till en eurocentrisk 

historiekultur i kursplanen.  

Eftersom att det däremot inte fanns någon tidigare forskning specifikt på området 

utgjorde den tidigare forskningen ett mindre utrymme. Däremot var det möjligt att i 

vissa perspektiv och delar relatera detta till den tidigare forskningen den här 

undersökningen behandlade. Gulags behandlande kan menas strida mot Karlssons 

 

164  Nordgren 2006, s. 168, 182 & 318. 

165 Ammert 2008, s. 137. 

166 Karlsson 2008, s. 19; Lundell 2010, s. 93-95.  

167 Öhman 2003, s. 244 & 253. 
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och Lundells påstående om kommunismens ambivalens samtidigt som det kan ställas 

i relation till Förintelsen som behandlas med en tydligare ansats i både kursplan och 

läroböcker.168 Samtidigt är deras forskning genomförd innan den nuvarande 

kursplanen infördes vilken inte behandlade Gulag vilket gör att det är möjligt att 

påstå att historiekulturen kan ha förändrats med en tendens mot att inkludera 

kommunismen mer. Denna aspekt är viktig att ta i beaktande när en specifik punkt 

såsom Gulag behandlas. Lundells och Karlssons slutsatser om Förintelsens roll i den 

europeiska gemenskapen och värdegrunden är däremot rimlig att likna med både 

läroböckernas och kursplanens inkluderande av det.169 

Samtidigt är mitt resultat i ett snävare perspektiv än det som Ammert och 

Nordgren lyfter men det är möjligt att utifrån detta påstå att slutsatsen om 

läroböckernas historiekultur är i linje med den onyanserade karaktär som Ammert 

påstår och Nordgrens slutsats om ett europeiskt perspektiv.170 

Sammanfattande slutsats och förslag på vidare forskning 
Utifrån undersökningens tre delar är det möjligt att komma till slutsatsen att det är 

en eurocentrisk historiekultur som förmedlas i källmaterialet. Däremot är det av vikt 

att materialens och resultatens komplexa natur tas i beaktande och att ingen av 

avsnitten uppvisade ett entydigt resultat gällande en eurocentrisk historiekultur. 

Utifrån detta är det däremot möjligt att påstå att åtminstone en tendens till en 

eurocentrisk historiekultur är möjlig att urskönja genom ett fokus på folkmord inom 

metropolen samt utifrån ett metropoliskt perspektiv. För framtida studier vore det 

intressant att ha en ansats mot ett bredare perspektiv som även innefattar den aktuella 

historieundervisning och vad som sker i klassrummet tillsammans med elevernas och 

lärarnas perspektiv. Detta skulle kunna ske genom lärar- och elevintervjuer, 

observationer samt enkäter utifrån en liknande teoretisk ansats som den här 

undersökningen som även tar historiemedvetandet i beaktande. Samtidigt vore det 

även intressant att inte ett mer historiskt perspektiv genom att undersöka äldre 

läromedel och kursplaner för att se hur historiekulturen förändrats över tid.   

 

 

 

168Karlsson 2008, s. 19; Lundell 2010, s. 93–95.  

169 Ibid.  

170 Nordgren 2006, s. 318; Ammert 2008, s. 137. 
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Sammanfattning 

Undersökningen genomfördes med en hypotes om att folkmord behandlas och 

beskrivs utifrån ett eurocentriskt historiekulturellt perspektiv i läromedel och 

kursplan vilket sattes i relation till den utbildningspolitiska diskursen i kursplanens 

införande. Denna genomfördes i tre olika avsnitt. Källmaterialet bestod av kursplanen 

i historieämnet i Lgr11 samt kursplanen 2000, fem stycken läroböcker samt politiska 

förarbeten beståendes av motioner, utredning, betänkande och proposition.  

Undersökningen avgränsade sig mot årskurserna 7–9 genom att denna gör ansats 

på en global historia i en enda kurs samtidigt som ett nutidsorienterat perspektiv 

intogs i en form av historiografisk karaktär. Vidare genomfördes en avgränsning 

utifrån vilka folkmord undersökningen skulle behandla som tog den juridiska 

problematiken i beaktande.  

Historiekultur definierades i detta som den kultur som råder inom historieämnet, 

dess förmedling och urval. Undersökningens teoretiska ansats utgick ifrån en 

postkolonial teori utifrån eurocentrism vilken använde begreppen metropol och 

periferi. Detta kombinerades med ett Foucaults perspektiv på makt och kunskap 

enligt Diskursens Ordning som kompletterades med diskursanalys som metod.  

Undersökningens första avsnitt utifrån frågeställningen Vilken relation till metropol 

och periferi lyfts i de folkmord kursplanen behandlar och i den politiska diskussionen i 

kursplanens införande? med följdfrågan Befinner sig dessa folkmord geografiskt i metropolen 

eller periferin? påvisade en viss eurocentrism men att denna inte tog en entydig form 

genom att både kommunism och nazism behandlades med en exkludering av övriga 

folkmord. Däremot kunde en skillnad i detta urskönjas där Nazismen konkretiserades 

genom Förintelsen medan kommunistiska folkmord generaliserades. Andra avsnittet 

utgick ifrån Vilken relation till metropol och periferi lyfts i de folkmord läromedlen behandlar? 

vilket utvecklades i följdfrågorna Befinner sig dessa folkmord geografiskt i metropolen eller 

periferin? samt Vilka sammanhang, orsaker och konsekvenser behandlas? Denna visade på 

att folkmorden förmedlas med en eurocentrisk historiekultur där folkmord inom 

metropolen prioriterades genom exempelvis Förintelsen medan övriga folkmord till 

stor del behandlades ur ett metropoliskt perspektiv. Detta innebar att metropolens 

påverkan inte problematiserades och exkluderades eller att perifera konsekvenser 

utelämnades på bekostnad av metropolens. Det tredje avsnittet utgick ifrån Hur ser 

relationen mellan läromedlens urval av folkmord ut i relation till kursplanen? vilken 

påvisade utifrån läroböckernas varierade innehåll att de har ett relativt fritt utrymme i 

urval av folkmord. Däremot kan samma tendens till eurocentrism urskönjas i detta 

med en prioritering på folkmord inom metropolen.  

Sammanfattningsvis var undersökningen till stor del likstämmig med tidigare 

forskning även om inget bedrivits på specifikt detta område både gällande 

eurocentrism samt folkmord. Detta sätter undersökningen i ett större perspektiv som 

är i relation till annan forskning samtidigt som den fyllde en empirisk lucka i 

egenskap av att bidra med ny information.   
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