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Uppdrag till Göteborgs universitet att ta fram en 

forskningsöversikt och genomföra ett forskarseminarium 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet att ta fram en 

forskningsöversikt och genomföra ett forskarseminarium om undervisning 

inom skolväsendet som kan motverka antisemitism och andra former av 

rasism. I uppdraget ska både nationell och internationell forskning beaktas. 

Forskarseminariet ska genomföras i samband med Malmös internationella 

forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, som 

äger rum den 26–27 oktober 2020. 

Uppdraget ska genomföras i dialog med Forum för levande historia, 

Försvarshögskolan, Uppsala universitet, Malmö universitet och andra 

universitet och högskolor med relevant kompetens inom området.  

Göteborgs universitet får under 2020 rekvirera högst 1 200 000 kronor för 

uppdraget från Kammarkollegiet. Utbetalningen ska göras mot rekvisition 

som ska vara inkommen till Kammarkollegiet senast den 30 november 2020. 

I rekvisitionen ska hänvisning göras till diarienumret i detta beslut. Medlen 

ska belasta det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 6:1 

Allmänna val och demokrati, anslagsposten 7 Nationell satsning i samband 

med Malmös internationella forum om hågkomst av Förintelsen och 

bekämpande av antisemitism – del till Kammarkollegiet. Ej förbrukade 

medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021 på 

bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts diarienummer. 

Redovisning av användningen av medlen ska lämnas till regeringen 

(Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2021. 
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Skälen för regeringens beslut 

År 2020 är det 75 år sedan andra världskrigets slut och 20 år sedan 

Stockholms internationella forum om Förintelsen ägde rum då 

Stockholmsdeklarationen antogs. Enligt deklarationen ska staten stödja 

minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. Deklarationens 

syfte är bl.a. att säkra kommande generationers kunskap om orsakerna till 

Förintelsen och förmåga att begrunda dess följder. Arbetet med att 

uppmärksamma Förintelsen och brotten mot mänskligheten under andra 

världskriget samt betydelsen av detta i dag är prioriterat. Regeringen 

fortsätter det strategiska och samlade arbetet mot bl.a. antisemitism, 

antiziganism och andra former av rasism, kopplat till den nationella planen 

mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.  

Mot denna bakgrund arrangerar regeringen ett internationellt forum i Malmö 

för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som äger rum 

den 26–27 oktober i år. Malmöforumet kommer att ha tre teman: hågkomst 

av Förintelsen, utbildning om Förintelsen och antisemitism på sociala 

medier. I detta sammanhang kommer även folkmordet på romer samt 

övergrepp och förföljelse av andra grupper att beröras. Med anledning av 

forumet har 10 miljoner kronor avsatts för en nationell satsning, bl.a. i 

skolan. 

Frågan om hur undervisning kan motverka antisemitism har varit en viktig 

forskningsfråga under mycket lång tid. Det saknas en sammanställning av 

relevant forskning om hur antisemitism och andra former av rasism kan 

motverkas genom undervisning inom skolväsendet. Vidare behövs mer 

underlag om vad utbildningar för verksamma lärare och annan personal 

inom skolväsendet behöver innehålla för att stärka arbetet med att motverka 

antisemitism och andra former av rasism. Det kan även finnas värdefulla 

erfarenheter från civilsamhället som kan bidra till att stärka undervisningen 

inom skolväsendet för att motverka antisemitism och andra former av 

rasism. 

Mot bakgrund av detta, och som en del av den nationella satsningen med 

anledning av Malmös internationella forum om hågkomst av Förintelsen och 

bekämpande av antisemitism, bör Göteborgs universitet få i uppdrag att ta 

fram en forskningsöversikt och genomföra ett forskarseminarium om 

undervisning inom skolväsendet som kan motverka antisemitism och andra 

former av rasism. 
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På regeringens vägnar 

  

Anna Ekström  

 Andrés Zanzi 
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