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62   Historiebruk

HISTORIEBRUK 
– Förintelsen, en katastrof som förenar
Förintelsen är en ofattbar mänsklig katastrof. Det fruktansvärda kan aldrig 

göras ogjort – men vi som lever i dag kan lära av historien för att försöka 

skapa en fredligare och mänskligare värld i framtiden. 

Låt det aldrig hända igen!
Förintelsen har fått människor på olika platser i världen, med olika bakgrund 

och skilda politiska åsikter, att förenas i en gemensam kamp utifrån orden: 

Låt det aldrig hända igen!  

Det är ett slags historiebruk: Vi använder historiens mörkaste kapitel för 

att påverka vår framtid till något bättre. Det kan också ses som ett moraliskt 

historiebruk. Vi lyfter medvetet fram individer eller grupper som har 

behandlats illa genom historien, som judar, romer eller homosexuella, och 

försöker skapa historisk rättvisa åt dessa. 

I Europa utgör de gemensamma erfarenheterna av andra världskriget 

och Förintelsen en slags delad värdegrund. Nazismen symboliserar ondskan, 

vilket bland annat märks i populärkulturen, till exempel i filmer där fienden 

ibland bär nazisymboler. 

Även i Sverige anses Förintelsen vara särskilt viktig att känna till – det är 

därför du läser om den i historia. Skolverket skriver i kommentarmaterialet 

till kursplanen att Förintelsen:

i allra högsta grad präglat vår tid och ingår därför i den 
historiska referensram som alla behöver. […] Förintelsen är 

också en viktig utgångspunkt i arbetet för tolerans och demokrati

Vi får aldrig glömma
För många judar har det trauma som Förintelsen innebär blivit något att 

bygga sin identitet kring. En internationell minnesdag har instiftats den 

27 januari, samma dag som Auschwitz befriades av Röda armén. 

Under minnesdagen uppmärksammas Förintelsen i många olika länder. 

I Sverige hålls minnesceremonier på olika platser och judiska församlingar 

över hela världen anordnar en tyst vandring för judiska ungdomar, i 

Auschwitz. En av bilderna på detta uppslag – och på bokens framsida – är 

från en sådan vandring. Judiska ungdomar har fyllt järnvägsspåret, där så 

många människor färdats mot en säker död för bara några decennier sedan, 

med personliga meddelanden om hopp och en bättre framtid.
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     UPPGIFTER

Varför används historien?  a) Titta på bilderna på 

uppslaget och på bokens framsida. Hur används 

historien och varför?  b) Varför ska du lära dig om 

Förintelsen i skolan, enligt Skolverket?

Vilken historia används?  Vilka perspektiv och 

grupper av människor lyfts vanligtvis fram i olika 

historiska skildringar av Förintelsen?

Vilka konsekvenser får historiebruket?  

Kan vi påverka nutiden och framtiden genom att 

använda historien om Förintelsen? Förklara hur 

du tänker.

Människor tänder lyktor på Raoul Wallenbergs 
torg i Stockholm, den 27 januari 2020.

Judiska ungdomar fyller järnvägsspåret i Auschwitz med personliga 
meddelanden under Förintelsens minnesdag den 27 januari.
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