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Förintelsen	ifrågasatt,	en	övning	i	källkritik	och	textanalys.	
 

Vad vet du om förintelsen? Säger namnen Auschwitz och Buchenwald dig någonting? 
Förhoppningsvis har undervisningen i högstadiet bidragit till att du har bra koll på dessa namn. För 
några år sedan ansåg den svenska regeringen att svenska ungdomar visste för lite om Förintelsen och 
den nazistiska ideologin som låg bakom. För att råda bot på det startade regeringen projektet 
Levande historia. Syftet var att ge kunskaper och information samt skapa en beredskap för att stå 
emot liknande våldsideologier i framtiden. Projektet i Levande historia ger ut böcker och 
informationsmaterial och försöker på olika sätt medverka till att minnet hälls levande av det som 
hände. På hemsidan www.levenadehistoria.org kan du läsa mer om projektet.  Men hela tiden har 
det funnits personer som förnekat att förintelsen har ägt rum. De kallar sig för revisionister vilket 
betyder att de vill revidera, skriva om, historien om nazismen, andra världskriget och 
judeutrotningen. När projektet Levande historia kom igång startade de en hemsida med adress 
förvillande lik Levande historias, www.levandehistoria.com så småningom ändrad till 
www.sannhistoria.org . Där kan du ta del av deras argument. Vi har sagt att det är viktigt med 
källkritik när du ska studera samhället och samhällsfrågor.  

Här kan du nu få en praktisk övning i att tillämpa källkritik och textanalys. Revisionisternas hemsida 
är ett paradexempel på hur källor kan brukas och framför allt missbrukas. Gå in på hemsidan 
www.sannhistoria.org och granska den kritiskt. Här har du några frågor till din hjälp i granskningen. 
Du kommer säkert på fler i ditt fortsatta granskaningsarbete. Använd lärdomarna från lektionen och 
det vi lärt oss. 

 

Att	diskutera:	
1. Vem eller vilka är författare till hemsidan www.sannhistoria.org?  
2. Varför valdes till en början en adress som var förväxlande lik levendehistoria.org? 
3.  Vilka ordval används när revisionisterna beskriver de som har en annan åsikt än dem själva? 
4. Hur beskrivs Hitler och Nazityskland? 
5. Välj en artikel från sannhistoria.org och analysera den. Vilken är artikelns tes? Vilka argument 

används för att styrka tesen? Försök att formulera motargument. 
6. Sammanfatta varför revisionisternas hemsida till största delen är oanvändbar som källa för 

en framställning om Förintelsen och andra världskriget. 
 

 


