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Syftet med denna uppsats var att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka hur 

undervisningen om Förintelsen kunde se ut i högstadiets SO-undervisning och i gymnasiet. 

Undersökningen avsedde vad, hur och varför verksamma lärare och en överlevare beredde 

plats för Förintelsen i sin undervisning, samt hur det etiska respektive historiska perspektivet 

lyftes fram. Intervjuerna visade på att samtliga informanter menade att de etiska aspekterna av 

Förintelsen hade ett högt diskussionsvärde, ett något högre sådant än de historiska. Samtliga 

lärare påtalade att upplevelser och vittnesskildringar i förintelseundervisningen inspirerade 

och fick eleverna att förstå att de själva har en möjlighet att påverka hur samhället kan se ut i 

framtiden. Högstadielärarna tenderade att ha en mer fostrande syn på sin undervisning än vad 

gymnasielärarna hade, men samtliga lärare verkade vara överens om att alla som verkar inom 

skolan skall ta avstånd från antidemokratiska värderingar – på ett eller annat sätt. 
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1. INTRODUKTIONSKAPITEL 

 

1.1 INLEDNING 
 

”Förintelsen är ett skrämmande bevis på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati 

och människors lika värde vid liv. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Dessutom dog runt sju 

miljoner andra människor, bland annat homosexuella, funktionshindrade, kommunister och romer”1 

 

Ovanstående citat är hämtat från Levande historias hemsida. Levande historia är en myndighet som 

arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter, tolerans och demokrati. De arbetar även mot målet 

att ”att stärka människors vilja att verka för allas lika värde. Vi ska få dem att lyssna, förstå och 

agera”2 skriver de på sin hemsida. 

 

Anledningen till att jag i denna uppsats väljer att göra en undersökning av lärare och överlevandes syn 

på Förintelsens roll i skolan grundar sig delvis i att jag anser att området är oerhört viktigt och 

intressant att bevaka, detta med tanke på att jag personligen utbildar mig till gymnasielärare. Men, 

anledningen grundar sig likväl i att Förintelsen är en del av mänsklighetens historia som visar vad våld 

och intolerans kan få för konsekvenser när de når sin yttersta gräns. 

 

I mitt framtida yrkesliv som religionslärare så skall och kommer jag i min undervisning att verka för 

att eleverna får möjlighet att tillägna sig demokratiska värderingar. Förintelsen är en historisk händelse 

som jag i min undervisning kommer att behöva ta upp och diskutera med mina elever. Med avstamp i 

detta faktum, att Förintelsen kommer att vara del av mitt arbete - så finner jag det både intressant, 

lärorikt och givande att undersöka: vilken slags roll ett antal lärare och en föreläsare upplever att 

Förintelsen har i den undervisning som de själva bedriver. 

 

Vad kan det egentligen vara som eleverna får ta del av beträffande fakta, information och upplevelser, 

på vilka olika sätt förs egentligen Förintelsens minne vidare i skolan? Hur arbetar ett antal lärare och 

andra sakkunniga med att sprida kunskap kring det som hände under andra världskriget? Vad är det 

som de väljer att upp, hur tar de upp det och inte minst - varför känner de sig motiverade till sin 

undervisning?  

 

                                                       
1 http://www.levandehistoria.se/forintelsen 2009-04-19 
2 http://www.levandehistoria.se/om 2009-04-19 
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1.2 BAKGRUND 

Forum för Levande historia har, på uppdrag av den svenska regeringen gjort 

enkätundersökningar som tyder på att det finns lärare som har bristande historiska kunskaper 

om Förintelsen. Undersökningen tyder även på att lärare generellt sätt anser att 

undervisningen om Förintelsen är viktig3 – detta får mig att vilja undersöka närmare hur 

lärare, och även hur en föreläsare utan lärarbakgrund, själva upplever att de utformar sin 

undervisning och sina föreläsningar. 

 

Jag menar att det är viktigt att skolan aktivt verkar för att bevara minnet av Förintelsen, och 

för minnet vidare till kommande generationer för att undvika att historien upprepar sig. Då är 

det intressant att undersöka på vilket vis lärare och en föreläsare menar och motiverar att de 

faktiskt för minnet vidare i sin undervisning. Ett tänkbart sätt att undersöka detta på är att 

intervjua vilket jag i min undersökning har valt att göra. 

 

Vad som också enligt min mening motiverar undersökningen bortom mina egna privata 

preferenser är ett antal olika forskares studier som pekar på varför Förintelsen är relevant att 

beröra i elevernas undervisning. Christer Karlegärd skriver exempelvis i sin bok: Undervisa 

om nordisk och allmän historia att undervisningen i skolan måste: 

 

”skildra mänsklighetens värsta brott, nazismens systematiska utrotning av judar och andra 

för tyskarna misshagliga grupper. Det finns ingen mera angelägen uppgift för en äldre 

generation än att till det uppväxande släktet överföra kunskaper om detta brott mot 

mänskligheten […] Utan en aktiv insats av historielärare runt om i världen sjunker nazismen 

undan”.4 

 

Forskaren, och historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler menar vidare att eleverna, 

genom att få delta i en dialog om förintelsen får en möjlighet att inse att de kan påverka 

historien. De som är påverkade av nazism och tror sig sympatisera med den ideologin får i 

dialogen som skolan håller en möjlighet att omvärdera sina ståndpunkter och åsikter, och kan 

                                                       
3 Lange, Anders (2008). 
4 Christer Karlegärd (1992) s. 144. 

5 
 



förhoppningsvis även bli påverkade till att ändra sig och därmed också tillägna sig mer 

demokratiska värderingar som är förenliga med skolans läroplan.5 

 

Sven G Hartman skriver i boken Livstolkning och värdegrund6 att skolelevernas personliga 

utveckling blev en central och huvudsaklig del av religionsämnet under 1900-talet, tidigare 

var det främst de faktamässiga kunskaperna som ansågs viktiga att tradera. Vidare så påtalar 

Hartman att dagens religionsämne ofta kan ses som en viktig del i en medborgarutbildning 

som är nödvändig för att eleverna skall kunna ta del av vårt mångkulturella samhälle. 

Hartman poängterar att lärare i skolan bör stimulera samtal i klassrummen som rör etiskt 

laddade frågeställningar men stryker sedan under att läraren: ”inte skall leverera expertsvar”7 

som representerar ”det rätta” tyckandet. Hartman menar att förståelsen hos eleverna inte 

uppstår genom kopiering av lärarens åsikter utan genom att läraren låter eleven reflektera och 

upptäcka sin egen förståelse.8 

 

Skolverket skriver i sin rapport Perspektiv på religionskunskapen9 att religion idag har blivit 

ett ämne som ska hjälpa eleverna att bearbeta frågor om livet, om tro och etik samt som skall 

hjälpa dem att ta ställning till företeelser i samhället. I rapporten hänvisar skolverket även till 

undersökningar som tyder på att både lärare och elever anser att livsfrågor av etisk innebörd 

är en viktig del av undervisningen. I rapporten problematiseras också vilken målsättning 

skolan egentligen bör ha med etikundervisningen, och även huruvida det är eller inte är 

religionslärarens uppgift att fostra eleverna i moraliska frågor. Christer Mattson, som är 

projektledare hos Forum för levande historia menar att det är viktigt att alla människor drar 

moraliska slutsatser av Förintelsen och andra övergrepp mot människor för att undvika att 

liknande saker återigen inträffar. På Forum för levande historias hemsida uttrycker Mattson 

att: ”vi ska inspirera unga människor att skaffa sig egna åsikter genom nya insikter. Det 

kräver olika avstamp, olika angreppsvinklar och olika tonfall.”.10 

 

Undersökningen i denna uppsats syftar till att se hur undervisning om Förintelsen kan 

utformas i klassrummen. Genom att undersöka hur olika lärare bereder plats för Förintelsen så 

kan också slutsatser dras om eventuella likheter och skillnader i deras arbete. Genom att 

                                                       
5 Hermansson Adler Magnus (2000) 
6 Sven G Hartman, (2000) 
7 Sven G Hartman, (2000) s. 137 
8 Sven G Hartman, (2000) 
9 http://www.skolverket.se/sb/d/658/a/2295 
10 www.levandehistoria.se/om 2009-04-19 
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undersöka hur en överlevare som föreläser om Förintelsen lägger upp sin undervisning så går 

det även att upptäcka eventuella likheter och skillnader med lärarnas syn på denna 

undervisning. 

 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att med hjälp av intervjuer undersöka hur 

Förintelsen som ett historiskt fenomen, och som ett etiskt redskap kan behandlas, användas 

och diskuteras i högstadiets SO-undervisning och på gymnasiet. I syftet ingår också att 

jämföra dessa lärarberättelser med vad en föreläsare som har upplevt Förintelsen anser är 

viktigt att beröra i undervisningen om denna händelse. 

 

I intervjuerna har jag valt att fokusera på tre didaktiska frågeställningar: 

 

 Vad berättas om Förintelsen? 

 Hur berättas det om Förintelsen? 

 Varför berättas det om Förintelsen? 

 

1.4 AVGRÄNSNING 

I min undersökning har jag begränsat mig till att jämföra hur fyra lärare och en överlevande 

behandlar Förintelsen i skolundervisningen. Undersökningen avser att belysa hur 

undervisningen kan se ut i nivåerna 7-9 på grundskolan samt i kursen religionsvetenskap A på 

gymnasiet. Det skulle givetvis vara oerhört intressant att studera hur undervisningen kan se ut 

i samtliga åldersgrupper och i samtliga kurser/ämnen, på ett större antal skolor i Sverige och 

andra länder samt, hur undervisningen kan utformas av ett större antal lärare och överlevare. 

En sådan undersökning har dessvärre inte varit tidsmässigt genomförbar till denna uppsats. 

Detta till trots så är min förhoppning att min något begränsade undersökning ändå kan ha sitt 

värde som förstudie till ett mer omfattande projekt. 

 

1.5 STYRDOKUMENT 
Då min undersökning inriktar sig på ämnet religionskunskap A på gymnasiet samt på SO-

undervisningen på högstadiet så kommer jag i detta avsnitt att ge en kort beskrivning av dessa 

ämnens syften och mål. Vidare så kommer även Skolverkets läroplaner att beröras samt 

Förintelsens förankring i styrdokumenten.  

7 
 



1.5.1 SOämnet på högstadiet & Lpo94 
Undervisningen i högstadiet skall enligt Lpo94 (Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) ”utformas i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar och att var och 

en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”.11 Elevernas rättskänsla, tolerans, 

ansvarstagande och generositet skall på ett fostrande vis främjas och uppmuntras och skolan 

har till uppgift att ”förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på”12 

närmare bestämt: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta”.13 SO, eller samhällsorienterande ämnen (samhällskunskap, geografi, 

historia och religion) skall enligt Skolverkets mål leda till att ge eleverna: ”möjlighet att se 

omgivningen i relation till sig själv och att förstå sig själv i relation till omgivningen, dvs. hur 

individen formar sin värld och formas av världen. Kunskaperna skall ge en grund för att 

delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle och för att medverka 

till en hållbar samhällsutveckling.”14 

 

1.5.2 Religionskunskap A på gymnasieskolan & Lpf94 
Undervisningen i gymnasieskolan skall enligt Lpf94 (Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna) bedrivas i demokratiska former där elevernas eget deltagande och vilja till eget 

ansvar bör värderas högt.15 Det är enligt betygskriterierna i religionskunskap A viktigt att 

elevernas egen förmåga till ställningstagande främjas, detta skall i sin tur leda till ett livslångt 

lärande och till en förståelse för andra åsikter än de egna.16 Målen för religionskunskap A 

säger att eleverna skall ”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller 

strider mot grundläggande värden i samhället” samt ”kunna reflektera över andra 

människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik”.17 Vidare så bör rimligen övningar i 

reflektion och kritiskt tänkande vara framträdande i undervisningen när det gäller etiska 

frågor, omvärlds – och överlevnadsfrågor. Det är viktigt att eleverna får ta del av en 

                                                       
11 Lpo94 s. 3 
12 Lpo94 s. 3 
13 Lpo94 s. 3 
14 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3882&extraId

=2087. 2009.04.29 
15 Lpf94 s. 14 
16 Kursplanen för religionskunskap A 
17 Kursplanen för religionskunskap A 
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allmängiltig internationellt övergripande värdegrund för att de skall rustas till tänkande samt 

etiskt och moraliskt medvetna individer.18 

 

1.5.3 Förintelsens förankring i styrdokumenten 
Förintelsen som ord och begrepp går inte att finna i vare sig högstadiets eller gymnasiets 

styrdokument och kursplaner. De informanter som har deltagit i denna uppsats undersökning 

har själva valt att bereda plats åt Förintelsen i sin undervisning. Finns det alltså stöd i 

styrdokumenten trots att själva förintelsebegreppet inte är synligt i texten? Enligt min mening 

så är det rimligt att lärare tolkar mål, kriterier och syften på ett sådant vis som möjliggör att 

Förintelsen får en plats i undervisningen. Svaret blir alltså: ja. 

 

Eleverna skall utvecklas under sin skolgång, de skall formas till demokratiskt medvetna 

medborgare som vågar och kan ta ställning mot sådant som inte främjar ett jämställt samhälle. 

Förintelsen är ett exempel på vad som kan hända när demokratin faller. Förintelsen benämns 

som ett folkmord och som en historisk händelse som vi människor en gång har skapat. Att 

eleverna får möta Förintelsen i skolan är enligt min tolkning helt rimligt och nödvändigt. Jag 

menar inte att Förintelsen är det enda folkmordet som behöver tas upp i undervisningen, dock 

så tror och anser jag att dess minne bör föras vidare. De etiska och moraliska aspekter som vi 

kan koppla till Förintelsen är relevanta att diskutera även i vår samtid – för att historien inte 

ska upprepa sig. 

 

1.6 TEORI/ TIDIGARE FORSKNING 
 
1.6.1 Forum för Levande Historia 
 
År 1997 så uppmärksammades ett resultat från en enkätundersökning gjord av CEIFO 

(centrum för invandrarforskning) och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) som kom att resultera i 

att regeringen inledde projektet Forum för Levande Historia. Resultatet i enkäten visade att 

endast 71 % av ett antal tillfrågade skolungdomar var säkra på att Förintelsen hade ägt rum, 

övriga var osäkra eller menade att fenomenet inte hade ägt rum.19
 Under partiledardebatten 

1997 så tog den dåvarande statsministern Göran Persson med anledning av de tveksamma 

ungdomarna initiativ till en informationssatsning om Förintelsen, som främst skulle rikta sig 

                                                       
18 Kursplanen religionskunskap A 
19 http://www.dn.se/opinion/ful-fint-for-god-sak-1.564676 2009-04-19 
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till just svenska skolungdomar. Projektet Forum för levande historia skulle enligt regeringen 

ha ett övergripande mål, vilket var att: 

 

”stärka viljan hos var och en att aktivt verka för alla människors lika värde. Forumet skall 

behandla frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i 

Förintelsen.”20 

 

Regeringsprojektet har även sammanställt ett tryckt material som heter Om detta må ni 

berätta21 som finns gratis att beställa för den som önskar, materialet syftar till att skildra och 

berätta om Förintelsen för framförallt våra skolungdomar, men även för övriga delar av 

befolkningen. Om detta må ni berätta är ett ganska magstarkt och verklighetstroget material 

där censur inte förekommer i lika stor utsträckning som i exempelvis vanliga läromedel som 

skildrar Förintelsen. 

 

Projektet Forum för Levande Historia har även under Anders Langes ledning genomfört och 

sammanställt en övergripande undersökning baserad på en omfattande enkät som delades ut 

till över fem tusen verksamma lärare i Sverige. Enkäten syftade till att undersöka lärares 

erfarenheter av, och uppfattningar kring undervisning om Förintelsen. Enkäten visade bland 

mycket annat att 90% av alla lärarna som deltog i enkäten ansåg att uppmärksammande av 

Förintelsen var en viktig del av undervisningen. Mer än 80 % ansåg att Förintelsen fungerade 

bra som en ingång till bredare etiska och moraliska frågeställningar.22 Vidare så ansåg även 

90% av lärarna att eleverna hade en hög motivation som deltagare i undervisningen om 

Förintelsen.23 Enkäten pekade även på att lärare i Sverige hade bristfälliga kunskaper rent 

historiskt gällande vad som hände innan och under förintelsen. 

 

Regeringsprojektet Forum För Levande historia har under sin verksamma tid fått en del kritik. 

Bland annat så har Daniel Brandell (doktorand vid Uppsala universitet), Martin Linde 

(historiker vid Göteborgs universitet) och Åsa Linderborg (historiker vid Uppsala universitet) 

påtalat att projektet förmedlar en politiserad historiesyn, de menar: 

 

                                                       
20 http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/28/b30bd3a9.pdf 2009-02-03 
21 Bruchfeld, Stéphane, Levine A, Paul (1999) 
22 Lange, Anders (2008) s.7 
23 Lange, Anders (2008) s.78-81 
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”att bedriva en så specialiserad verksamhet inom ramen för en särskild myndighet är 

olämpligt; arrangemanget är som upplagt för politisk styrning. Forum ska inte göra 

någonting som inte universitet och högskolor redan har kompetens att göra. Det smala 

uppdraget, med fokus på en specifik händelse i det förflutna, medför en olycklig 

centralstyrning av skolans historieundervisning; lärarna får alltför detaljerade direktiv om 

vad de skall lära ut”24 

 

Bengt Nilsson har i en värdegrundsdebatt påtalat att Forum för Levande Historia på många vis 

har berikat skolans undervisning om Förintelsen, men han menar också att den kritik som 

riktats mot projektet har många poänger. Han menar att det många historiker varnar för, 

nämligen att vi idag har en ensidig fokusering på 1900-talets antisemitism, kan leda till att vi 

tappar vårt perspektiv på vad som hände innan 1900-talet och på vad som har hänt efter andra 

världskriget. Nilsson citerar bland annat i sin bok Att undervisa i historia25 historikern Dick 

Harrison som i sin tur skriver att: 

 

”Nazisternas förföljelser var inte den första eller ens den mest pretentiösa av världens 

pogromer[…] Exemplet kan mångfaldigas genom fler nedslag i historien”26 

 

1.6.2 Examensarbeten och rapporter 
Markus Johansson och Tobias Rosén har på Malmö högskola skrivit ett examensarbete vid 

namn: ”Ska man frossa i eländet? – en studie i lärares inställning till 

folkmordsundervisning.”27 Denna uppsats handlar om några gymnasielärares och 

lärarutbildares inställningar till folkmordsundervisning. Johansson och Rosén påvisar i sitt 

resultat att de intervjuade lärarnas syften till folkmordsundervisning varierade en aning. Vissa 

lärare betonade enligt deras undersökning den etiska aspekten. Andra ville placera in 

folkmord i en historisk kontext för att kunna dra paralleller bakåt i historien, men även fram 

till vår samtid. Skolverket har även i sin rapport Perspektiv på religionskunskapen28 påtalat att 

det finns undersökningar som tyder på att lärare anser att livsfrågor av etisk börd är en viktig 

del av undervisningen.  

 

                                                       
24 http://www.socialistiskapartiet.se/e107_plugins/content/content.php?content.1072 2009-04-30 
25 Nilsson, Bengt (2004) s. 255 
26 Dick Harrison citerad i Nilssons text (2004) s. 264 
27 Johansson, Markus, Rosén Tobias- kan hämtas på: http://dspace.mah.se/dspace/handle/2043/4243 
28 Perspektiv på religionskunskapen, rapport av skolverket 
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2. METODBESKRIVNING 
 
I detta metodavsnitt så kommer jag att redogöra för hur jag har gått tillväga för att få fram 

mitt resultat. Jag kommer att beskriva vilken typ av datainsamling jag har ägnat mig åt, dvs. 

förklara vilken metod jag har valt, vad själva metoden innebär samt genomförandet av den. 

Vidare så kommer jag även att redogöra för hur jag har genomfört intervjuerna samt hur jag 

har sammanställt dessa. Information om det förarbete som gjordes innan intervjuerna i form 

av urval, provintervjuer, tillförlitlighet och etiska principer kommer också att tas upp samt 

vilken litteratur jag har använt mig av när jag har utformat intervjuerna. 

___________________________________________________________________________ 

 

”Hermeneutik – läran om tolkning – kretsar kring forskarens förståelse av ett fenomen […] 

Förståelsen är viktigare än förklaringen inom hermeneutik. Det finns inget absolut rätt 

svar.”29 

 

I min uppsats så skall jag försöka förstå mig på hur Förintelsen kan tas upp i skolan. Till min 

hjälp för att nå denna förståelse så kommer jag att genomföra en empirisk undersökning som 

genom kvalitativa samtalsintervjuer förhoppningsvis kommer att ge mig en bild av hur 

Förintelsen bereds plats i undervisningen hos berörda informanter. Jag har en hermeneutisk 

syn på såväl mina resultat som på min egen tolkning av det empiriska materialet. Jag är alltså 

medveten om att det som jag kommer fram till i undersökningen och i analysen inte är det 

enda och eller det allmängiltiga svaret. Bland annat för att informanternas utsagor är både 

subjektiva och ideologiskt färgade men även för att min egen tolkning säkerligen bitvis kan 

blir en subjektiv när jag tolkar mitt empiriska material. 

 

2.1 INTERVJUMETOD 

Denna uppsats resultat bygger på fem kvalitativa intervjuer som spelats in, transkriberats till 

text, tolkats och sammanställts. Intervjuerna har hållits med verksamma lärare samt med en 

Överlevare från Förintelsen som föreläser om sin bild av händelsen. Till min hjälp innan och 

under intervjuarbetet så har jag haft ett flertal handböcker, men främst: Intervju som metod av 

Monica Dalen30 och Forskningsmetodik av Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang.31 

                                                       
29 www.uppsats.se/ord24 2009-02-01 
30 Dalen, Monica (2008) 
31 Holme & Solvang (1997) 
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Ett huvudsakligt och överordnat mål med kvalitativ forskning är enligt Dalen att: ”nå insikt 

om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet.”32 Vidare 

så anses även den kvalitativa intervjun enligt Solvang och Holme vara speciellt lämpad ”för 

att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor.”33 

 

Anledningarna till att jag har valt att med kvalitativa och ostrukturerade intervjuer istället för 

med exempelvis kvantitativa eller kvalitativa enkätundersökningar försöka besvara mina 

frågeställningar är många. Framförallt så har jag valt att kvalitativt intervjua verksamma 

lärare och en föreläsare just för att de är verksamma ute på skolorna. Då lärare och föreläsare 

faktiskt är aktiva i området som jag undersöker så bör de enligt min bedömning rimligtvis 

också vara lämpade att besvara mina frågor gällande: vad som berättas om förintelsen, hur det 

berättas och varför det berättas om den i skolan. Holme och Solvang påtalar att som de 

benämner det: respondentintervjuer:” går ut på att vi intervjuar personer som själva är 

delaktiga i det vi studerar”34 och det är precis det som jag vill göra i min uppsats. Jag blev 

både intresserad och berörd av Forum för Levande Historias stora enkätundersökning men 

upplevde samtidigt under läsningen av den att det även skulle vara intressant att intervjua 

lärare och föreläsare mer exakt och personligt om hur, om vad och varför de undervisar om 

förintelsen. 

 

Vad det gäller urvalet av de informanter som har intervjuats så vill jag påtala att dessa helt har 

deltagit på frivillig basis, vilket är något som Holme och Solvang poängterar är mycket viktigt 

för intervjuns kvalité. Urvalet bör utgöras av en variationsbredd beträffande bland annat kön, 

ålder och utbildning.35 Detta har jag försökt att tillgodose så gott det har varit möjligt - jag har 

valt att intervjua både kvinnor och män som befinner sig i olika ålderskategorier. De lärare 

som har intervjuats har en lärarexamen och samtliga är alltså behöriga lärare. Den föreläsare 

som har intervjuats är främst lämplig och intressant som informant på grund av sina egna 

erfarenheter av Förintelsen samt på grund av att han under många  år har föreläst för både 

ungdomar och vuxna om Förintelsen. Det är för mig relevant att ha en spridning på både ålder 

och kön hos mina informanter, detta för att jag vill få en så bred bild som möjligt av vilka 

attityder och uppfattningar som finns om Förintelsens roll i skolan. Holme och Solvang menar 

att olikheterna hos informanterna gör att dessa upplever det berörda forskningsområdet på 

                                                       
32 Dalen, Monica (2008) s. 11 
33 Holme &Solvang (1997) s. 9 
34 Holme & Solvang (1997) s. 104 
35 Holme & Solvang (1997) 
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olika vis – vilket är intressant för resultatet.36 Intervjuerna syftar alltså inte till att samla in 

fakta som anses vara den enda sanna, utan det är just det subjektiva i undersökningen som är 

intressant. 

 

Innan intervjuerna genomfördes så skickade jag ut ett e-postmeddelande där jag presenterade 

syften och frågeställningar som tillhörde uppsatsen samt vad intervjuerna var tänkta att 

behandla. Detta e-postmeddelande finns bifogat i bilaga 1. Som det går att se i bilagan så 

klargör jag för de tilltänkta informanterna att intervjun kommer att utformas som ett slags 

samtal som kommer att kunna röra sig fritt mellan ett par angivna punkter som jag anser är 

värdefulla för min undersökning. Holme och Solvang beskriver att standardiserade 

frågeformulär inte används i kvalitativa intervjuer, och detta medför att informanterna själva i 

en stor mån kan styra utvecklingen av intervjun/samtalet.37 Vidare så menar Solvang och 

Holme att: 

 

”styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig 

situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren 

utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna.”38 

 

Det är viktigt att vara medveten om att intervjupersonerna precis som Holme och Solvang 

säger kan: ”frisera verkligheten”39, detta med tanke på att det är den egna verkligheten som 

dessa beskriver och som de då rimligen sympatiserar med. Det går inte att bevisa att det 

informanterna säger är helt sanningsenligt, men å andra sidan så kan jag inte heller bevisa att 

en kvantitativ enkät får helt sanningsenliga svar från dem som fyller i den. Min förhoppning 

inför intervjuerna var att informanterna skulle uppleva att jag som forskare förtjänade en 

tillförlitlig relation och att de därför skulle ge mig sanningsenliga svar som väl representerade 

verkligheten. Jag har strävat efter att bygga upp en sådan relation med informanterna för att 

intervjun ska vara meningsfull både för mig som forskare och för informanterna själva. 

 
Miljön som har varit aktuell under intervjuerna har främst anpassats efter informanternas 

önskemål och förslag. I nästa avsnitt kommer informanterna att presenteras och där kommer 

även miljön och eventuella hjälpmedel att presenteras. Vid alla intervjuer så har 

                                                       
36 Holme & Solvang (1997) s. 104 
37 Holme & Solvang (1997) s. 101 
38 Holme & Solvang (1997) s. 99 
39 Holme & Solvang (1997) s. 104 
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ljudupptagning förekommit, detta med anledning att intervjuerna efter att de har genomförts 

har transkriberats för att underlätta resultatsammanställningen. Jag har haft möjlighet att 

lyssna flera gånger på vad informanterna har sagt och har med lätthet kunnat sammanställa 

och återge vad de har sagt. Jag ser det också som en fördel att jag slapp anteckna under själva 

intervjun, detta tror jag hade kunnat orsaka att jag hade förlorat fokus som lyssnare och att 

informanten hade kunnat känna att jag inte lyssnade fullt ut på all som sades på grund av att 

jag behövde lägga energi på att även anteckna. 

 

Det finns så klart även nackdelar med att ha ljudupptagning aktiv under intervjuerna, dels så 

kan informanterna till en början och eller under hela samtalet känna sig obekväma med att 

bandas och dessutom så tog sammanställningen av de nästan en timme långa intervjuerna en 

hel del tid. En ljudupptagning är tidskrävande att sammanställa och den visar inte heller upp 

informanternas eventuella kroppsspråk, något som en videokamera hade kunnat göra. För att 

inte missa eventuella kroppsliga förtydliganden hos informanterna så har jag efter varje 

intervju skrivit ner eventuella rörelser eller gester som informanterna har delat ut. Värt att 

nämna är även att jag som har intervjudata har haft samma klädsel vid alla intervjuer, detta 

har varit en neutral klädsel utan uppseendeväckande loggor och färger som har burits vid 

samtliga tillfälle för att alla informanter skall ha haft samma vy. 
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2.2 INFORMANTPRESENTATION 
 

 

Informant A – fiktivt namn Anna 

 Kvinna 51 år. 

 Gymnasielärare i svenska och religion. 

 Arbetar i Mellansverige. 

 Har varit verksam som lärare i 27 år. 

 Intervjun ägde rum i ett avskilt klassrum 

med aktiv ljudupptagning. 

 Tidsåtgång: 1 h 15 minuter. 

 

 

Informant B – fiktivt namn Benny 

 Man 37 år. 

 Gymnasielärare i svenska och religion. 

 Arbetar i Mellansverige. 

 Har varit verksam som lärare i 6 år. 

 Intervjun ägde rum i ett avskilt grupprum 

med aktiv ljudupptagning. 

 Tidsåtgång: 54 minuter. 

 

 

Informant C – fiktivt namn Carina 

 Kvinna 40 år. 

 Högstadielärare i SO, undervisar även i 

svenska. 

 Arbetar i Mellansverige. 

 Har varit verksam som lärare i 9 år. 

 Intervjun ägde rum i en avskild datasal 

med aktiv ljudupptagning. 

 Tidsåtgång: 55 minuter. 

 

 

Informant D – fiktivt namn David 

 Man 66 år. 

 Högstadielärare i SO. 

 Arbetar i Mellansverige. 

 Har varit verksam som lärare i 35 år. 

 Intervjun ägde rum i ett avskilt arbetsrum 

med aktiv ljudupptagning. 

 Tidsåtgång: 1 h 5 minuter 

 

 

Informant E – fiktivt namn Erik 

 Man 73 år. 

 Pensionerad allmäningenjör som idag är aktiv inom olika styrelser och sociala organisationer. 

Föreläser om sin upplevelse av förintelsen på skolor i hela Sverige ett par gånger i veckan 

och samarbetar med Forum för Levande Historia. 

 Intervjun ägde rum i ett avskilt rum på ett bibliotek med aktiv ljudupptagning. 

 Tidsåtgång: 45 minuter samt observation under en två timmars föreläsning för två stycken 

årskurs9-klasser i Mellansverige. 
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2.3 PROVINTERVJU 

För att testa hållbarheten på de ämnen som samtalsintervjuerna skulle behandla så utfördes en 

provintervju med en verksam lärare i religion på gymnasiet. Intervjun uppfyllde önskvärda 

krav, och bedömningen att den var hållbar och inte behövde förändras gjordes av både mig 

och den som blev provintervjuad. Jag har inte valt att ta med provintervjun i resultatet med 

tanke på att den endast avsedde att testa de samtalsämnen som de huvudsakliga intervjuerna 

var tänkta att behandla. Provintervjun bandades inte och har inte transkriberats. 

 

2.4 BEARBETNING AV INTERVJUERNA 
Den datainsamlingsmetod som har använts är ostrukturerade samtalsintervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med full uppmärksamhet på informanternas åsikter, svar och eventuellt 

kroppsspråk. Intervjuerna transkriberades sedan direkt efter genomförandet. För att spara tid 

och för att fokusera på det som var relevant för uppsatsens resultat så transkriberades endast 

de samtalsämnen som var av vikt och hade koppling till de tre stora didaktiska huvudfrågorna. 

Övrigt småprat och eventuella utsvävningar transkriberades alltså inte. Ljudupptagningen som 

vid alla intervjutillfällen ägde rum underlättade transkriberingen genom att hela ljudfilen lades 

över på datorn. Vid transkriberingstillfällena så pausades ljudfilen under tiden som 

nedtecknandet av vad informanterna uttryckte. Transkriberingarna utgör resultatdelen i denna 

uppsats och har kommit till stor nytta vid tolkning och analys av det empiriska materialet. 

 

2.5 TILLFÖRLITLIGHET 

Intervjuerna genomfördes enskilt med läraren/föreläsaren för att förhindra eventuell påverkan 

från andra. Med tanke på att intervjuerna utfördes i samtalsform så minskar risken att 

informanten misstolkar frågorna, som det lätt kan bli i en kvantitativ undersökning när 

exempelvis enkäter används. Då jag endast har utfört intervjuerna på två skolor i en kommun 

så kan resultatet av dem inte ge någon generell slutsats på området. Studien skulle alltså, om 

den utfördes på andra skolor och med andra informanter kunna få ett helt annat resultat med 

tanke på att det är informanternas personliga åsikter och erfarenheter som efterfrågas i denna 

intervjustudie. 
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2.6 ETISKA PRINCIPER 

Jag har arbetat efter konfidentiella principer när det kommer till att beskriva informanterna 

och de har fått fingerade namn. Dock har deras ålder och yrken definieras, men detta har 

godkänts av informanterna själva. Transkriberingarna kommer inte att lånas ut eller spridas 

utan används endast till denna uppsats, detta är informanterna införstådda och nöjda med. 

 

18 
 



3. RESULTATREDOVISNING 
 
I detta avsnitt så kommer jag att presentera det empiriska material som intervjuerna har 

resulterat i. Jag kommer att sammanfatta och blanda samtliga informanters svar under de tre 

huvudsakliga frågeställningarna: vad berättas om Förintelsen, hur berättas det om 

Förintelsen och varför berättas det om Förintelsen. Detta för att få en tydlig tematisk struktur 

som jag hoppas kommer att underlätta läsningen av resultatet. Jag vill betona att de olika 

punkterna bitvis kommer att gå in i varandra den tilltänkta tematiska strukturen till trots, 

detta då de i vissa avseenden hänger samman och i intervjuerna av informanterna har 

sammankopplats. 

___________________________________________________________________________ 

 
3.1. INTERVJURESULTAT 
 

3.1.1 Vad och hur berättas det om förintelsen? 
 
Det etiska perspektivet 

Det etiska perspektivet som kan kopplas till förintelsen var något som samtliga informanter 

ansåg var ytterst viktigt att belysa och lägga fokus på i undervisningen. Att genom olika typer 

av diskussioner beröra förintelsen och ämnen som kan kopplas till den är också något som alla 

informanterna anser är och bör vara en av de centrala hörnstenarna i undervisningen. 

 

Många exempel på ämnen som rent etiskt kan kopplas till förintelsen har framkommit under 

intervjuerna. Gymnasieläraren Anna menar exempelvis att en av de filmer som hon brukar 

visa brukar blåsa liv i en etisk diskusson bland eleverna. Filmen handlar om ett av Dr: 

Mengeles experiment där han undersöker hur länge ett spädbarn kan överleva utan mat, han 

tejpar moderns bröst och slutligen så avlider spädbarnet av svält. Enligt Anna så reagerar 

eleverna oerhört starkt på barnets död och etiska diskussioner kring exempelvis alla 

människors lika värde eller vad som händer efter döden blir lätt aktuella efter att eleverna har 

sett filmen. Även frågor kring genetiska experiment kan komma upp och diskuteras vilket 

Anna anser är oerhört givande för eleverna. Anna menar att Förintelsen och den etiska 

dimensionen av religionsundervisningen har en ”självklar relation till varandra”. 

 

Gymnasieläraren Benny påtalar att det etiska perspektivet är det centrala i hans undervisning 

om förintelsen, han poängterar att det är det ”omänskliga” i Förintelsen som han försöker 
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komma åt att diskutera med eleverna och exemplifierar med att ”hat och krig” ofta får vara 

diskussionsämnen i klassen. 

 

SO-läraren Carina menar att hon alltid försöker ta vara på det som eleverna är intresserade av 

till en början även om det kan vara exakta dödstal eller historiska fakta, men hon upplever 

vanligen att det som eleverna oftast frågar om kan leda vidare till etiska diskussioner. 

 

Ytterligare etiska och moraliska frågor som Anna upplever brukar diskuteras i relation till 

filmen om Dr Mengele som tidigare nämndes är: ”hur vi människor ser på nya människor i 

vår omgivning”. Anna belyser att det är lätt för eleverna att koppla detta till sin egen kontext 

och omvärld genom att exempelvis diskutera hur de ser på en ny klasskamrat, på människor 

med annan etnisk bakgrund än den egna och liknande. Diskussionen brukar vanligen gå 

vidare till att eleverna samtalar om hur de behandlar varandra och andra i samhället, vilka 

fördomar som finns både hos dem själva och hos andra samt vad dessa kan leda till i 

förlängningen. 

 

Ytterligare saker att diskutera, men främst att uppmärksamma eleverna på, anser Anna är 

vikten av att man som enskild individ faktiskt kan bekämpa sina fördomar genom att uppleva 

och lära känna människor från andra kulturer. I en annan film som Anna visar för sina elever 

så är det en flicka som porträtteras, hon har som mål i livet att kunna se alla människor i 

ögonen, oavsett hudfärg, religion och etnisk bakgrund. Anna menar på att eleverna vanligen 

blir tagna och berörda av flickans berättelse och att de håller med henne. Ofta brukar det 

framkomma att de själva vill uppnå samma och eller liknande mål som flickan i filmen. 

 

I anslutning till detta så brukar diskussionerna i klassrummet ofta behandla hur vi människor 

ibland tänker tankar som vi inte vill tänka, och hur viktigt det är att vi är medvetna om detta 

för att förhindra att vi dömer ut andra innan vi har gett dem en värdig chans till att presentera 

sig själva. Anna belyser hur viktigt det är att eleverna inser ”att först när de har insett vilka 

tankar och fördomar som de har så kan de också ifrågasätta varför de tänker dessa tankar.” 

 

Carina berättar om hur hennes filmvisningar ofta kopplas till etiska diskussioner i 

klassrummet. Hon nämner att exempelvis en film som hon visar, speciellt behandlar 

begreppen utsatthet och ensamhet, vilket hon anser med fördel kan och bör kopplas till 

elevernas egen verklighet idag. Något som hon i anslutning till ytterligare en film brukar 
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diskutera är hur lätt det är att låta de fördomar som man har ta över ens liv, men också – hur 

påverkbara vi människor är. Carina menar att dessa ämnen väl går att koppla till Förintelsen 

på ett flertal olika vis, bland annat för att: ”tyskarna blev ju ganska hjärntvättade och jag vill 

att eleverna själva ska få en chans att märka om de själva tack vare sin omgivning samlar på 

sig en massa fördomar som gör att de blir sura på alla som inte är som dem själva”. 

 

SO-läraren Davids filmvisningar slutar ofta med etiska diskussioner i klassrummet, vilket är 

något som han upplever är mycket givande både för sig själv och för sina elever. En video 

som David speciellt beskriver är en dokumentär som BBC har gjort om en kvinna vid namn 

Kitty Hart. Hon valde att inte vittna i Nürnbergrättegången vilket David menar bäddar för en 

hel del etiska dilemman att diskutera i klassen. Bortsett från de etiska diskussionerna i 

anslutning till dokumentären om Kitty Hart så menar David att: ”den etiska diskussionen i 

klassrummet är genomgående i hela förintelseundervisningen” och han tycker uttryckligen 

att:” den etiska dimensionen behöver kopplas till elevernas egen verklighet för att fylla en 

vettig funktion.” 

 

Överlevaren Erik brukar under sina föreläsningar sätta det han har varit med om i relation till 

sina lyssnares personliga liv. Han brukar ställa frågor till dem som: ”hur skulle ni känna om er 

kusin blev bortförd och kastad på en lastbil som boskap utan värde, trots att han kanske bara 

var ett barn?”. Han berättar även på ett så bidligt och beskrivande vis han kan hur de som 

överlevde förintelsen såg ut efter tiden i lägren, han beskriver hur nästan alla ben i kroppen 

blottas och hur musklerna var mer förtvinade än befintliga. Han berättar också hur otroligt lite 

han och hans mor vägde i kilogram när de blev befriade av ryssarna och menar att detta ofta 

påverkar eleverna enormt mycket. Enligt Erik så undrar lyssnarna ofta efter föreläsningen hur 

det var möjligt och hur det kändes, på deras frågor väljer Erik att svara personligt och 

sanningsenligt. Erik tror att just hans personliga berättande gör eleverna mer etiskt medvetna i 

sin egen kontext och att de själva i många fall blir mer engagerade i liknande och ibland också 

pågående situationer runt om i världen. 

 

Historiska bakgrundsfakta 

Bakgrundsfakta till förintelsen är något som samtliga informanter anser är viktigt att eleverna 

får ta del utav. Anna menar att: ”Det är viktigt att påvisa för eleverna hur framförallt 

judarna, men också hur andra utsatta grupper har förföljts genom historien. Och vad det 

beträffar judarna hur de har pekats ut för att ligga bakom hemskheter som drabbat 
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människan, hur de har förskingrats, blivit hänvisade till vissa yrken och att man med tanke på 

detta blev duktig inom de yrkeskategorier som man fick befatta sig med” 

 

Benny säger att: 

”jag är ingen historiker, men jag försöker alltid belysa judarnas utsatthet genom historien. 

Jag brukar dock undvika att gå in på överdrivet mycket historiska detaljer som årtal och 

liknande speciellt mycket utan jag tar mer upp förintelsen som begrepp och det omänskliga i 

den.” 

 

Erik berättar under sina föreläsningar om sitt liv från och med september 1939 och fram till 

befrielsen 1945. Han säger att han berättar om: ”allt som hände mig under de där åren, om 

mitt liv i ghettot och koncentrationslägret. Jag berättar om vad tyskarna gjorde, hur de bytte 

namn på gator och hur de förde sig rent politiskt. Jag berättar också hur mitt liv efter 

Förintelsen såg ut, hur jag kom till Sverige och hur klimatet i landet har förändrats under de 

år som jag har bott här” 

 

David tycker att hela diasporan och förskingringen i den judiska historien är viktig att ta upp. 

Vidare så tror han att historiska dokument med fördel kan presenteras i undervisningen när 

det kommer till hur många som blev utrotade och liknande. 

 

Carina brukar ofta visa ett dokument för sina elever som visar hur många som dog och varför 

de dog. Detta upplever hon är effektivt då hon menar att eleverna får ett grepp om hur 

omfattande utrotningen av människor faktiskt var under Förintelsen. Carina berättar att hon i 

sin undervisning om judendomen ”nästan alltid får frågor från eleverna om judeförföljelser 

och om Israel och Palestina, ofta behöver eleverna mer kött på benen när det kommer till 

historiska fakta kring varför judarna blev förföljda och framförallt till varför Israel är så 

omtalat”. 

 

Anna menar att Israel och Palestina-konflikten, själva utropandet av Israel samt hur 

situationen ser ut i dagsläget är viktigt att ta upp med eleverna. Hon menar att det är centralt 

att belysa vad de båda sidorna av konflikten står för. Det är viktigt att eleverna får en 

uppfattning om motiven till konflikten från de olika parternas sidor sett. Detta får de enligt 

Anna framför allt genom den historiska bakgrunden till konflikten vilken hon alltid försöker 

redogöra för. 
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Carina menar att det finns ett stort intresse hos eleverna beträffande Israel- och 

Palestinakonflikten, hon brukar ofta i sin SO-undervisning bevaka konfliktens dagsläge med 

hjälp av mediala medel tillsammans med sina elever, något som hon upplever främjar deras 

förståelse både för Israeler och för Palestinier men också för judarnas utsatthet rent historiskt. 

 

David poängterar att eleverna behöver få den information om Israel och Palestina som i 

dagsläget finns tillgänglig. Han menar på att de: ”måste få en chans att göra en egen 

bedömning gällande vad de tycker är rimligt eller orimligt i konflikten. De måste också lära 

sig att väga källor mot varandra och då ser jag att Israel och Palestina konflikten kan vara 

ett led i det.” 

 

Benny menar att hans elever ofta själva frågar om Israel och Palestinakonflikten varpå han 

vanligtvis brukar koppla historien bakom utropandet av Israel till konflikten. Han säger ”jag 

menar, Israel är ju en konsekvens av judeförföljelsen genom tiderna och det behöver man 

belysa för eleverna.” 

 

Erik berättar att det händer att han får frågor om konflikten nere i Israel. Han menar att han 

möter dessa frågor precis som alla andra som han kan tänkas få, nämligen med svar som 

belyser vad han tycker om konflikten, som han förövrigt är noga med att poängtera: ”inte 

nödvändigtvis är samma för alla bara för att de är judar. Jag vill gärna påvisa att även 

judiska människor är oense om saker.” 

3.1.2 Hur berättas det om förintelsen? 
 

Engagerat berättande och bemötande 

Anna berättar ofta om egna erfarenheter för sina elever vilket hon upplever fångar deras 

uppmärksamhet på ett effektivt vis. Hon menar att undervisningen blir mer verklig och 

intressant när man drar in eventuella personliga erfarenheter, undervisningen blir alltså enligt 

Anna inte lika monoton som när eleverna endast får läsa om saker. Anna menar även att det 

personliga engagemanget är viktigt när man undervisar om Förintelsen, engagemanget för 

med sig ett förtroende och eleverna känner att jag är intresserad och de förstår att det här är 

något viktigt, hon säger att: ”det gör dem inte alltid annars”. 
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Anna menar att det i högsta grad är viktigt att bemöta eventuella intoleranta åsikter och 

fördomar som ibland kan komma till uttryck i klassrummet. Anna upplever att de gånger som 

hon har mött skeptiska åsikter till att exempelvis förintelsen har ägt rum, eller när hon har fått 

höra osmakliga skämt om de som drabbades av förintelsen så beror det på okunskap hos 

eleverna. Detta finner hon tämligen lätt att bemöta med just kunskap och fakta. I vissa 

extrema fall så påtalar Anna att en vild diskussion eller att en rad fakta som uttrycks från 

lärarens sida inte alltid leder till någon lösning om eleven är skeptisk till vad som har hänt 

under Förintelsen. Hon tror snarare att det istället kan vara mer effektivt att visa en film och 

att sedan låta eleven tänka till själv, för att sedan ges chansen att ompröva sin ståndpunkt. 

 

Benny yttrar att det är viktigt att: ”Möta eleverna som förnekar på den nivå som de befinner 

sig på, både rent kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt och sedan så får man 

problematisera det som de påstår”. 

 

David poängterar att han: ”mer än gärna tar en utmaning, en match mot någon som förnekar 

förintelsen. Ofta är de inte pålästa och är ganska enkla att snacka omkull när de är ute och 

cyklar”. David tycker att det är viktigt att lärare inte backar när det blir jobbigt, det är just de 

motsträviga eleverna som man måste ”hugga tag i så att de inte hamnar ännu mer snett” 

säger han. 

 

Erik menar att det är jätteviktigt att skolan vågar lyfta frågor som kan anses som obekväma 

och berättar att han själv gärna svarar på elevernas frågor, även om de skulle vara 

fördomsfullt laddade eller anspela på fördomsfulla påståenden. Han säger att det ”är ju de 

eleverna som tycker så som jag verkligen vill träffa och försöka prata med”. 

 

Gästföreläsare och vittnesskildringar 

Anna uttrycker att hon är positivt inställd till att bjuda in sakkunniga och människor som 

själva har upplevt förintelsen för att ge eleverna en annan och mer mänsklig och personlig 

bild av vad som hände under Förintelsen. Anna menar att personliga berättelser, både live och 

på film brukar fånga elevernas uppmärksamhet och att dessa ofta bidrar till att de utvecklar en 

mer genuin förståelse för Förintelsen. Anna berättar att hon aldrig har upplevt att elever 

ifrågasätter personliga berättelser som har bandats eller berättats live för dem:” förmodligen 

så ger de ett känslomässigt intryck” tror Anna - vilket i sin tur inte leder till samma skeptiska 
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hållning till det som berättas som om det bara vore en text med en berättare som eleverna inte 

får möta på riktigt. 

 

Benny säger att han mer än gärna skulle använda sig av gästföreläsare i sin undervisning om 

Förintelsen, han: ”är övertygad om att sådana inslag i undervisningen lyfter både elevernas 

engagemang och deras intresse vilket i sin tur leder till att de utvecklar en personlig och mer 

äkta förståelse för det vi talar om” 

 

Carina upplever att vittnesskildringar på film är mycket bra att använda i undervisningen om 

Förintelsen, hon menar ”att eleverna förstår på ett djupare plan och de slipper snuttifierade 

och förkortade versioner om Förintelsen som ofta finns i läroböckerna som vi har här på 

skolan”. Carina uttrycker:” att de som har överlevt Förintelsen blir färre och färre och att 

man med tanke på detta måste se det som jätteviktigt att göra vittnesskildringar synliga i 

undervisningen för att på ett trovärdigt vis föra förintelsens minne vidare”. 

 

David säger att han har blivit ”bränd ett par gånger” när det kommer till gästföreläsare. Han 

berättar att det har hänt att den som kommer och ska berätta om Förintelsen: ”är som en 

levande bandspelare som inte längre orkar ge av sig själv, vilket är förståeligt”. David tror 

inte att sådana vittnesskildringar är speciellt givande, men ”när en person kommer och 

berättar som orkar ge av sig själv, och som kan få ungarna att fatta hur djävulusiskt hemskt 

det var, då är det en givande upplevelse som är ovärderlig”. 

 

Erik, som själv är en gästföreläsare upplever att hans besök ofta är uppskattade av både lärare 

och elever på skolorna. Under sina föreläsningar berättar han detaljerat om hur hans familj 

drabbades av förintelsen och vad de blev utsatta för. Han berättar att även de mest rastlösa och 

pratsamma eleverna brukar sitta still och lyssna till hans berättelse. Erik tror att han ”på något 

vis berör dem, eleverna förstår att jag inte står där och ljuger om att min kusin blev kastad på 

ett flak när han var bara barnet, och de förstår hur otroligt jobbigt det här har varit för mig 

och min familj, och för alla andra miljontals drabbade med för den delen”. 
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Upplevelser 

Anna berättar om hur hon och hennes elever förr alltid åkte till Auschwitz på studieresa. Idag 

är detta inte längre aktuellt utan klassresorna går nu till andra mål, vilket Anna i egenskap av 

religionslärare tycker är beklagligt då dessa resor gav oerhört mycket till eleverna, och lärarna 

på många plan. Anna berättar hur den fysiska upplevelsen av att ha varit i lägren sällan 

försvinner från elevernas medvetande och säger att:” den gör ett avtryck, den ärrar och jag 

tror att den kan främja deras medmänsklighet för resten av deras liv.” 

 

Benny menar att klassresor ”är helt överlägset. Får man som elev vara på plats på 

exempelvis ett koncentrationsläger så kommer man Förintelsen in på djupet, den liksom 

sjunker in och det blir på något vis verkligt för dem. Jag är övertygad om att elevernas 

upplevelse ger dem en ökad förståelse” och han: ”har svårt att tänka sig att eleverna 

glömmer bort sitt besök”. 

 

David poängterar att den egna upplevelsen är otroligt givande när man skall lära sig något i 

överhuvudtaget. Han menar att ett studiebesök på ett koncentrationsläger skulle vara och är 

jättegivande för de flesta, dock så tror han inte att högstadieelever är mogna för ett sådant 

besök utan uttrycker att han tror att gymnasieelever är mer mogna för något sådant. ”Det är 

trots allt rätt otäckt att vara på plats” säger David. 

 

Anna tror att studiebesök och utställningar är ett bra komplement till 

klassrumsundervisningen över lag, dock så känner hon att det i hennes undervisning 

förekommer begränsat med studiebesök i anknytning till Förintelsen. Detta är något som även 

Carina upplever, hon ser mer än gärna att hennes elever får ta del av upplevelser och 

studiebesök, och hon poängterar att det: ”inte skadar om det är gratis” 

 

Tematiskt arbete 

Anna berättar att de på hennes arbetsplats ibland har arbetat tematiskt med rasism, och då så 

har Förintelsen fått plats under den tematiska veckan. David säger att han ”alltid arbetar 

tematiskt med förintelsen, vi kör en vecka i sträck och då håller vi bara på med det” berättar 

han. 
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Läroböcker och annan litteratur 

Anna menar att böcker dessvärre inte har en speciellt stor plats i hennes undervisning, främst 

för att det är svårt rent tidsmässigt att låta eleverna läsa hela biografier och liknande som 

skulle kunna vidga deras förståelse för såväl historien som för de personliga ödena i 

förintelsen. Vad det beträffar läromedel så menar Anna att de läroböcker som hon har tillgång 

till i klassuppsättningar inte håller måttet enligt hennes kriterier kring vad som är viktigt att ta 

upp om Förintelsen. Anna upplever att Förintelsens roll i läromedlen är alltför blygsam för att 

vara tillräcklig vilket vanligen resulterar i att hon plockar ihop egenvalt material från andra 

källor som hon sedan förser eleverna med. 

 

Benny tycker inte att de läroböcker som han har tillgång till är speciellt bra att använda som 

material, han berättar att han tycker att dessa har alldeles för kortfattade kapitel om 

Förintelsen vilket knappast enligt honom ger eleverna något att stå på ur vare sig kunskaps- 

eller förståelsesynpunkt. Benny tror också att för mycket läsning utan andra komponenter som 

filmer och personliga berättelser gör att eleverna får svårt att greppa det ofattbara som 

Förintelsen är bevis på, nämligen det ”enorma hatet och det skoningslösa”. Benny säger att 

han möjligen är mer övertygad om att biografier kan vara ett alternativt effektivt komplement 

till den övriga undervisningen, han tillägger dock ganska uppgivet att ”det har man ju dock 

svårt att finna tid till”. 

 

Carina påtalar att läroböckerna sällan ger en rättvis bild av Förintelsen och upplever att 

hennes elever ”inte kan förstå vad som verkligen hände genom att läsa en förkortad och 

ofullständig text.”. 

 

David anser att den lärobok som han har tillgång till på skolan ”är rätt värdelös. Man får 

Förintelsen på en och en halv, till två sidor följt av en rutten bild, vad är det för slags 

undervisning?” frågar han sig och skrattar. David tror att man som lärare själv måste plocka 

ihop bra material från olika källor för att eleverna ska bli intresserade, han har svårt att se att 

en lärobok på något vis skulle täcka det som eleverna behöver. För David är det viktigt att 

eleverna med hjälp av materialet får bygga upp en egen bild av vad som hände under 

Förintelsen: han menar att: ”de måste få en känsla för det”. 
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Filmer och fotografier – fördelar och nackdelar 

Film är något som samtliga lärarinformanter anser är av största vikt i 

förintelseundervisningen. Anna poängterar dock vissa svårigheter som kan kopplas till 

undervisning baserad på film och med hjälp av fotografier. Hon menar att det kan finnas 

elever som har egna krigserfarenheter som inte klarar av att se målande och beskrivande 

bilder på människor som exempelvis ligger i likhögar och som torteras eller misshandlas. Hon 

påpekar också att andra erfarenheter kan komplicera den bildliga undervisningen och säger att 

hon tycker att eleverna själva måste få säga ifrån om de inte vill se det som visas. Vill man 

inte se en viss film så behöver man inte det menar Anna. 

 

Benny berättar att han ibland har märkt att filmvisning kan vara jobbig för eleverna, ibland 

har det berott på egna erfarenheter som går att koppla till det filmen skildrar men ibland så är 

det enligt Benny helt enkelt så att de starka scenerna bara är för mycket för en del mer 

känsliga tittare. 

 

Detta är något som även Carina påtalar, hon menar att: ”filmen inte får vara den enda vägen 

till kunskapen. Man ska inte vara tvungen att se den, men den ska så klart tillföra något mer 

än den övriga undervisningen. Om man inte kan se filmen så kanske man kan få läsa någon 

lämplig bok, eller text som är mer anpassad till det man klarar av att ta till sig”. 

 

David använder sig en hel del av film i sin undervisning, vanligen använder han en av de 

första filmerna som gjordes baserat på videoupptagning från när lägren öppnades efter kriget. 

En film som han själv fick se i skolan. David anser att denna film ger en bred bild av vad som 

hade hänt i koncentrationslägren under andra världskriget, dessutom så brukar eleverna tycka 

att det är spännande att det är den första filmen som gjordes – ”de tycker att den känns äkta” 

säger han. Att han dessutom har en personlig erfarenhet av filmen från sin egen skolgång ser 

han som positivt, detta för att han då kan berätta för sina elever hur han själv reagerade första 

gången han såg den och så kan de jämföra sina reaktioner. Dessa jämförelser menar han kan 

påvisa hur: ”vi idag är mer avtrubbade – vi har sett så mycket våld liksom och det behöver 

man diskutera anledningarna till”. 

 

Erik använder sig i sina föreläsningar av personliga och privata bilder som han har kvar på sin 

familj som levde innan kriget bröt ut. Utifrån bilden, och med den som hjälpmedel så berättar 

han vad som hände med honom själv och med hans släktingar när judeförföljelsen tog fart i 
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Polen där de bodde. De som lyssnar till Eriks berättelser får inte se några blodiga bilder, de får 

dock se bilder på vanliga små barn som en gång levde men som under Förintelsen gick åt 

alltså Eriks familjemedlemmar. 

3.1.3 Varför berättas det om förintelsen? 

När Anna får frågan om hon kan sammanfatta varför hon undervisar om Förintelsen så säger 

hon att: ”Det är fortfarande aktuellt. Antisemitismen ökar och det är en historisk händelse 

som för alltid bör påverka oss. Det kan kopplas till hat, till ondska och frågor kring detta. 

Tyvärr så är det också en del av judarnas historia så när vi talar om judendomen så måste 

jag ta upp detta för att eleverna skall ges en rättvis bild av judarnas historia.” 

 

Benny menar att förintelsen är en självklar del i religionsundervisningen och belyser att ”det 

får inte glömmas bort”. Vidare så påtalar han även att om han, eller någon annan på skolan 

märker att antisemitiska eller rasistiska tendenser ökar - så är det extra viktigt att ta tag i det 

direkt. Han menar att verksamma inom skolan: ”helt klart måste ta avstånd, men på ett vettigt 

sätt. Jag ser ingen anledning till att brusa upp, min uppgift är inte att tvångsfostra eleverna 

utan jag ser det som min uppgift att leda bort dem från antidemokratiska värderingar”. 

 

Carina berättar att det händer att hon stöter på elever som förnekar förintelsen och att hon 

upplever att dessa elever är ”väldigt svåra att påverka. De är rätt fullfjädrade och de är svåra 

att komma åt”, hon menar att: ”man måste så klart försöka prata förstånd med dessa elever 

även om de säkert kan kännas tröstlöst om de inte tar till sig det man säger”. Hon påtalar 

dock att den ökade antisemitismen helt klart är en av de anledningar som ligger bakom varför 

hon undervisar om Förintelsen. 

 

Anna upplever att det finns ett intresse för Förintelsen hos eleverna, vilket är bra och måste 

tas tillvara på enligt henne. Detta med tanke på att: ”Förintelsen alltid har något att säga oss, 

och rent etiskt kan plantera en viktig social och medmänsklig idé hos eleverna om hur vi bör 

och inte bör bete oss mot varandra”. Hon menar även att vi som lever idag: ”absolut inte får 

glömma bort vad som hände, och att vi därför i skolan måste ha som rutin att sprida 

Förintelsens minne vidare till kommande generationer”. Vidare så upplever Anna att eleverna 

ofta saknar historiska kunskaper som hindrar dem från att kunna dra mer övergripande 

slutsatser genom att koppla ihop Förintelsen med sin egen samtid och till olika saker som 

händer runt om i världen. Det är enligt Anna viktigt att ge eleverna verktyg så att de kan se 
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likheter med historien och med den egna levnadstiden, detta för att förhindra att de utvecklar 

intoleranta åsikter mot sin omgivning. ”Det är viktigt att diskutera hur hat växer fram och 

vad det kan göra med vårt samhälle” - menar Anna och poängterar att Förintelsen är en bra 

utgångspunkt när hat och dess ohyggliga följder skall diskuteras. 

 

Carina motiverar ordagrant sin förintelseundervisning på följande vis: 

”Jag tycker att allt som har med fördomar, människoförakt och sådana bitar att göra är 

jätteviktigt. Jämlikheten är något jag vill lyfta upp till ytan och jag vill förhindra att eleverna 

fastnar i kategoriska tankesätt där de placerar människor i olika fack som de sedan värderar 

till sämre eller bättre sådana”. Carina tror att Förintelsen kan vara en bra utgångspunkt när 

jämlikhet skall diskuteras och det är mycket på grund av detta, bortsett från det enligt henne 

självklara historiska intresset, som hon lägger fokus på Förintelsen i sin undervisning. 

 

Davids motivering till sin förintelseundervisning lyder: ”jag vill inte att mina elever någonsin 

skall behöva uppleva eller medverka i något liknande under sitt liv, därför undervisar jag om 

Förintelsen”. Fortsättningsvis så berättar David att vi människor är mästare på att ta livet av 

varandra, och han menar att vi hela tiden blir duktigare på det. Dock så tror han att alla 

människor är födda fria och med samma värde, detta är något som han vill applicera på sina 

elever och som han hoppas att de kan ta till sig istället för att bruka våld mot sina 

medmänniskor. Enligt David så är vi idag, och speciellt ungdomar oerhört fascinerade av 

våld. Han menar på att alla skolmassakrer som har ägt rum de senaste åren är ett faktiskt bevis 

på detta. David tycker att: ”man måste slåss för demokratin och det lika värdet” som lärare, 

och genom att föra Förintelsen på tal så tror han att många etiska diskussioner i anslutning till 

det hela kan leda till att eleverna tillägnar sig en sund människosyn där alla har ett egenvärde. 

David menar på att:” eleverna måste få hjälp att förstå konsekvenserna av sitt handlande för 

att inse att vissa saker inte går att genomföra i ett demokratiskt samhälle”. 

 

Erik berättar att hans syfte med att åka runt och föreläsa om Förintelsen är att förhindra att det 

händer igen. Han berättar att han fram tills 1992 levde i tystnad och berättade inte för någon 

om vad han hade varit med om under andra världskriget. En dag slog han på tv:n och blev 

uppmärksam på hur antidemokratiska värderingar faktiskt började få fäste i samhället. Han 

berättar att: ”jag är rädd, jag blir rädd när jag ser hur nynazister marscherar på gatorna, det 

hade jag aldrig upplevt tidigare och jag insåg där 1992 att jag måste göra något åt det här. 
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Utifrån det gick jag vidare och såg mitt vittnesmål och mina personliga erfarenheter som ett 

verktyg i kampen mot främlingsfientlighet och förnedring”. 

 

Erik menar att han anser att det är ytterst viktigt att försöka väcka våra ungdomar innan 

rörelser med antidemokratiska värderingar sätter sina klor i dem. Han tycker att vi måste göra 

allt för att undvika att främlingsfientliga och nynazistiska politiker: ”får komma in i 

riksdagen, dessa kan ju få möjlighet att vara med och skapa lagar och skulle rent teoretiskt 

kunna inleda en propagandakampanj som inte vore demokratisk och som dessutom skulle 

kunna få fäste hos folk tids nog. Det tycker jag är skrämmande.” Erik menar att han genom 

sina föreläsningar hos ungdomarna kan bemöta elever som har fördomar eller som känner sig 

rädda för det som de inte känner igen. Han tror att han med sitt personliga vittnesmål kan 

beröra eleverna och få dem att tänka till en extra gång innan de behandlar en annan 

medmänniska respektlöst och hatfullt. 

 

31 
 



4. SAMMANFATTANDE TOLKNING 
 

I nedanstående avsnitt så kommer det empiriska materialet att tolkas och diskuteras samt 

sättas i relation till uppsatsens bakgrund och frågeställning. Vidare kommer även metoden 

som har använts att diskuteras och förslag till fortsatt forskning kommer att presenteras. Jag 

har inte för avsikt att tolka det empiriska materialet på ”rätt” sätt, vi måste vara medvetna 

om att alla tolkningar är subjektiva – vilket även hela denna uppsats är med tanke på att alla 

informanterna har olika berättelser och bilder av Förintelsen i skolan. Det är just detta som 

gör det empiriska materialet och tolkningen av det spännande. Vad kan man urskilja för 

likheter och skillnader mellan informanternas berättelser och bilder av sin undervisning, och 

är de samstämmiga med de styrdokument och den tidigare forskning som finns? Hur ser 

undervisningen om Förintelsen ut och vad motiverar lärare och föreläsare till att engagera 

sig i den? 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 TOLKNING OCH DISKUSSION AV INTERVJUERNA 

4.1.1 Lärarnas uppdrag – hur ser det ut? 

Syftet med intervjuerna var att undersöka hur Förintelsen kunde behandlas, användas och 

diskuteras i skolan, fyra lärare och en överlevare/föreläsare intervjuades. Det går helt klart att 

urskilja liknande åsikter, känslor och tillvägagångssätt hos de olika informanterna. Det går 

också att urskilja en del olikheter, en del frustration och en tveksamhet inför 

undervisningsuppdraget. Alla lärarna menar att de får för lite tid och pengar för att finansiera 

den undervisning som de skulle vilja bedriva. De menar att de läromedel som finns ofta är 

bristfälliga och att eleverna ofta har allt för dåliga förkunskaper för att kunna dra egna 

slutsatser. 

 

Låt oss fokusera på det etiska perspektivet, som jag menar har blivit det mest centrala 

samtalsämnet i alla intervjuer. Jag upplever att samtliga informanter har en bestämd 

motivering till varför de undervisar om Förintelsen, detta varför kan nästan oavkortat kopplas 

till det etiska perspektivet och till värdegrunden som både läroplan och forskare menar är ett 

obligatoriskt inslag i den utbildning som skolan skall upprätthålla. Historiska fakta om 

Förintelsen t.ex. datum, specifika händelser, personer och platser tycks ha en lägre prioritering 
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i informanternas undervisning än det etiska perspektivet som tycks genomsyra all 

undervisning som rör Förintelsen. Detta kan sättas i relation till den enkätundersökning som 

Forum för Levande Historia gjorde om lärares inställningar och uppfattningar av undervisning 

om Förintelsen. Denna enkätundersökning tydde på att mer än 80 % av lärarna ansåg att 

Förintelsen fungerade som en ingång till breda etiska och moraliska frågeställningar. 

Undersökningen tydde också på att lärarna hade bristfälliga kunskaper rent historiskt gällande 

vad som hände innan och under förintelsen. 

 

Min undersökning tyder på att lärarna, likt levande historias undersökning, menar att 

förintelsens etiska perspektiv bör lyftas väl synligt för eleverna, jag tycker dock inte att den 

tyder på att lärarna har bristfälliga kunskaper rent historiskt. Samtliga lärare väver in 

historiska nedslag i sin undervisning som ger eleverna en bild av vad som har lett fram till 

Förintelsen Att lärarna eventuellt inte skulle kunna svara på specifika enkätfrågor om 

historiska detaljer tyder enligt min mening inte på att de skulle ha bristfälliga historiska 

kunskaper i allmänhet, utan snarare på att lärarna inte förstår frågorna alternativt inte ges en 

möjlighet att sätta dem i relation till undervisningen, vilket kan försvåra deras möjlighet att 

svara på ett önskvärt vis. Det är enligt min mening inte heller rimligt att en lärare ska kunna 

svara på precis allt som har hänt i exempelvis den judiska historien, även lärare är människor 

och behöver läsa på och friska upp minnet innan de undervisar, precis som alla andra. 

 

Jag tror inte att en enkätmätning av lärares historiska kunskaper ger oss svar som kan avgöra 

om deras undervisning är historiskt kvalitetssäkrad eller inte. Vem avgör i sådana fall vilken 

och vems historia som lärarna bör känna till och beröra i sin undervisning? Min uppfattning 

att intervjuer där lärarna får tid att förklara och motivera sin undervisning om Förintelsen 

skulle kunna urskilja om lärarna hade historiskt bristfälliga kunskaper på ett mer rättvist sätt. 

Forum För levande historia hade inte för avsikt att peka ut någon lärare med sin 

undersökning, det är viktigt att komma ihåg. Men detta till trots så har jag märkt att deras 

resultat om lärares bristande historiska kunskaper ändå är ökänt hos både lärare och andra. 

Vilket jag tycker är olyckligt då min uppfattning inte är att lärare har bristande kunskaper. 

Min uppfattning är snarare att olika lärare väljer att lägga upp sin undervisning på olika sätt, 

vilket de har rätt till med tanke på att vi i Sverige inte har ett regelverk som lärarna måste följa 

slaviskt. Läroplanen är tolkningsbar vilket informanterna i denna uppsats har visat under 

intervjuerna. 
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Det allra viktigaste för informanterna i denna uppsats verkar vara att eleverna skall väckas, 

uppmärksammas och upplysas om vad som kan hända om vi människor låter demokratin 

falla. Det viktiga verkar vara att eleverna ska rustas, det verkar vara att de ska utveckla en 

förmåga att själva klara av att dra paralleller mellan Förintelsen och den egna samtiden – det 

egna tonårslivet – medborgarskapet och den egna medmänskligheten. Många lärare menar att 

elevernas sociala vardagsproblematik är en väl lämpad ingång när etiska frågor om 

Förintelsen skall lyftas för diskussion. Detta för att eleverna skall få ut något av diskussionen 

och för att de ska kunna upptäcka likande intoleranta tendenser i det egna livet som det fanns 

under andra världskriget. Lärarna exemplifierar detta med livsfrågor som handlar om alla 

människors lika värde, om omänsklighet, hat, krig, fördomar, hjärntvätt, utsatthet, ensamhet 

och känslor. 

 

Lärarna uttrycker en vilja att låta eleverna knyta ihop Förintelsen med vad som händer i deras 

nuvarande liv, i deras verklighet. Jag upplever att lärarna menar att Förintelsen kan lära 

eleverna något och att de med hjälp av den kan upptäcka egna fördomar och intoleranta 

åsikter hos både sig själva och bland sina klasskamrater. Samtliga lärare påtalar vikten av att 

ge eleverna verktyg med kunskap om Förintelsen som begrepp, men dessa verktyg skall inte 

fylla funktionen att kunna rabblas upp i ett skriftligt prov, utan de skall praktiseras av eleverna 

i verkligheten och de skall främja elevernas förståelse. Vad jag kan förstå så menar lärarna att 

elevernas förståelse skall gynna dem i deras vardagliga liv och att de genom den kan agera 

och uppföra sig väl i linje med vad ett demokratiskt och förstående samhälle kräver. 

 

Lärarna verkar likt Magnus Hermansson Adler anse att eleverna behöver få delta i en dialog 

om Förintelsen för att inse att de själva kan förhindra att de personligen behöver uppleva eller 

medverka i något liknande. Lärarna har helt klart stöd för detta i sina läroplaner som uttrycker 

att undervisningen skall hjälpa eleverna framåt och som skall hjälpa eleverna att bli etiskt och 

demokratiskt medvetna människor som tar avstånd från antidemokratiska åsikter. Lärarna 

verkar hålla en enig linje med Sven G Hartman: alltså om att lärare bör stimulera till etiskt 

laddade samtal och frågeställningar i klassrummet. Det kan dock i vissa fall kännas tveksamt 

om alla lärarinformanter är eniga med Hartmans påstående att lärare ”inte skall leverera 

expertsvar”.40 

 

                                                       
40 Hartman (2000) s. 137 
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Vi behöver stanna till ett slag här, dels vid att samtliga lärare talar om ett elevperspektiv på ett 

sådant sätt att de motiverar sin etiska undervisning med vad eleverna behöver. Men också, vid 

att lärarna inte tycks vara helt eniga om hur de ska påverka sina elever. Är det så att lärare 

idag har någon slags allvetande makt, alltså att de vet vad eleverna behöver för att bli 

välrustade som samhällsmedborgare? Jag tycker mig se en viss skillnad mellan hur 

gymnasielärarna och högstadielärarna resonerar i denna fråga, det kan säkerligen bero på att 

gymnasielärarna ofta undervisar elever som har fyllt 18 år och som kan tänkas agera mer 

vuxet och genomtänkt än vad de yngre högstadieeleverna rent generellt kan tänkas göra. 

 

Både David och Carina som är högstadielärare har enligt min uppfattning en mer fostrande 

inställning till sin undervisning än vad gymnasielärarna Benny och Anna verkar ha. David 

säger exempelvis att han ”mer än gärna tar en utmaning, en match mot någon som förnekar 

Förintelsen” han säger att ”ofta är de inte pålästa och är ganska enkla att snacka omkull när 

de är ute och cyklar”. Davids åsikt är att lärare inte får backa när det blir jobbigt utan han 

menar att det är de motsträviga eleverna som man måste ”hugga tag i så att de inte hamnar 

ännu mer snett”. Gymnasieläraren Anna har en något annorlunda inställning än David, de 

båda verkar förvisso vara överens om (vilket de övriga två lärarna också är) att något måste 

göras när elever uttalar antidemokratiska åsikter, men de verkar inte vara helt eniga gällande 

vad och hur något skall göras. 

 

Anna påtalar att en vild diskussion eller en faktaharrang från läraren inte alltid leder någon 

stans. Hon tror att det istället kan vara mer effektivt att först låta eleven exempelvis se en film 

som belyser olika saker som eleven ställer sig skeptisk till, som sedan ger eleven en chans att 

på egen hand ompröva sin ståndpunkt innan hon som lärare startar en diskussion som 

tillrättavisar. Benny menar att man som lärare måste möta eleverna på den nivå som de 

befinner sig på och sedan ”problematisera det som de påstår”, han säger även att han inte ser 

någon anledning till att brusa upp och att hans uppgift inte är att ”tvångsfostra” sina elever 

utan snarare att leda bort dem från antidemokratiska värderingar. Högstadieläraren Carina 

uttrycker att elever kan vara svåra att påverka, men att” man så klart måste försöka prata 

förstånd med dessa elever även om det säkert kan kännas tröstlöst om de inte tar till sig det 

man säger”. Gymnasieläraren Anna talar om att hon vill plantera en etisk medvetenhet hos 

eleverna genom att diskutera hur hat växer fram och vad det kan göra med samhället. 
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Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) menar att ”skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet”. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) står det 

att skolans uppgift är att ge eleverna kunskap som leder till att de kan ”ta ansvar och agera 

som medborgare i ett demokratiskt samhälle”, det står också att skolan på ett fostrande vis 

skall främja och uppmuntra elevernas tolerans. Vi kan här se hur undervisningen på 

högstadiet och gymnasiet skiljer sig åt en aning även i de läroplaner som finns. Lärarna tycks 

ha något olika åsikter gällande hur mycket och på vilket vis de ska ”fostra” sina elever, vilket 

vi faktiskt kan finna anledningar till i våra läroplaner. 

 

Läroplanen för högstadiet legitimerar en mer fostrande undervisning, medan läroplanen för 

gymnasiet mer pekar mot att eleverna på egen hand skall upptäcka sitt eget ansvar i hur 

samhället utvecklas. Högstadiets läroplan belyser att toleransen hos eleverna ska främjas och 

uppmuntras, att grundläggande demokratiska värderingar skall förankras och att eleverna skall 

se att människolivet är okränkbart. Kunskaperna skall lägga en grund för att eleverna kan och 

vågar ta eget ansvar i livet. Eleverna i gymnasiet skall enligt läroplanen lära sig att reflektera 

om etik och övningar som främjar ett livslångt lärande bör förekomma. Att lärarna på 

gymnasiet ställde sig mer positiva till exempelvis studiebesök på koncentrationsläger än 

högstadielärare är med andra ord ganska rimligt, detta med tanke på att ett sådant besök 

påverkar eleverna för livet med tanke på de starka intryck som ett sådant besök ger. 

Högstadieläraren David menade att elever på högstadiet inte var mogna för så pass starka 

intryck, vilket han har stöd för hos fler av informanterna. 

 

Detta leder oss vidare till vad lärarna menar att eleverna får och klarar av att ta del av i 

undervisningen. Filmer tycks vara ett vanligt förekommande läromedel när lärarna skall 

undervisa om Förintelsen. Filmerna varierar en aning, men samtliga som har beskrivits verkar 

beröra och engagera eleverna i efterföljande etiska diskussioner om det som i filmen har varit 

centralt. Som tidigare nämnt så kopplas ofta lärarnas ledda samtal och diskussioner till 

elevernas egen kontext. 

 

Vad det gäller film och foto så menar lärarna att dessa läromedel ibland kan bli jobbiga för 

både eleverna, på gymnasiet och på högstadiet. Men ändå så verkar alla angelägna om att inte 

censurera läromedlen allt för mycket. De uttrycker att de anser att det är viktigt att vilja visa 
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eleverna vad som verkligen hände under Förintelsen för att de ska förstå att det är sant, att det 

har hänt och att det skulle kunna hända igen om vi tillät att det föll i glömska för en tid. 

 

Häftet ”Om detta må ni berätta”, som är ett läromedel utgivet av den svenska regeringen i 

samarbete med Forum för Levande Historia verkar inte förekomma i en stor utsträckning i 

informanternas undervisning, vilket helt klart väcker frågor. Vad är orsaken till att ingen av 

informanterna, förutom David använder sig av det? Carina med flera uttrycker ett missnöje 

över hur läroböcker tar upp Förintelsen på ett som hon säger: snuttifierat sätt. Läromedlet 

”Om detta må ni berätta” syftar till att fylla det censurerade tomrummet i skolornas 

undervisning genom att på ett verklighetstroget sätt berätta om vad som hände under 

Förintelsen i Europa år 1933-1945. Bilder på döda människor, massgravar och avmagrade 

barn förekommer och läromedlet censurerar inte bilden av Förintelsen som läromedel enligt 

informanterna tenderar att göra. 

 

Kan det vara så att lärarna, likt Brandell, Linde och Lindeborg menar, tycker att de blir för 

styrda av Forum för Levande Historias läromedel? Jag upplever att lärarna menar att olika 

klasser och elever behöver olika sorters läromedel, olika sorters undervisning, bemötanden 

och diskussioner. Kan det helt enkelt vara så att lärarna inte tycker att Om detta må ni berätta 

fyller undervisningen på ett optimalt vis, kanske finns det andra läromedel som filmer, 

föreläsare och artiklar som de föredrar? Intervjuerna i denna studie pekar helt klart åt ett 

sådant håll med tanke på att endast en av lärarna använder Om detta må ni berätta i sin 

undervisning, och då på ett sådant vis att häftet delas ut till eleverna och sedan diskuteras. 

 

4.1.3 Jämförelse med Överlevaren Erik 

Något som både överlevaren Erik och lärarna tyckte var viktigt i undervisningen om 

Förintelsen var det personliga och engagerande berättandet. Varje informant har på sitt vis 

försökt fånga sina elever, David visar en film som han själv blev berörd av för att ge eleverna 

en personlig reflektion, Erik berättar om vad som hände med honom och hans familj, Anna 

berättar om privata resor etc. Samtliga lärare tror på att upplevelser och vittnesskildringar är 

ett fördelaktigt inslag i undervisningen och även då det engagerande och personliga 

berättandet. Detta leder mina tankar till överlevaren Erik och hans personligt engagerande 

berättande ute på våra skolor. 
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Eriks berättelser är så klart medryckande för eleverna, något som lärarna inte har det lika lätt 

att lyckas med som Erik med tanke på att samtliga lärare saknar en egen upplevelse av 

Förintelsen. Erik berättar både om sin egen känsla, om historiska fakta och om etiska frågor 

som kan kopplas till Förintelsen. Lärarna får å andra sidan ta hjälp av filmer, 

vittnesskildringar och gästföreläsare om de vill sätta en så pass likvärdig personlig prägel som 

Erik gör på undervisningen. 

 

Likt lärarna så vill Erik försöka väcka dagens ungdomar som enligt honom löper risk för att 

fastna i antidemokratiska tankesätt innan det är för sent. Erik menar att hans personliga 

vittnesmål kan få eleverna att tänka efter en extra gång innan de behandlar en annan människa 

illa. Han känner ett ansvar gentemot samhället och inför att arbeta mot rasism och tolerans. 

Jag upplever att lärarinformanterna, precis som Erik känner ett slags ansvar inför sina elever 

och inför vad de behöver. De vill väcka eleverna och de vill förhindra att våra ungdomar dras 

med i rasistiska och antidemokratiska rörelser som kan komma att låta historien upprepa sig. 

 

Det kan tyckas självklart att lärare och andra verksamma ska avgöra vad eleverna behöver, det 

kan dock bli svårt att dra en gräns för vad som skall klassas som intoleranta åsikter. Vem 

avgör hur pass mycket frihet eleven ska ha som individ? Ska lärare fostra sina elever eller 

inte? Läroplanen säger en sak, men i verkligheten kan den tolkas på många olika sätt. 

 

4.2 METODDISKUSSION 

Den kvalitativa metod som jag har använt har enligt min mening varit väl fungerande i arbetet 

för att få svar på de frågeställningar som har ställts. Metoden har dessutom, tack vare 

informanternas engagerande deltagande vaskat fram ytterligare led och tankar till 

undersökningen som jag inte hade förväntat mig från början. Jag tänker främst på det 

elevperspektiv som lärarna koncentrerade intervjusamtalen kring, något som både fördjupade 

och breddade empirin och som blåste liv in min slutgiltiga tolkning om vad som faktiskt kan 

anses vara lärarens uppdrag. 

 
4.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Som redan nämnt under avgränsningen så menar jag att det skulle vara intressant att bredda 

min studie om vad, hur och varför Förintelsen tas upp i skolan. Detta skulle förslagsvis kunna 

göras genom att fler lärare intervjuades på ett större antal platser i Sverige. Frågorna om vad 
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och hur skulle även kunna undersökas betydligt djupare genom att det material som de 

intervjuade använder sig av i sin undervisning skulle utvärderas och granskas. Det så klart 

även intressant att intervjua fler överlevare än en, detta för att få en bredare bild av vad dessa 

anser är viktigt att dagens skolungdomar får ta del av i sin undervisning, men också för att 

upptäcka eventuella skillnader och likheter hos överlevarna. Ytterligare en intressant aspekt 

vore att intervjua elever och vårdnadshavare för att få fram uppgifter gällande vad de anser är 

lärarens uppdrag när det kommer till värdegrundsfrämjande undervisning om exempelvis 

Förintelsen. Skall läraren fostra ungdomarna eller vill de hellre att läraren leder eleverna i rätt 

riktning fast på ett mindre styrande vis? 
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BILAGOR 

 
E-post till informanter 

 
Hej X! 
 
Jag är lärarstudent på högskolan i Gävle och vill härmed göra en förfrågan: 
Är ni intresserad av att bli intervjuad om hur ni undervisar om Förintelsen i era klasser? 
 
Det är nämligen så här att jag i skrivande stund håller på att starta upp arbetet med min C-uppsats i religion och 
behöver nu er verksamma lärares hjälp. 
 
Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka huruvida Förintelsen som ett historiskt fenomen, och 
som ett etiskt redskap kan behandlas, användas och tas upp i högstadiets SO-undervisning samt i den gymnasiala 
kursen religionsvetenskap A. 
 
Det ligger i mitt intresse att undersöka några verksamma lärares syn på förintelsens roll och plats i skolan, men 
även att undersöka vad en föreläsare som har upplevt förintelsen anser är viktigt att beröra i elevernas 
undervisning. 
 
Sammantaget så vill jag koncentrera följande frågor under frågeställningen: 
 

 Vad berättas om förintelsen? 
 Hur berättas det om förintelsen? 
 Varför berättas det om förintelsen? 

 
 
I grova drag så är jag mer specifikt intresserad av: 
 

‐ Vad ni som lärare berättar när/ och om ni undervisar om förintelsen. Vad för slags fakta brukar eleverna 
få tillgång till? Exempelvis, vad tycker ni är viktigt att reda ut rent historiskt och på vilket vis berör ni/ 
om ni berör, ett etiskt perspektiv? 

 
‐ hur ni undervisar, alltså vilka läromedel använder ni vanligtvis och varför? Gör ni studiebesök med 

eleverna, bjuder ni in gästföreläsare till skolan, ser ni på film, läser ni vissa böcker, använder ni er av 
diskussionsfrågor, drar ni paralleller till nutiden? osv. 

 
‐ varför ni undervisar om Förintelsen. Vad motiverar er till att undervisa om Förintelsen, finns det 

speciella skäl till hur och varför ni utformar er undervisning som ni gör? Har ni egna värderingar som ni 
låter speglas i klassrummet? 
 
 

Det skulle vara guld värt om ni hade möjlighet och lust att ställa upp för en ostrukturerad samtalsintervju 
bestående av ungefär ovanstående hörnstenar. Om ni väljer att delta i min studie så kommer ni inte att lämnas ut 
med namn. Jag kommer under intervjun att föra ljudupptagning för att underlätta mina intervjutranskriberingar, 
det inspelade materialet kommer att raderas när transkriberingarna är klara och kommer alltså inte att spridas 
eller användas till andra ändamål. 
 
Med vänlig hälsning / Jennifer Jonsson 
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Jonsson, Jennifer (2009). Skolans etikundervisning och Förintelsen: C-uppsats, Religionsvetenskap. Gävle: Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. 


Syftet med denna uppsats var att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka hur undervisningen om Förintelsen kunde se ut i högstadiets SO-undervisning och i gymnasiet. Undersökningen avsedde vad, hur och varför verksamma lärare och en överlevare beredde plats för Förintelsen i sin undervisning, samt hur det etiska respektive historiska perspektivet lyftes fram. Intervjuerna visade på att samtliga informanter menade att de etiska aspekterna av Förintelsen hade ett högt diskussionsvärde, ett något högre sådant än de historiska. Samtliga lärare påtalade att upplevelser och vittnesskildringar i förintelseundervisningen inspirerade och fick eleverna att förstå att de själva har en möjlighet att påverka hur samhället kan se ut i framtiden. Högstadielärarna tenderade att ha en mer fostrande syn på sin undervisning än vad gymnasielärarna hade, men samtliga lärare verkade vara överens om att alla som verkar inom skolan skall ta avstånd från antidemokratiska värderingar – på ett eller annat sätt.
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1. INTRODUKTIONSKAPITEL

1.1 INLEDNING

”Förintelsen är ett skrämmande bevis på vad som kan hända om vi inte håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Dessutom dog runt sju miljoner andra människor, bland annat homosexuella, funktionshindrade, kommunister och romer”


Ovanstående citat är hämtat från Levande historias hemsida. Levande historia är en myndighet som arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter, tolerans och demokrati. De arbetar även mot målet att ”att stärka människors vilja att verka för allas lika värde. Vi ska få dem att lyssna, förstå och agera”
 skriver de på sin hemsida.

Anledningen till att jag i denna uppsats väljer att göra en undersökning av lärare och överlevandes syn på Förintelsens roll i skolan grundar sig delvis i att jag anser att området är oerhört viktigt och intressant att bevaka, detta med tanke på att jag personligen utbildar mig till gymnasielärare. Men, anledningen grundar sig likväl i att Förintelsen är en del av mänsklighetens historia som visar vad våld och intolerans kan få för konsekvenser när de når sin yttersta gräns.

I mitt framtida yrkesliv som religionslärare så skall och kommer jag i min undervisning att verka för att eleverna får möjlighet att tillägna sig demokratiska värderingar. Förintelsen är en historisk händelse som jag i min undervisning kommer att behöva ta upp och diskutera med mina elever. Med avstamp i detta faktum, att Förintelsen kommer att vara del av mitt arbete - så finner jag det både intressant, lärorikt och givande att undersöka: vilken slags roll ett antal lärare och en föreläsare upplever att Förintelsen har i den undervisning som de själva bedriver.

Vad kan det egentligen vara som eleverna får ta del av beträffande fakta, information och upplevelser, på vilka olika sätt förs egentligen Förintelsens minne vidare i skolan? Hur arbetar ett antal lärare och andra sakkunniga med att sprida kunskap kring det som hände under andra världskriget? Vad är det som de väljer att upp, hur tar de upp det och inte minst - varför känner de sig motiverade till sin undervisning? 


1.2 BAKGRUND

Forum för Levande historia har, på uppdrag av den svenska regeringen gjort enkätundersökningar som tyder på att det finns lärare som har bristande historiska kunskaper om Förintelsen. Undersökningen tyder även på att lärare generellt sätt anser att undervisningen om Förintelsen är viktig
 – detta får mig att vilja undersöka närmare hur lärare, och även hur en föreläsare utan lärarbakgrund, själva upplever att de utformar sin undervisning och sina föreläsningar.

Jag menar att det är viktigt att skolan aktivt verkar för att bevara minnet av Förintelsen, och för minnet vidare till kommande generationer för att undvika att historien upprepar sig. Då är det intressant att undersöka på vilket vis lärare och en föreläsare menar och motiverar att de faktiskt för minnet vidare i sin undervisning. Ett tänkbart sätt att undersöka detta på är att intervjua vilket jag i min undersökning har valt att göra.

Vad som också enligt min mening motiverar undersökningen bortom mina egna privata preferenser är ett antal olika forskares studier som pekar på varför Förintelsen är relevant att beröra i elevernas undervisning. Christer Karlegärd skriver exempelvis i sin bok: Undervisa om nordisk och allmän historia att undervisningen i skolan måste:

”skildra mänsklighetens värsta brott, nazismens systematiska utrotning av judar och andra för tyskarna misshagliga grupper. Det finns ingen mera angelägen uppgift för en äldre generation än att till det uppväxande släktet överföra kunskaper om detta brott mot mänskligheten […] Utan en aktiv insats av historielärare runt om i världen sjunker nazismen undan”.


Forskaren, och historiedidaktikern Magnus Hermansson Adler menar vidare att eleverna, genom att få delta i en dialog om förintelsen får en möjlighet att inse att de kan påverka historien. De som är påverkade av nazism och tror sig sympatisera med den ideologin får i dialogen som skolan håller en möjlighet att omvärdera sina ståndpunkter och åsikter, och kan förhoppningsvis även bli påverkade till att ändra sig och därmed också tillägna sig mer demokratiska värderingar som är förenliga med skolans läroplan.


Sven G Hartman skriver i boken Livstolkning och värdegrund
 att skolelevernas personliga utveckling blev en central och huvudsaklig del av religionsämnet under 1900-talet, tidigare var det främst de faktamässiga kunskaperna som ansågs viktiga att tradera. Vidare så påtalar Hartman att dagens religionsämne ofta kan ses som en viktig del i en medborgarutbildning som är nödvändig för att eleverna skall kunna ta del av vårt mångkulturella samhälle. Hartman poängterar att lärare i skolan bör stimulera samtal i klassrummen som rör etiskt laddade frågeställningar men stryker sedan under att läraren: ”inte skall leverera expertsvar”
 som representerar ”det rätta” tyckandet. Hartman menar att förståelsen hos eleverna inte uppstår genom kopiering av lärarens åsikter utan genom att läraren låter eleven reflektera och upptäcka sin egen förståelse.


Skolverket skriver i sin rapport Perspektiv på religionskunskapen
 att religion idag har blivit ett ämne som ska hjälpa eleverna att bearbeta frågor om livet, om tro och etik samt som skall hjälpa dem att ta ställning till företeelser i samhället. I rapporten hänvisar skolverket även till undersökningar som tyder på att både lärare och elever anser att livsfrågor av etisk innebörd är en viktig del av undervisningen. I rapporten problematiseras också vilken målsättning skolan egentligen bör ha med etikundervisningen, och även huruvida det är eller inte är religionslärarens uppgift att fostra eleverna i moraliska frågor. Christer Mattson, som är projektledare hos Forum för levande historia menar att det är viktigt att alla människor drar moraliska slutsatser av Förintelsen och andra övergrepp mot människor för att undvika att liknande saker återigen inträffar. På Forum för levande historias hemsida uttrycker Mattson att: ”vi ska inspirera unga människor att skaffa sig egna åsikter genom nya insikter. Det kräver olika avstamp, olika angreppsvinklar och olika tonfall.”.


Undersökningen i denna uppsats syftar till att se hur undervisning om Förintelsen kan utformas i klassrummen. Genom att undersöka hur olika lärare bereder plats för Förintelsen så kan också slutsatser dras om eventuella likheter och skillnader i deras arbete. Genom att undersöka hur en överlevare som föreläser om Förintelsen lägger upp sin undervisning så går det även att upptäcka eventuella likheter och skillnader med lärarnas syn på denna undervisning.

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Det övergripande syftet med denna uppsats är att med hjälp av intervjuer undersöka hur Förintelsen som ett historiskt fenomen, och som ett etiskt redskap kan behandlas, användas och diskuteras i högstadiets SO-undervisning och på gymnasiet. I syftet ingår också att jämföra dessa lärarberättelser med vad en föreläsare som har upplevt Förintelsen anser är viktigt att beröra i undervisningen om denna händelse.

I intervjuerna har jag valt att fokusera på tre didaktiska frågeställningar:

· Vad berättas om Förintelsen?


· Hur berättas det om Förintelsen?


· Varför berättas det om Förintelsen?


1.4 AVGRÄNSNING

I min undersökning har jag begränsat mig till att jämföra hur fyra lärare och en överlevande behandlar Förintelsen i skolundervisningen. Undersökningen avser att belysa hur undervisningen kan se ut i nivåerna 7-9 på grundskolan samt i kursen religionsvetenskap A på gymnasiet. Det skulle givetvis vara oerhört intressant att studera hur undervisningen kan se ut i samtliga åldersgrupper och i samtliga kurser/ämnen, på ett större antal skolor i Sverige och andra länder samt, hur undervisningen kan utformas av ett större antal lärare och överlevare. En sådan undersökning har dessvärre inte varit tidsmässigt genomförbar till denna uppsats. Detta till trots så är min förhoppning att min något begränsade undersökning ändå kan ha sitt värde som förstudie till ett mer omfattande projekt.

1.5 STYRDOKUMENT

Då min undersökning inriktar sig på ämnet religionskunskap A på gymnasiet samt på SO-undervisningen på högstadiet så kommer jag i detta avsnitt att ge en kort beskrivning av dessa ämnens syften och mål. Vidare så kommer även Skolverkets läroplaner att beröras samt Förintelsens förankring i styrdokumenten. 


1.5.1 SO-ämnet på högstadiet & Lpo94

Undervisningen i högstadiet skall enligt Lpo94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) ”utformas i överensstämmelse


med grundläggande demokratiska värderingar och att var och


en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas


egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”.
 Elevernas rättskänsla, tolerans, ansvarstagande och generositet skall på ett fostrande vis främjas och uppmuntras och skolan har till uppgift att ”förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på”
 närmare bestämt: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet

med svaga och utsatta”.
 SO, eller samhällsorienterande ämnen (samhällskunskap, geografi, historia och religion) skall enligt Skolverkets mål leda till att ge eleverna: ”möjlighet att se omgivningen i relation till sig själv och att förstå sig själv i relation till omgivningen, dvs. hur individen formar sin värld och formas av världen. Kunskaperna skall ge en grund för att delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle och för att medverka till en hållbar samhällsutveckling.”


1.5.2 Religionskunskap A på gymnasieskolan & Lpf94

Undervisningen i gymnasieskolan skall enligt Lpf94 (Läroplanen för de frivilliga skolformerna) bedrivas i demokratiska former där elevernas eget deltagande och vilja till eget ansvar bör värderas högt.
 Det är enligt betygskriterierna i religionskunskap A viktigt att elevernas egen förmåga till ställningstagande främjas, detta skall i sin tur leda till ett livslångt lärande och till en förståelse för andra åsikter än de egna.
 Målen för religionskunskap A säger att eleverna skall ”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller strider mot grundläggande värden i samhället” samt ”kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik”.
 Vidare så bör rimligen övningar i reflektion och kritiskt tänkande vara framträdande i undervisningen när det gäller etiska frågor, omvärlds – och överlevnadsfrågor. Det är viktigt att eleverna får ta del av en allmängiltig internationellt övergripande värdegrund för att de skall rustas till tänkande samt etiskt och moraliskt medvetna individer.


1.5.3 Förintelsens förankring i styrdokumenten

Förintelsen som ord och begrepp går inte att finna i vare sig högstadiets eller gymnasiets styrdokument och kursplaner. De informanter som har deltagit i denna uppsats undersökning har själva valt att bereda plats åt Förintelsen i sin undervisning. Finns det alltså stöd i styrdokumenten trots att själva förintelsebegreppet inte är synligt i texten? Enligt min mening så är det rimligt att lärare tolkar mål, kriterier och syften på ett sådant vis som möjliggör att Förintelsen får en plats i undervisningen. Svaret blir alltså: ja.


Eleverna skall utvecklas under sin skolgång, de skall formas till demokratiskt medvetna medborgare som vågar och kan ta ställning mot sådant som inte främjar ett jämställt samhälle. Förintelsen är ett exempel på vad som kan hända när demokratin faller. Förintelsen benämns som ett folkmord och som en historisk händelse som vi människor en gång har skapat. Att eleverna får möta Förintelsen i skolan är enligt min tolkning helt rimligt och nödvändigt. Jag menar inte att Förintelsen är det enda folkmordet som behöver tas upp i undervisningen, dock så tror och anser jag att dess minne bör föras vidare. De etiska och moraliska aspekter som vi kan koppla till Förintelsen är relevanta att diskutera även i vår samtid – för att historien inte ska upprepa sig.

1.6 TEORI/ TIDIGARE FORSKNING

1.6.1 Forum för Levande Historia

År 1997 så uppmärksammades ett resultat från en enkätundersökning gjord av CEIFO (centrum för invandrarforskning) och BRÅ (Brottsförebyggande rådet) som kom att resultera i att regeringen inledde projektet Forum för Levande Historia. Resultatet i enkäten visade att endast 71 % av ett antal tillfrågade skolungdomar var säkra på att Förintelsen hade ägt rum, övriga var osäkra eller menade att fenomenet inte hade ägt rum.
 Under partiledardebatten 1997 så tog den dåvarande statsministern Göran Persson med anledning av de tveksamma ungdomarna initiativ till en informationssatsning om Förintelsen, som främst skulle rikta sig till just svenska skolungdomar. Projektet Forum för levande historia skulle enligt regeringen ha ett övergripande mål, vilket var att:

”stärka viljan hos var och en att aktivt verka för alla människors lika värde. Forumet skall behandla frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.”


Regeringsprojektet har även sammanställt ett tryckt material som heter Om detta må ni berätta
 som finns gratis att beställa för den som önskar, materialet syftar till att skildra och berätta om Förintelsen för framförallt våra skolungdomar, men även för övriga delar av befolkningen. Om detta må ni berätta är ett ganska magstarkt och verklighetstroget material där censur inte förekommer i lika stor utsträckning som i exempelvis vanliga läromedel som skildrar Förintelsen.

Projektet Forum för Levande Historia har även under Anders Langes ledning genomfört och sammanställt en övergripande undersökning baserad på en omfattande enkät som delades ut till över fem tusen verksamma lärare i Sverige. Enkäten syftade till att undersöka lärares erfarenheter av, och uppfattningar kring undervisning om Förintelsen. Enkäten visade bland mycket annat att 90% av alla lärarna som deltog i enkäten ansåg att uppmärksammande av Förintelsen var en viktig del av undervisningen. Mer än 80 % ansåg att Förintelsen fungerade bra som en ingång till bredare etiska och moraliska frågeställningar.
 Vidare så ansåg även 90% av lärarna att eleverna hade en hög motivation som deltagare i undervisningen om Förintelsen.
 Enkäten pekade även på att lärare i Sverige hade bristfälliga kunskaper rent historiskt gällande vad som hände innan och under förintelsen.

Regeringsprojektet Forum För Levande historia har under sin verksamma tid fått en del kritik. Bland annat så har Daniel Brandell (doktorand vid Uppsala universitet), Martin Linde (historiker vid Göteborgs universitet) och Åsa Linderborg (historiker vid Uppsala universitet) påtalat att projektet förmedlar en politiserad historiesyn, de menar:

”att bedriva en så specialiserad verksamhet inom ramen för en särskild myndighet är olämpligt; arrangemanget är som upplagt för politisk styrning. Forum ska inte göra någonting som inte universitet och högskolor redan har kompetens att göra. Det smala uppdraget, med fokus på en specifik händelse i det förflutna, medför en olycklig centralstyrning av skolans historieundervisning; lärarna får alltför detaljerade direktiv om vad de skall lära ut”


Bengt Nilsson har i en värdegrundsdebatt påtalat att Forum för Levande Historia på många vis har berikat skolans undervisning om Förintelsen, men han menar också att den kritik som riktats mot projektet har många poänger. Han menar att det många historiker varnar för, nämligen att vi idag har en ensidig fokusering på 1900-talets antisemitism, kan leda till att vi tappar vårt perspektiv på vad som hände innan 1900-talet och på vad som har hänt efter andra världskriget. Nilsson citerar bland annat i sin bok Att undervisa i historia
 historikern Dick Harrison som i sin tur skriver att:

”Nazisternas förföljelser var inte den första eller ens den mest pretentiösa av världens pogromer[…] Exemplet kan mångfaldigas genom fler nedslag i historien”


1.6.2 Examensarbeten och rapporter

Markus Johansson och Tobias Rosén har på Malmö högskola skrivit ett examensarbete vid namn: ”Ska man frossa i eländet? – en studie i lärares inställning till folkmordsundervisning.”
 Denna uppsats handlar om några gymnasielärares och lärarutbildares inställningar till folkmordsundervisning. Johansson och Rosén påvisar i sitt resultat att de intervjuade lärarnas syften till folkmordsundervisning varierade en aning. Vissa lärare betonade enligt deras undersökning den etiska aspekten. Andra ville placera in folkmord i en historisk kontext för att kunna dra paralleller bakåt i historien, men även fram till vår samtid. Skolverket har även i sin rapport Perspektiv på religionskunskapen
 påtalat att det finns undersökningar som tyder på att lärare anser att livsfrågor av etisk börd är en viktig del av undervisningen. 


2. METODBESKRIVNING

I detta metodavsnitt så kommer jag att redogöra för hur jag har gått tillväga för att få fram mitt resultat. Jag kommer att beskriva vilken typ av datainsamling jag har ägnat mig åt, dvs. förklara vilken metod jag har valt, vad själva metoden innebär samt genomförandet av den. Vidare så kommer jag även att redogöra för hur jag har genomfört intervjuerna samt hur jag har sammanställt dessa. Information om det förarbete som gjordes innan intervjuerna i form av urval, provintervjuer, tillförlitlighet och etiska principer kommer också att tas upp samt vilken litteratur jag har använt mig av när jag har utformat intervjuerna.

___________________________________________________________________________


”Hermeneutik – läran om tolkning – kretsar kring forskarens förståelse av ett fenomen […] Förståelsen är viktigare än förklaringen inom hermeneutik. Det finns inget absolut rätt svar.”


I min uppsats så skall jag försöka förstå mig på hur Förintelsen kan tas upp i skolan. Till min hjälp för att nå denna förståelse så kommer jag att genomföra en empirisk undersökning som genom kvalitativa samtalsintervjuer förhoppningsvis kommer att ge mig en bild av hur Förintelsen bereds plats i undervisningen hos berörda informanter. Jag har en hermeneutisk syn på såväl mina resultat som på min egen tolkning av det empiriska materialet. Jag är alltså medveten om att det som jag kommer fram till i undersökningen och i analysen inte är det enda och eller det allmängiltiga svaret. Bland annat för att informanternas utsagor är både subjektiva och ideologiskt färgade men även för att min egen tolkning säkerligen bitvis kan blir en subjektiv när jag tolkar mitt empiriska material.

2.1 INTERVJUMETOD

Denna uppsats resultat bygger på fem kvalitativa intervjuer som spelats in, transkriberats till text, tolkats och sammanställts. Intervjuerna har hållits med verksamma lärare samt med en Överlevare från Förintelsen som föreläser om sin bild av händelsen. Till min hjälp innan och under intervjuarbetet så har jag haft ett flertal handböcker, men främst: Intervju som metod av Monica Dalen
 och Forskningsmetodik av Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang.


Ett huvudsakligt och överordnat mål med kvalitativ forskning är enligt Dalen att: ”nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet.”
 Vidare så anses även den kvalitativa intervjun enligt Solvang och Holme vara speciellt lämpad ”för att ge insikt om informantens egna erfarenheter, tankar och känslor.”


Anledningarna till att jag har valt att med kvalitativa och ostrukturerade intervjuer istället för med exempelvis kvantitativa eller kvalitativa enkätundersökningar försöka besvara mina frågeställningar är många. Framförallt så har jag valt att kvalitativt intervjua verksamma lärare och en föreläsare just för att de är verksamma ute på skolorna. Då lärare och föreläsare faktiskt är aktiva i området som jag undersöker så bör de enligt min bedömning rimligtvis också vara lämpade att besvara mina frågor gällande: vad som berättas om förintelsen, hur det berättas och varför det berättas om den i skolan. Holme och Solvang påtalar att som de benämner det: respondentintervjuer:” går ut på att vi intervjuar personer som själva är delaktiga i det vi studerar”
 och det är precis det som jag vill göra i min uppsats. Jag blev både intresserad och berörd av Forum för Levande Historias stora enkätundersökning men upplevde samtidigt under läsningen av den att det även skulle vara intressant att intervjua lärare och föreläsare mer exakt och personligt om hur, om vad och varför de undervisar om förintelsen.

Vad det gäller urvalet av de informanter som har intervjuats så vill jag påtala att dessa helt har deltagit på frivillig basis, vilket är något som Holme och Solvang poängterar är mycket viktigt för intervjuns kvalité. Urvalet bör utgöras av en variationsbredd beträffande bland annat kön, ålder och utbildning.
 Detta har jag försökt att tillgodose så gott det har varit möjligt - jag har valt att intervjua både kvinnor och män som befinner sig i olika ålderskategorier. De lärare som har intervjuats har en lärarexamen och samtliga är alltså behöriga lärare. Den föreläsare som har intervjuats är främst lämplig och intressant som informant på grund av sina egna erfarenheter av Förintelsen samt på grund av att han under många år har föreläst för både ungdomar och vuxna om Förintelsen. Det är för mig relevant att ha en spridning på både ålder och kön hos mina informanter, detta för att jag vill få en så bred bild som möjligt av vilka attityder och uppfattningar som finns om Förintelsens roll i skolan. Holme och Solvang menar att olikheterna hos informanterna gör att dessa upplever det berörda forskningsområdet på olika vis – vilket är intressant för resultatet.
 Intervjuerna syftar alltså inte till att samla in fakta som anses vara den enda sanna, utan det är just det subjektiva i undersökningen som är intressant.

Innan intervjuerna genomfördes så skickade jag ut ett e-postmeddelande där jag presenterade syften och frågeställningar som tillhörde uppsatsen samt vad intervjuerna var tänkta att behandla. Detta e-postmeddelande finns bifogat i bilaga 1. Som det går att se i bilagan så klargör jag för de tilltänkta informanterna att intervjun kommer att utformas som ett slags samtal som kommer att kunna röra sig fritt mellan ett par angivna punkter som jag anser är värdefulla för min undersökning. Holme och Solvang beskriver att standardiserade frågeformulär inte används i kvalitativa intervjuer, och detta medför att informanterna själva i en stor mån kan styra utvecklingen av intervjun/samtalet.
 Vidare så menar Solvang och Holme att:

”styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna.”


Det är viktigt att vara medveten om att intervjupersonerna precis som Holme och Solvang säger kan: ”frisera verkligheten”
, detta med tanke på att det är den egna verkligheten som dessa beskriver och som de då rimligen sympatiserar med. Det går inte att bevisa att det informanterna säger är helt sanningsenligt, men å andra sidan så kan jag inte heller bevisa att en kvantitativ enkät får helt sanningsenliga svar från dem som fyller i den. Min förhoppning inför intervjuerna var att informanterna skulle uppleva att jag som forskare förtjänade en tillförlitlig relation och att de därför skulle ge mig sanningsenliga svar som väl representerade verkligheten. Jag har strävat efter att bygga upp en sådan relation med informanterna för att intervjun ska vara meningsfull både för mig som forskare och för informanterna själva.

Miljön som har varit aktuell under intervjuerna har främst anpassats efter informanternas önskemål och förslag. I nästa avsnitt kommer informanterna att presenteras och där kommer även miljön och eventuella hjälpmedel att presenteras. Vid alla intervjuer så har ljudupptagning förekommit, detta med anledning att intervjuerna efter att de har genomförts har transkriberats för att underlätta resultatsammanställningen. Jag har haft möjlighet att lyssna flera gånger på vad informanterna har sagt och har med lätthet kunnat sammanställa och återge vad de har sagt. Jag ser det också som en fördel att jag slapp anteckna under själva intervjun, detta tror jag hade kunnat orsaka att jag hade förlorat fokus som lyssnare och att informanten hade kunnat känna att jag inte lyssnade fullt ut på all som sades på grund av att jag behövde lägga energi på att även anteckna.

Det finns så klart även nackdelar med att ha ljudupptagning aktiv under intervjuerna, dels så kan informanterna till en början och eller under hela samtalet känna sig obekväma med att bandas och dessutom så tog sammanställningen av de nästan en timme långa intervjuerna en hel del tid. En ljudupptagning är tidskrävande att sammanställa och den visar inte heller upp informanternas eventuella kroppsspråk, något som en videokamera hade kunnat göra. För att inte missa eventuella kroppsliga förtydliganden hos informanterna så har jag efter varje intervju skrivit ner eventuella rörelser eller gester som informanterna har delat ut. Värt att nämna är även att jag som har intervjudata har haft samma klädsel vid alla intervjuer, detta har varit en neutral klädsel utan uppseendeväckande loggor och färger som har burits vid samtliga tillfälle för att alla informanter skall ha haft samma vy.

2.2 INFORMANTPRESENTATION

		Informant A – fiktivt namn Anna


· Kvinna 51 år.


· Gymnasielärare i svenska och religion.

· Arbetar i Mellansverige.


· Har varit verksam som lärare i 27 år.


· Intervjun ägde rum i ett avskilt klassrum med aktiv ljudupptagning.


· Tidsåtgång: 1 h 15 minuter.




		Informant B – fiktivt namn Benny


· Man 37 år.


· Gymnasielärare i svenska och religion.

· Arbetar i Mellansverige.


· Har varit verksam som lärare i 6 år.


· Intervjun ägde rum i ett avskilt grupprum med aktiv ljudupptagning.


· Tidsåtgång: 54 minuter.






		Informant C – fiktivt namn Carina


· Kvinna 40 år.


· Högstadielärare i SO, undervisar även i svenska.

· Arbetar i Mellansverige.


· Har varit verksam som lärare i 9 år.


· Intervjun ägde rum i en avskild datasal med aktiv ljudupptagning.


· Tidsåtgång: 55 minuter.




		Informant D – fiktivt namn David


· Man 66 år.


· Högstadielärare i SO.

· Arbetar i Mellansverige.


· Har varit verksam som lärare i 35 år.


· Intervjun ägde rum i ett avskilt arbetsrum med aktiv ljudupptagning.


· Tidsåtgång: 1 h 5 minuter








		Informant E – fiktivt namn Erik


· Man 73 år.


· Pensionerad allmäningenjör som idag är aktiv inom olika styrelser och sociala organisationer. Föreläser om sin upplevelse av förintelsen på skolor i hela Sverige ett par gånger i veckan och samarbetar med Forum för Levande Historia.


· Intervjun ägde rum i ett avskilt rum på ett bibliotek med aktiv ljudupptagning.


· Tidsåtgång: 45 minuter samt observation under en två timmars föreläsning för två stycken årskurs9-klasser i Mellansverige.







2.3 PROVINTERVJU

För att testa hållbarheten på de ämnen som samtalsintervjuerna skulle behandla så utfördes en provintervju med en verksam lärare i religion på gymnasiet. Intervjun uppfyllde önskvärda krav, och bedömningen att den var hållbar och inte behövde förändras gjordes av både mig och den som blev provintervjuad. Jag har inte valt att ta med provintervjun i resultatet med tanke på att den endast avsedde att testa de samtalsämnen som de huvudsakliga intervjuerna var tänkta att behandla. Provintervjun bandades inte och har inte transkriberats.

2.4 BEARBETNING AV INTERVJUERNA

Den datainsamlingsmetod som har använts är ostrukturerade samtalsintervjuer. Intervjuerna genomfördes med full uppmärksamhet på informanternas åsikter, svar och eventuellt kroppsspråk. Intervjuerna transkriberades sedan direkt efter genomförandet. För att spara tid och för att fokusera på det som var relevant för uppsatsens resultat så transkriberades endast de samtalsämnen som var av vikt och hade koppling till de tre stora didaktiska huvudfrågorna. Övrigt småprat och eventuella utsvävningar transkriberades alltså inte. Ljudupptagningen som vid alla intervjutillfällen ägde rum underlättade transkriberingen genom att hela ljudfilen lades över på datorn. Vid transkriberingstillfällena så pausades ljudfilen under tiden som nedtecknandet av vad informanterna uttryckte. Transkriberingarna utgör resultatdelen i denna uppsats och har kommit till stor nytta vid tolkning och analys av det empiriska materialet.

2.5 TILLFÖRLITLIGHET

Intervjuerna genomfördes enskilt med läraren/föreläsaren för att förhindra eventuell påverkan från andra. Med tanke på att intervjuerna utfördes i samtalsform så minskar risken att informanten misstolkar frågorna, som det lätt kan bli i en kvantitativ undersökning när exempelvis enkäter används. Då jag endast har utfört intervjuerna på två skolor i en kommun så kan resultatet av dem inte ge någon generell slutsats på området. Studien skulle alltså, om den utfördes på andra skolor och med andra informanter kunna få ett helt annat resultat med tanke på att det är informanternas personliga åsikter och erfarenheter som efterfrågas i denna intervjustudie.

2.6 ETISKA PRINCIPER

Jag har arbetat efter konfidentiella principer när det kommer till att beskriva informanterna och de har fått fingerade namn. Dock har deras ålder och yrken definieras, men detta har godkänts av informanterna själva. Transkriberingarna kommer inte att lånas ut eller spridas utan används endast till denna uppsats, detta är informanterna införstådda och nöjda med.

3. RESULTATREDOVISNING

I detta avsnitt så kommer jag att presentera det empiriska material som intervjuerna har resulterat i. Jag kommer att sammanfatta och blanda samtliga informanters svar under de tre huvudsakliga frågeställningarna: vad berättas om Förintelsen, hur berättas det om Förintelsen och varför berättas det om Förintelsen. Detta för att få en tydlig tematisk struktur som jag hoppas kommer att underlätta läsningen av resultatet. Jag vill betona att de olika punkterna bitvis kommer att gå in i varandra den tilltänkta tematiska strukturen till trots, detta då de i vissa avseenden hänger samman och i intervjuerna av informanterna har sammankopplats.

___________________________________________________________________________


3.1. INTERVJURESULTAT

3.1.1 Vad och hur berättas det om förintelsen?


Det etiska perspektivet

Det etiska perspektivet som kan kopplas till förintelsen var något som samtliga informanter ansåg var ytterst viktigt att belysa och lägga fokus på i undervisningen. Att genom olika typer av diskussioner beröra förintelsen och ämnen som kan kopplas till den är också något som alla informanterna anser är och bör vara en av de centrala hörnstenarna i undervisningen.

Många exempel på ämnen som rent etiskt kan kopplas till förintelsen har framkommit under intervjuerna. Gymnasieläraren Anna menar exempelvis att en av de filmer som hon brukar visa brukar blåsa liv i en etisk diskusson bland eleverna. Filmen handlar om ett av Dr: Mengeles experiment där han undersöker hur länge ett spädbarn kan överleva utan mat, han tejpar moderns bröst och slutligen så avlider spädbarnet av svält. Enligt Anna så reagerar eleverna oerhört starkt på barnets död och etiska diskussioner kring exempelvis alla människors lika värde eller vad som händer efter döden blir lätt aktuella efter att eleverna har sett filmen. Även frågor kring genetiska experiment kan komma upp och diskuteras vilket Anna anser är oerhört givande för eleverna. Anna menar att Förintelsen och den etiska dimensionen av religionsundervisningen har en ”självklar relation till varandra”.

Gymnasieläraren Benny påtalar att det etiska perspektivet är det centrala i hans undervisning om förintelsen, han poängterar att det är det ”omänskliga” i Förintelsen som han försöker komma åt att diskutera med eleverna och exemplifierar med att ”hat och krig” ofta får vara diskussionsämnen i klassen.

SO-läraren Carina menar att hon alltid försöker ta vara på det som eleverna är intresserade av till en början även om det kan vara exakta dödstal eller historiska fakta, men hon upplever vanligen att det som eleverna oftast frågar om kan leda vidare till etiska diskussioner.


Ytterligare etiska och moraliska frågor som Anna upplever brukar diskuteras i relation till filmen om Dr Mengele som tidigare nämndes är: ”hur vi människor ser på nya människor i vår omgivning”. Anna belyser att det är lätt för eleverna att koppla detta till sin egen kontext och omvärld genom att exempelvis diskutera hur de ser på en ny klasskamrat, på människor med annan etnisk bakgrund än den egna och liknande. Diskussionen brukar vanligen gå vidare till att eleverna samtalar om hur de behandlar varandra och andra i samhället, vilka fördomar som finns både hos dem själva och hos andra samt vad dessa kan leda till i förlängningen.

Ytterligare saker att diskutera, men främst att uppmärksamma eleverna på, anser Anna är vikten av att man som enskild individ faktiskt kan bekämpa sina fördomar genom att uppleva och lära känna människor från andra kulturer. I en annan film som Anna visar för sina elever så är det en flicka som porträtteras, hon har som mål i livet att kunna se alla människor i ögonen, oavsett hudfärg, religion och etnisk bakgrund. Anna menar på att eleverna vanligen blir tagna och berörda av flickans berättelse och att de håller med henne. Ofta brukar det framkomma att de själva vill uppnå samma och eller liknande mål som flickan i filmen.


I anslutning till detta så brukar diskussionerna i klassrummet ofta behandla hur vi människor ibland tänker tankar som vi inte vill tänka, och hur viktigt det är att vi är medvetna om detta för att förhindra att vi dömer ut andra innan vi har gett dem en värdig chans till att presentera sig själva. Anna belyser hur viktigt det är att eleverna inser ”att först när de har insett vilka tankar och fördomar som de har så kan de också ifrågasätta varför de tänker dessa tankar.”

Carina berättar om hur hennes filmvisningar ofta kopplas till etiska diskussioner i klassrummet. Hon nämner att exempelvis en film som hon visar, speciellt behandlar begreppen utsatthet och ensamhet, vilket hon anser med fördel kan och bör kopplas till elevernas egen verklighet idag. Något som hon i anslutning till ytterligare en film brukar diskutera är hur lätt det är att låta de fördomar som man har ta över ens liv, men också – hur påverkbara vi människor är. Carina menar att dessa ämnen väl går att koppla till Förintelsen på ett flertal olika vis, bland annat för att: ”tyskarna blev ju ganska hjärntvättade och jag vill att eleverna själva ska få en chans att märka om de själva tack vare sin omgivning samlar på sig en massa fördomar som gör att de blir sura på alla som inte är som dem själva”.


SO-läraren Davids filmvisningar slutar ofta med etiska diskussioner i klassrummet, vilket är något som han upplever är mycket givande både för sig själv och för sina elever. En video som David speciellt beskriver är en dokumentär som BBC har gjort om en kvinna vid namn Kitty Hart. Hon valde att inte vittna i Nürnbergrättegången vilket David menar bäddar för en hel del etiska dilemman att diskutera i klassen. Bortsett från de etiska diskussionerna i anslutning till dokumentären om Kitty Hart så menar David att: ”den etiska diskussionen i klassrummet är genomgående i hela förintelseundervisningen” och han tycker uttryckligen att:” den etiska dimensionen behöver kopplas till elevernas egen verklighet för att fylla en vettig funktion.”

Överlevaren Erik brukar under sina föreläsningar sätta det han har varit med om i relation till sina lyssnares personliga liv. Han brukar ställa frågor till dem som: ”hur skulle ni känna om er kusin blev bortförd och kastad på en lastbil som boskap utan värde, trots att han kanske bara var ett barn?”. Han berättar även på ett så bidligt och beskrivande vis han kan hur de som överlevde förintelsen såg ut efter tiden i lägren, han beskriver hur nästan alla ben i kroppen blottas och hur musklerna var mer förtvinade än befintliga. Han berättar också hur otroligt lite han och hans mor vägde i kilogram när de blev befriade av ryssarna och menar att detta ofta påverkar eleverna enormt mycket. Enligt Erik så undrar lyssnarna ofta efter föreläsningen hur det var möjligt och hur det kändes, på deras frågor väljer Erik att svara personligt och sanningsenligt. Erik tror att just hans personliga berättande gör eleverna mer etiskt medvetna i sin egen kontext och att de själva i många fall blir mer engagerade i liknande och ibland också pågående situationer runt om i världen.


Historiska bakgrundsfakta

Bakgrundsfakta till förintelsen är något som samtliga informanter anser är viktigt att eleverna får ta del utav. Anna menar att: ”Det är viktigt att påvisa för eleverna hur framförallt judarna, men också hur andra utsatta grupper har förföljts genom historien. Och vad det beträffar judarna hur de har pekats ut för att ligga bakom hemskheter som drabbat människan, hur de har förskingrats, blivit hänvisade till vissa yrken och att man med tanke på detta blev duktig inom de yrkeskategorier som man fick befatta sig med”

Benny säger att:


”jag är ingen historiker, men jag försöker alltid belysa judarnas utsatthet genom historien. Jag brukar dock undvika att gå in på överdrivet mycket historiska detaljer som årtal och liknande speciellt mycket utan jag tar mer upp förintelsen som begrepp och det omänskliga i den.”

Erik berättar under sina föreläsningar om sitt liv från och med september 1939 och fram till befrielsen 1945. Han säger att han berättar om: ”allt som hände mig under de där åren, om mitt liv i ghettot och koncentrationslägret. Jag berättar om vad tyskarna gjorde, hur de bytte namn på gator och hur de förde sig rent politiskt. Jag berättar också hur mitt liv efter Förintelsen såg ut, hur jag kom till Sverige och hur klimatet i landet har förändrats under de år som jag har bott här”

David tycker att hela diasporan och förskingringen i den judiska historien är viktig att ta upp. Vidare så tror han att historiska dokument med fördel kan presenteras i undervisningen när det kommer till hur många som blev utrotade och liknande.

Carina brukar ofta visa ett dokument för sina elever som visar hur många som dog och varför de dog. Detta upplever hon är effektivt då hon menar att eleverna får ett grepp om hur omfattande utrotningen av människor faktiskt var under Förintelsen. Carina berättar att hon i sin undervisning om judendomen ”nästan alltid får frågor från eleverna om judeförföljelser och om Israel och Palestina, ofta behöver eleverna mer kött på benen när det kommer till historiska fakta kring varför judarna blev förföljda och framförallt till varför Israel är så omtalat”.

Anna menar att Israel och Palestina-konflikten, själva utropandet av Israel samt hur situationen ser ut i dagsläget är viktigt att ta upp med eleverna. Hon menar att det är centralt att belysa vad de båda sidorna av konflikten står för. Det är viktigt att eleverna får en uppfattning om motiven till konflikten från de olika parternas sidor sett. Detta får de enligt Anna framför allt genom den historiska bakgrunden till konflikten vilken hon alltid försöker redogöra för.

Carina menar att det finns ett stort intresse hos eleverna beträffande Israel- och Palestinakonflikten, hon brukar ofta i sin SO-undervisning bevaka konfliktens dagsläge med hjälp av mediala medel tillsammans med sina elever, något som hon upplever främjar deras förståelse både för Israeler och för Palestinier men också för judarnas utsatthet rent historiskt.

David poängterar att eleverna behöver få den information om Israel och Palestina som i dagsläget finns tillgänglig. Han menar på att de: ”måste få en chans att göra en egen bedömning gällande vad de tycker är rimligt eller orimligt i konflikten. De måste också lära sig att väga källor mot varandra och då ser jag att Israel och Palestina konflikten kan vara ett led i det.”

Benny menar att hans elever ofta själva frågar om Israel och Palestinakonflikten varpå han vanligtvis brukar koppla historien bakom utropandet av Israel till konflikten. Han säger ”jag menar, Israel är ju en konsekvens av judeförföljelsen genom tiderna och det behöver man belysa för eleverna.”

Erik berättar att det händer att han får frågor om konflikten nere i Israel. Han menar att han möter dessa frågor precis som alla andra som han kan tänkas få, nämligen med svar som belyser vad han tycker om konflikten, som han förövrigt är noga med att poängtera: ”inte nödvändigtvis är samma för alla bara för att de är judar. Jag vill gärna påvisa att även judiska människor är oense om saker.”

3.1.2 Hur berättas det om förintelsen?


Engagerat berättande och bemötande

Anna berättar ofta om egna erfarenheter för sina elever vilket hon upplever fångar deras uppmärksamhet på ett effektivt vis. Hon menar att undervisningen blir mer verklig och intressant när man drar in eventuella personliga erfarenheter, undervisningen blir alltså enligt Anna inte lika monoton som när eleverna endast får läsa om saker. Anna menar även att det personliga engagemanget är viktigt när man undervisar om Förintelsen, engagemanget för med sig ett förtroende och eleverna känner att jag är intresserad och de förstår att det här är något viktigt, hon säger att: ”det gör dem inte alltid annars”.

Anna menar att det i högsta grad är viktigt att bemöta eventuella intoleranta åsikter och fördomar som ibland kan komma till uttryck i klassrummet. Anna upplever att de gånger som hon har mött skeptiska åsikter till att exempelvis förintelsen har ägt rum, eller när hon har fått höra osmakliga skämt om de som drabbades av förintelsen så beror det på okunskap hos eleverna. Detta finner hon tämligen lätt att bemöta med just kunskap och fakta. I vissa extrema fall så påtalar Anna att en vild diskussion eller att en rad fakta som uttrycks från lärarens sida inte alltid leder till någon lösning om eleven är skeptisk till vad som har hänt under Förintelsen. Hon tror snarare att det istället kan vara mer effektivt att visa en film och att sedan låta eleven tänka till själv, för att sedan ges chansen att ompröva sin ståndpunkt.

Benny yttrar att det är viktigt att: ”Möta eleverna som förnekar på den nivå som de befinner sig på, både rent kunskapsmässigt och erfarenhetsmässigt och sedan så får man problematisera det som de påstår”.

David poängterar att han: ”mer än gärna tar en utmaning, en match mot någon som förnekar förintelsen. Ofta är de inte pålästa och är ganska enkla att snacka omkull när de är ute och cyklar”. David tycker att det är viktigt att lärare inte backar när det blir jobbigt, det är just de motsträviga eleverna som man måste ”hugga tag i så att de inte hamnar ännu mer snett” säger han.

Erik menar att det är jätteviktigt att skolan vågar lyfta frågor som kan anses som obekväma och berättar att han själv gärna svarar på elevernas frågor, även om de skulle vara fördomsfullt laddade eller anspela på fördomsfulla påståenden. Han säger att det ”är ju de eleverna som tycker så som jag verkligen vill träffa och försöka prata med”.

Gästföreläsare och vittnesskildringar

Anna uttrycker att hon är positivt inställd till att bjuda in sakkunniga och människor som själva har upplevt förintelsen för att ge eleverna en annan och mer mänsklig och personlig bild av vad som hände under Förintelsen. Anna menar att personliga berättelser, både live och på film brukar fånga elevernas uppmärksamhet och att dessa ofta bidrar till att de utvecklar en mer genuin förståelse för Förintelsen. Anna berättar att hon aldrig har upplevt att elever ifrågasätter personliga berättelser som har bandats eller berättats live för dem:” förmodligen så ger de ett känslomässigt intryck” tror Anna - vilket i sin tur inte leder till samma skeptiska hållning till det som berättas som om det bara vore en text med en berättare som eleverna inte får möta på riktigt.

Benny säger att han mer än gärna skulle använda sig av gästföreläsare i sin undervisning om Förintelsen, han: ”är övertygad om att sådana inslag i undervisningen lyfter både elevernas engagemang och deras intresse vilket i sin tur leder till att de utvecklar en personlig och mer äkta förståelse för det vi talar om”

Carina upplever att vittnesskildringar på film är mycket bra att använda i undervisningen om Förintelsen, hon menar ”att eleverna förstår på ett djupare plan och de slipper snuttifierade och förkortade versioner om Förintelsen som ofta finns i läroböckerna som vi har här på skolan”. Carina uttrycker:” att de som har överlevt Förintelsen blir färre och färre och att man med tanke på detta måste se det som jätteviktigt att göra vittnesskildringar synliga i undervisningen för att på ett trovärdigt vis föra förintelsens minne vidare”.

David säger att han har blivit ”bränd ett par gånger” när det kommer till gästföreläsare. Han berättar att det har hänt att den som kommer och ska berätta om Förintelsen: ”är som en levande bandspelare som inte längre orkar ge av sig själv, vilket är förståeligt”. David tror inte att sådana vittnesskildringar är speciellt givande, men ”när en person kommer och berättar som orkar ge av sig själv, och som kan få ungarna att fatta hur djävulusiskt hemskt det var, då är det en givande upplevelse som är ovärderlig”.


Erik, som själv är en gästföreläsare upplever att hans besök ofta är uppskattade av både lärare och elever på skolorna. Under sina föreläsningar berättar han detaljerat om hur hans familj drabbades av förintelsen och vad de blev utsatta för. Han berättar att även de mest rastlösa och pratsamma eleverna brukar sitta still och lyssna till hans berättelse. Erik tror att han ”på något vis berör dem, eleverna förstår att jag inte står där och ljuger om att min kusin blev kastad på ett flak när han var bara barnet, och de förstår hur otroligt jobbigt det här har varit för mig och min familj, och för alla andra miljontals drabbade med för den delen”.

Upplevelser

Anna berättar om hur hon och hennes elever förr alltid åkte till Auschwitz på studieresa. Idag är detta inte längre aktuellt utan klassresorna går nu till andra mål, vilket Anna i egenskap av religionslärare tycker är beklagligt då dessa resor gav oerhört mycket till eleverna, och lärarna på många plan. Anna berättar hur den fysiska upplevelsen av att ha varit i lägren sällan försvinner från elevernas medvetande och säger att:” den gör ett avtryck, den ärrar och jag tror att den kan främja deras medmänsklighet för resten av deras liv.”

Benny menar att klassresor ”är helt överlägset. Får man som elev vara på plats på exempelvis ett koncentrationsläger så kommer man Förintelsen in på djupet, den liksom sjunker in och det blir på något vis verkligt för dem. Jag är övertygad om att elevernas upplevelse ger dem en ökad förståelse” och han: ”har svårt att tänka sig att eleverna glömmer bort sitt besök”.

David poängterar att den egna upplevelsen är otroligt givande när man skall lära sig något i överhuvudtaget. Han menar att ett studiebesök på ett koncentrationsläger skulle vara och är jättegivande för de flesta, dock så tror han inte att högstadieelever är mogna för ett sådant besök utan uttrycker att han tror att gymnasieelever är mer mogna för något sådant. ”Det är trots allt rätt otäckt att vara på plats” säger David.


Anna tror att studiebesök och utställningar är ett bra komplement till klassrumsundervisningen över lag, dock så känner hon att det i hennes undervisning förekommer begränsat med studiebesök i anknytning till Förintelsen. Detta är något som även Carina upplever, hon ser mer än gärna att hennes elever får ta del av upplevelser och studiebesök, och hon poängterar att det: ”inte skadar om det är gratis”

Tematiskt arbete

Anna berättar att de på hennes arbetsplats ibland har arbetat tematiskt med rasism, och då så har Förintelsen fått plats under den tematiska veckan. David säger att han ”alltid arbetar tematiskt med förintelsen, vi kör en vecka i sträck och då håller vi bara på med det” berättar han.

Läroböcker och annan litteratur

Anna menar att böcker dessvärre inte har en speciellt stor plats i hennes undervisning, främst för att det är svårt rent tidsmässigt att låta eleverna läsa hela biografier och liknande som skulle kunna vidga deras förståelse för såväl historien som för de personliga ödena i förintelsen. Vad det beträffar läromedel så menar Anna att de läroböcker som hon har tillgång till i klassuppsättningar inte håller måttet enligt hennes kriterier kring vad som är viktigt att ta upp om Förintelsen. Anna upplever att Förintelsens roll i läromedlen är alltför blygsam för att vara tillräcklig vilket vanligen resulterar i att hon plockar ihop egenvalt material från andra källor som hon sedan förser eleverna med.


Benny tycker inte att de läroböcker som han har tillgång till är speciellt bra att använda som material, han berättar att han tycker att dessa har alldeles för kortfattade kapitel om Förintelsen vilket knappast enligt honom ger eleverna något att stå på ur vare sig kunskaps- eller förståelsesynpunkt. Benny tror också att för mycket läsning utan andra komponenter som filmer och personliga berättelser gör att eleverna får svårt att greppa det ofattbara som Förintelsen är bevis på, nämligen det ”enorma hatet och det skoningslösa”. Benny säger att han möjligen är mer övertygad om att biografier kan vara ett alternativt effektivt komplement till den övriga undervisningen, han tillägger dock ganska uppgivet att ”det har man ju dock svårt att finna tid till”.

Carina påtalar att läroböckerna sällan ger en rättvis bild av Förintelsen och upplever att hennes elever ”inte kan förstå vad som verkligen hände genom att läsa en förkortad och ofullständig text.”.

David anser att den lärobok som han har tillgång till på skolan ”är rätt värdelös. Man får Förintelsen på en och en halv, till två sidor följt av en rutten bild, vad är det för slags undervisning?” frågar han sig och skrattar. David tror att man som lärare själv måste plocka ihop bra material från olika källor för att eleverna ska bli intresserade, han har svårt att se att en lärobok på något vis skulle täcka det som eleverna behöver. För David är det viktigt att eleverna med hjälp av materialet får bygga upp en egen bild av vad som hände under Förintelsen: han menar att: ”de måste få en känsla för det”.

Filmer och fotografier – fördelar och nackdelar

Film är något som samtliga lärarinformanter anser är av största vikt i förintelseundervisningen. Anna poängterar dock vissa svårigheter som kan kopplas till undervisning baserad på film och med hjälp av fotografier. Hon menar att det kan finnas elever som har egna krigserfarenheter som inte klarar av att se målande och beskrivande bilder på människor som exempelvis ligger i likhögar och som torteras eller misshandlas. Hon påpekar också att andra erfarenheter kan komplicera den bildliga undervisningen och säger att hon tycker att eleverna själva måste få säga ifrån om de inte vill se det som visas. Vill man inte se en viss film så behöver man inte det menar Anna.

Benny berättar att han ibland har märkt att filmvisning kan vara jobbig för eleverna, ibland har det berott på egna erfarenheter som går att koppla till det filmen skildrar men ibland så är det enligt Benny helt enkelt så att de starka scenerna bara är för mycket för en del mer känsliga tittare.

Detta är något som även Carina påtalar, hon menar att: ”filmen inte får vara den enda vägen till kunskapen. Man ska inte vara tvungen att se den, men den ska så klart tillföra något mer än den övriga undervisningen. Om man inte kan se filmen så kanske man kan få läsa någon lämplig bok, eller text som är mer anpassad till det man klarar av att ta till sig”.

David använder sig en hel del av film i sin undervisning, vanligen använder han en av de första filmerna som gjordes baserat på videoupptagning från när lägren öppnades efter kriget. En film som han själv fick se i skolan. David anser att denna film ger en bred bild av vad som hade hänt i koncentrationslägren under andra världskriget, dessutom så brukar eleverna tycka att det är spännande att det är den första filmen som gjordes – ”de tycker att den känns äkta” säger han. Att han dessutom har en personlig erfarenhet av filmen från sin egen skolgång ser han som positivt, detta för att han då kan berätta för sina elever hur han själv reagerade första gången han såg den och så kan de jämföra sina reaktioner. Dessa jämförelser menar han kan påvisa hur: ”vi idag är mer avtrubbade – vi har sett så mycket våld liksom och det behöver man diskutera anledningarna till”.

Erik använder sig i sina föreläsningar av personliga och privata bilder som han har kvar på sin familj som levde innan kriget bröt ut. Utifrån bilden, och med den som hjälpmedel så berättar han vad som hände med honom själv och med hans släktingar när judeförföljelsen tog fart i Polen där de bodde. De som lyssnar till Eriks berättelser får inte se några blodiga bilder, de får dock se bilder på vanliga små barn som en gång levde men som under Förintelsen gick åt alltså Eriks familjemedlemmar.


3.1.3 Varför berättas det om förintelsen?


När Anna får frågan om hon kan sammanfatta varför hon undervisar om Förintelsen så säger hon att: ”Det är fortfarande aktuellt. Antisemitismen ökar och det är en historisk händelse som för alltid bör påverka oss. Det kan kopplas till hat, till ondska och frågor kring detta. Tyvärr så är det också en del av judarnas historia så när vi talar om judendomen så måste jag ta upp detta för att eleverna skall ges en rättvis bild av judarnas historia.”

Benny menar att förintelsen är en självklar del i religionsundervisningen och belyser att ”det får inte glömmas bort”. Vidare så påtalar han även att om han, eller någon annan på skolan märker att antisemitiska eller rasistiska tendenser ökar - så är det extra viktigt att ta tag i det direkt. Han menar att verksamma inom skolan: ”helt klart måste ta avstånd, men på ett vettigt sätt. Jag ser ingen anledning till att brusa upp, min uppgift är inte att tvångsfostra eleverna utan jag ser det som min uppgift att leda bort dem från antidemokratiska värderingar”.

Carina berättar att det händer att hon stöter på elever som förnekar förintelsen och att hon upplever att dessa elever är ”väldigt svåra att påverka. De är rätt fullfjädrade och de är svåra att komma åt”, hon menar att: ”man måste så klart försöka prata förstånd med dessa elever även om de säkert kan kännas tröstlöst om de inte tar till sig det man säger”. Hon påtalar dock att den ökade antisemitismen helt klart är en av de anledningar som ligger bakom varför hon undervisar om Förintelsen.

Anna upplever att det finns ett intresse för Förintelsen hos eleverna, vilket är bra och måste tas tillvara på enligt henne. Detta med tanke på att: ”Förintelsen alltid har något att säga oss, och rent etiskt kan plantera en viktig social och medmänsklig idé hos eleverna om hur vi bör och inte bör bete oss mot varandra”. Hon menar även att vi som lever idag: ”absolut inte får glömma bort vad som hände, och att vi därför i skolan måste ha som rutin att sprida Förintelsens minne vidare till kommande generationer”. Vidare så upplever Anna att eleverna ofta saknar historiska kunskaper som hindrar dem från att kunna dra mer övergripande slutsatser genom att koppla ihop Förintelsen med sin egen samtid och till olika saker som händer runt om i världen. Det är enligt Anna viktigt att ge eleverna verktyg så att de kan se likheter med historien och med den egna levnadstiden, detta för att förhindra att de utvecklar intoleranta åsikter mot sin omgivning. ”Det är viktigt att diskutera hur hat växer fram och vad det kan göra med vårt samhälle” - menar Anna och poängterar att Förintelsen är en bra utgångspunkt när hat och dess ohyggliga följder skall diskuteras.

Carina motiverar ordagrant sin förintelseundervisning på följande vis:


”Jag tycker att allt som har med fördomar, människoförakt och sådana bitar att göra är jätteviktigt. Jämlikheten är något jag vill lyfta upp till ytan och jag vill förhindra att eleverna fastnar i kategoriska tankesätt där de placerar människor i olika fack som de sedan värderar till sämre eller bättre sådana”. Carina tror att Förintelsen kan vara en bra utgångspunkt när jämlikhet skall diskuteras och det är mycket på grund av detta, bortsett från det enligt henne självklara historiska intresset, som hon lägger fokus på Förintelsen i sin undervisning.

Davids motivering till sin förintelseundervisning lyder: ”jag vill inte att mina elever någonsin skall behöva uppleva eller medverka i något liknande under sitt liv, därför undervisar jag om Förintelsen”. Fortsättningsvis så berättar David att vi människor är mästare på att ta livet av varandra, och han menar att vi hela tiden blir duktigare på det. Dock så tror han att alla människor är födda fria och med samma värde, detta är något som han vill applicera på sina elever och som han hoppas att de kan ta till sig istället för att bruka våld mot sina medmänniskor. Enligt David så är vi idag, och speciellt ungdomar oerhört fascinerade av våld. Han menar på att alla skolmassakrer som har ägt rum de senaste åren är ett faktiskt bevis på detta. David tycker att: ”man måste slåss för demokratin och det lika värdet” som lärare, och genom att föra Förintelsen på tal så tror han att många etiska diskussioner i anslutning till det hela kan leda till att eleverna tillägnar sig en sund människosyn där alla har ett egenvärde. David menar på att:” eleverna måste få hjälp att förstå konsekvenserna av sitt handlande för att inse att vissa saker inte går att genomföra i ett demokratiskt samhälle”.

Erik berättar att hans syfte med att åka runt och föreläsa om Förintelsen är att förhindra att det händer igen. Han berättar att han fram tills 1992 levde i tystnad och berättade inte för någon om vad han hade varit med om under andra världskriget. En dag slog han på tv:n och blev uppmärksam på hur antidemokratiska värderingar faktiskt började få fäste i samhället. Han berättar att: ”jag är rädd, jag blir rädd när jag ser hur nynazister marscherar på gatorna, det hade jag aldrig upplevt tidigare och jag insåg där 1992 att jag måste göra något åt det här. Utifrån det gick jag vidare och såg mitt vittnesmål och mina personliga erfarenheter som ett verktyg i kampen mot främlingsfientlighet och förnedring”.


Erik menar att han anser att det är ytterst viktigt att försöka väcka våra ungdomar innan rörelser med antidemokratiska värderingar sätter sina klor i dem. Han tycker att vi måste göra allt för att undvika att främlingsfientliga och nynazistiska politiker: ”får komma in i riksdagen, dessa kan ju få möjlighet att vara med och skapa lagar och skulle rent teoretiskt kunna inleda en propagandakampanj som inte vore demokratisk och som dessutom skulle kunna få fäste hos folk tids nog. Det tycker jag är skrämmande.” Erik menar att han genom sina föreläsningar hos ungdomarna kan bemöta elever som har fördomar eller som känner sig rädda för det som de inte känner igen. Han tror att han med sitt personliga vittnesmål kan beröra eleverna och få dem att tänka till en extra gång innan de behandlar en annan medmänniska respektlöst och hatfullt.

4. SAMMANFATTANDE TOLKNING

I nedanstående avsnitt så kommer det empiriska materialet att tolkas och diskuteras samt sättas i relation till uppsatsens bakgrund och frågeställning. Vidare kommer även metoden som har använts att diskuteras och förslag till fortsatt forskning kommer att presenteras. Jag har inte för avsikt att tolka det empiriska materialet på ”rätt” sätt, vi måste vara medvetna om att alla tolkningar är subjektiva – vilket även hela denna uppsats är med tanke på att alla informanterna har olika berättelser och bilder av Förintelsen i skolan. Det är just detta som gör det empiriska materialet och tolkningen av det spännande. Vad kan man urskilja för likheter och skillnader mellan informanternas berättelser och bilder av sin undervisning, och är de samstämmiga med de styrdokument och den tidigare forskning som finns? Hur ser undervisningen om Förintelsen ut och vad motiverar lärare och föreläsare till att engagera sig i den?

___________________________________________________________________________


4.1 TOLKNING OCH DISKUSSION AV INTERVJUERNA

4.1.1 Lärarnas uppdrag – hur ser det ut?

Syftet med intervjuerna var att undersöka hur Förintelsen kunde behandlas, användas och diskuteras i skolan, fyra lärare och en överlevare/föreläsare intervjuades. Det går helt klart att urskilja liknande åsikter, känslor och tillvägagångssätt hos de olika informanterna. Det går också att urskilja en del olikheter, en del frustration och en tveksamhet inför undervisningsuppdraget. Alla lärarna menar att de får för lite tid och pengar för att finansiera den undervisning som de skulle vilja bedriva. De menar att de läromedel som finns ofta är bristfälliga och att eleverna ofta har allt för dåliga förkunskaper för att kunna dra egna slutsatser.

Låt oss fokusera på det etiska perspektivet, som jag menar har blivit det mest centrala samtalsämnet i alla intervjuer. Jag upplever att samtliga informanter har en bestämd motivering till varför de undervisar om Förintelsen, detta varför kan nästan oavkortat kopplas till det etiska perspektivet och till värdegrunden som både läroplan och forskare menar är ett obligatoriskt inslag i den utbildning som skolan skall upprätthålla. Historiska fakta om Förintelsen t.ex. datum, specifika händelser, personer och platser tycks ha en lägre prioritering i informanternas undervisning än det etiska perspektivet som tycks genomsyra all undervisning som rör Förintelsen. Detta kan sättas i relation till den enkätundersökning som Forum för Levande Historia gjorde om lärares inställningar och uppfattningar av undervisning om Förintelsen. Denna enkätundersökning tydde på att mer än 80 % av lärarna ansåg att Förintelsen fungerade som en ingång till breda etiska och moraliska frågeställningar. Undersökningen tydde också på att lärarna hade bristfälliga kunskaper rent historiskt gällande vad som hände innan och under förintelsen.

Min undersökning tyder på att lärarna, likt levande historias undersökning, menar att förintelsens etiska perspektiv bör lyftas väl synligt för eleverna, jag tycker dock inte att den tyder på att lärarna har bristfälliga kunskaper rent historiskt. Samtliga lärare väver in historiska nedslag i sin undervisning som ger eleverna en bild av vad som har lett fram till Förintelsen Att lärarna eventuellt inte skulle kunna svara på specifika enkätfrågor om historiska detaljer tyder enligt min mening inte på att de skulle ha bristfälliga historiska kunskaper i allmänhet, utan snarare på att lärarna inte förstår frågorna alternativt inte ges en möjlighet att sätta dem i relation till undervisningen, vilket kan försvåra deras möjlighet att svara på ett önskvärt vis. Det är enligt min mening inte heller rimligt att en lärare ska kunna svara på precis allt som har hänt i exempelvis den judiska historien, även lärare är människor och behöver läsa på och friska upp minnet innan de undervisar, precis som alla andra.

Jag tror inte att en enkätmätning av lärares historiska kunskaper ger oss svar som kan avgöra om deras undervisning är historiskt kvalitetssäkrad eller inte. Vem avgör i sådana fall vilken och vems historia som lärarna bör känna till och beröra i sin undervisning? Min uppfattning att intervjuer där lärarna får tid att förklara och motivera sin undervisning om Förintelsen skulle kunna urskilja om lärarna hade historiskt bristfälliga kunskaper på ett mer rättvist sätt. Forum För levande historia hade inte för avsikt att peka ut någon lärare med sin undersökning, det är viktigt att komma ihåg. Men detta till trots så har jag märkt att deras resultat om lärares bristande historiska kunskaper ändå är ökänt hos både lärare och andra. Vilket jag tycker är olyckligt då min uppfattning inte är att lärare har bristande kunskaper. Min uppfattning är snarare att olika lärare väljer att lägga upp sin undervisning på olika sätt, vilket de har rätt till med tanke på att vi i Sverige inte har ett regelverk som lärarna måste följa slaviskt. Läroplanen är tolkningsbar vilket informanterna i denna uppsats har visat under intervjuerna.

Det allra viktigaste för informanterna i denna uppsats verkar vara att eleverna skall väckas, uppmärksammas och upplysas om vad som kan hända om vi människor låter demokratin falla. Det viktiga verkar vara att eleverna ska rustas, det verkar vara att de ska utveckla en förmåga att själva klara av att dra paralleller mellan Förintelsen och den egna samtiden – det egna tonårslivet – medborgarskapet och den egna medmänskligheten. Många lärare menar att elevernas sociala vardagsproblematik är en väl lämpad ingång när etiska frågor om Förintelsen skall lyftas för diskussion. Detta för att eleverna skall få ut något av diskussionen och för att de ska kunna upptäcka likande intoleranta tendenser i det egna livet som det fanns under andra världskriget. Lärarna exemplifierar detta med livsfrågor som handlar om alla människors lika värde, om omänsklighet, hat, krig, fördomar, hjärntvätt, utsatthet, ensamhet och känslor.

Lärarna uttrycker en vilja att låta eleverna knyta ihop Förintelsen med vad som händer i deras nuvarande liv, i deras verklighet. Jag upplever att lärarna menar att Förintelsen kan lära eleverna något och att de med hjälp av den kan upptäcka egna fördomar och intoleranta åsikter hos både sig själva och bland sina klasskamrater. Samtliga lärare påtalar vikten av att ge eleverna verktyg med kunskap om Förintelsen som begrepp, men dessa verktyg skall inte fylla funktionen att kunna rabblas upp i ett skriftligt prov, utan de skall praktiseras av eleverna i verkligheten och de skall främja elevernas förståelse. Vad jag kan förstå så menar lärarna att elevernas förståelse skall gynna dem i deras vardagliga liv och att de genom den kan agera och uppföra sig väl i linje med vad ett demokratiskt och förstående samhälle kräver.

Lärarna verkar likt Magnus Hermansson Adler anse att eleverna behöver få delta i en dialog om Förintelsen för att inse att de själva kan förhindra att de personligen behöver uppleva eller medverka i något liknande. Lärarna har helt klart stöd för detta i sina läroplaner som uttrycker att undervisningen skall hjälpa eleverna framåt och som skall hjälpa eleverna att bli etiskt och demokratiskt medvetna människor som tar avstånd från antidemokratiska åsikter. Lärarna verkar hålla en enig linje med Sven G Hartman: alltså om att lärare bör stimulera till etiskt laddade samtal och frågeställningar i klassrummet. Det kan dock i vissa fall kännas tveksamt om alla lärarinformanter är eniga med Hartmans påstående att lärare ”inte skall leverera expertsvar”.


Vi behöver stanna till ett slag här, dels vid att samtliga lärare talar om ett elevperspektiv på ett sådant sätt att de motiverar sin etiska undervisning med vad eleverna behöver. Men också, vid att lärarna inte tycks vara helt eniga om hur de ska påverka sina elever. Är det så att lärare idag har någon slags allvetande makt, alltså att de vet vad eleverna behöver för att bli välrustade som samhällsmedborgare? Jag tycker mig se en viss skillnad mellan hur gymnasielärarna och högstadielärarna resonerar i denna fråga, det kan säkerligen bero på att gymnasielärarna ofta undervisar elever som har fyllt 18 år och som kan tänkas agera mer vuxet och genomtänkt än vad de yngre högstadieeleverna rent generellt kan tänkas göra.

Både David och Carina som är högstadielärare har enligt min uppfattning en mer fostrande inställning till sin undervisning än vad gymnasielärarna Benny och Anna verkar ha. David säger exempelvis att han ”mer än gärna tar en utmaning, en match mot någon som förnekar Förintelsen” han säger att ”ofta är de inte pålästa och är ganska enkla att snacka omkull när de är ute och cyklar”. Davids åsikt är att lärare inte får backa när det blir jobbigt utan han menar att det är de motsträviga eleverna som man måste ”hugga tag i så att de inte hamnar ännu mer snett”. Gymnasieläraren Anna har en något annorlunda inställning än David, de båda verkar förvisso vara överens om (vilket de övriga två lärarna också är) att något måste göras när elever uttalar antidemokratiska åsikter, men de verkar inte vara helt eniga gällande vad och hur något skall göras.

Anna påtalar att en vild diskussion eller en faktaharrang från läraren inte alltid leder någon stans. Hon tror att det istället kan vara mer effektivt att först låta eleven exempelvis se en film som belyser olika saker som eleven ställer sig skeptisk till, som sedan ger eleven en chans att på egen hand ompröva sin ståndpunkt innan hon som lärare startar en diskussion som tillrättavisar. Benny menar att man som lärare måste möta eleverna på den nivå som de befinner sig på och sedan ”problematisera det som de påstår”, han säger även att han inte ser någon anledning till att brusa upp och att hans uppgift inte är att ”tvångsfostra” sina elever utan snarare att leda bort dem från antidemokratiska värderingar. Högstadieläraren Carina uttrycker att elever kan vara svåra att påverka, men att” man så klart måste försöka prata förstånd med dessa elever även om det säkert kan kännas tröstlöst om de inte tar till sig det man säger”. Gymnasieläraren Anna talar om att hon vill plantera en etisk medvetenhet hos eleverna genom att diskutera hur hat växer fram och vad det kan göra med samhället.

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) menar att ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) står det att skolans uppgift är att ge eleverna kunskap som leder till att de kan ”ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle”, det står också att skolan på ett fostrande vis skall främja och uppmuntra elevernas tolerans. Vi kan här se hur undervisningen på högstadiet och gymnasiet skiljer sig åt en aning även i de läroplaner som finns. Lärarna tycks ha något olika åsikter gällande hur mycket och på vilket vis de ska ”fostra” sina elever, vilket vi faktiskt kan finna anledningar till i våra läroplaner.

Läroplanen för högstadiet legitimerar en mer fostrande undervisning, medan läroplanen för gymnasiet mer pekar mot att eleverna på egen hand skall upptäcka sitt eget ansvar i hur samhället utvecklas. Högstadiets läroplan belyser att toleransen hos eleverna ska främjas och uppmuntras, att grundläggande demokratiska värderingar skall förankras och att eleverna skall se att människolivet är okränkbart. Kunskaperna skall lägga en grund för att eleverna kan och vågar ta eget ansvar i livet. Eleverna i gymnasiet skall enligt läroplanen lära sig att reflektera om etik och övningar som främjar ett livslångt lärande bör förekomma. Att lärarna på gymnasiet ställde sig mer positiva till exempelvis studiebesök på koncentrationsläger än högstadielärare är med andra ord ganska rimligt, detta med tanke på att ett sådant besök påverkar eleverna för livet med tanke på de starka intryck som ett sådant besök ger. Högstadieläraren David menade att elever på högstadiet inte var mogna för så pass starka intryck, vilket han har stöd för hos fler av informanterna.

Detta leder oss vidare till vad lärarna menar att eleverna får och klarar av att ta del av i undervisningen. Filmer tycks vara ett vanligt förekommande läromedel när lärarna skall undervisa om Förintelsen. Filmerna varierar en aning, men samtliga som har beskrivits verkar beröra och engagera eleverna i efterföljande etiska diskussioner om det som i filmen har varit centralt. Som tidigare nämnt så kopplas ofta lärarnas ledda samtal och diskussioner till elevernas egen kontext.

Vad det gäller film och foto så menar lärarna att dessa läromedel ibland kan bli jobbiga för både eleverna, på gymnasiet och på högstadiet. Men ändå så verkar alla angelägna om att inte censurera läromedlen allt för mycket. De uttrycker att de anser att det är viktigt att vilja visa eleverna vad som verkligen hände under Förintelsen för att de ska förstå att det är sant, att det har hänt och att det skulle kunna hända igen om vi tillät att det föll i glömska för en tid.

Häftet ”Om detta må ni berätta”, som är ett läromedel utgivet av den svenska regeringen i samarbete med Forum för Levande Historia verkar inte förekomma i en stor utsträckning i informanternas undervisning, vilket helt klart väcker frågor. Vad är orsaken till att ingen av informanterna, förutom David använder sig av det? Carina med flera uttrycker ett missnöje över hur läroböcker tar upp Förintelsen på ett som hon säger: snuttifierat sätt. Läromedlet ”Om detta må ni berätta” syftar till att fylla det censurerade tomrummet i skolornas undervisning genom att på ett verklighetstroget sätt berätta om vad som hände under Förintelsen i Europa år 1933-1945. Bilder på döda människor, massgravar och avmagrade barn förekommer och läromedlet censurerar inte bilden av Förintelsen som läromedel enligt informanterna tenderar att göra.

Kan det vara så att lärarna, likt Brandell, Linde och Lindeborg menar, tycker att de blir för styrda av Forum för Levande Historias läromedel? Jag upplever att lärarna menar att olika klasser och elever behöver olika sorters läromedel, olika sorters undervisning, bemötanden och diskussioner. Kan det helt enkelt vara så att lärarna inte tycker att Om detta må ni berätta fyller undervisningen på ett optimalt vis, kanske finns det andra läromedel som filmer, föreläsare och artiklar som de föredrar? Intervjuerna i denna studie pekar helt klart åt ett sådant håll med tanke på att endast en av lärarna använder Om detta må ni berätta i sin undervisning, och då på ett sådant vis att häftet delas ut till eleverna och sedan diskuteras.

4.1.3 Jämförelse med Överlevaren Erik

Något som både överlevaren Erik och lärarna tyckte var viktigt i undervisningen om Förintelsen var det personliga och engagerande berättandet. Varje informant har på sitt vis försökt fånga sina elever, David visar en film som han själv blev berörd av för att ge eleverna en personlig reflektion, Erik berättar om vad som hände med honom och hans familj, Anna berättar om privata resor etc. Samtliga lärare tror på att upplevelser och vittnesskildringar är ett fördelaktigt inslag i undervisningen och även då det engagerande och personliga berättandet. Detta leder mina tankar till överlevaren Erik och hans personligt engagerande berättande ute på våra skolor.

Eriks berättelser är så klart medryckande för eleverna, något som lärarna inte har det lika lätt att lyckas med som Erik med tanke på att samtliga lärare saknar en egen upplevelse av Förintelsen. Erik berättar både om sin egen känsla, om historiska fakta och om etiska frågor som kan kopplas till Förintelsen. Lärarna får å andra sidan ta hjälp av filmer, vittnesskildringar och gästföreläsare om de vill sätta en så pass likvärdig personlig prägel som Erik gör på undervisningen.

Likt lärarna så vill Erik försöka väcka dagens ungdomar som enligt honom löper risk för att fastna i antidemokratiska tankesätt innan det är för sent. Erik menar att hans personliga vittnesmål kan få eleverna att tänka efter en extra gång innan de behandlar en annan människa illa. Han känner ett ansvar gentemot samhället och inför att arbeta mot rasism och tolerans. Jag upplever att lärarinformanterna, precis som Erik känner ett slags ansvar inför sina elever och inför vad de behöver. De vill väcka eleverna och de vill förhindra att våra ungdomar dras med i rasistiska och antidemokratiska rörelser som kan komma att låta historien upprepa sig.


Det kan tyckas självklart att lärare och andra verksamma ska avgöra vad eleverna behöver, det kan dock bli svårt att dra en gräns för vad som skall klassas som intoleranta åsikter. Vem avgör hur pass mycket frihet eleven ska ha som individ? Ska lärare fostra sina elever eller inte? Läroplanen säger en sak, men i verkligheten kan den tolkas på många olika sätt.

4.2 METODDISKUSSION

Den kvalitativa metod som jag har använt har enligt min mening varit väl fungerande i arbetet för att få svar på de frågeställningar som har ställts. Metoden har dessutom, tack vare informanternas engagerande deltagande vaskat fram ytterligare led och tankar till undersökningen som jag inte hade förväntat mig från början. Jag tänker främst på det elevperspektiv som lärarna koncentrerade intervjusamtalen kring, något som både fördjupade och breddade empirin och som blåste liv in min slutgiltiga tolkning om vad som faktiskt kan anses vara lärarens uppdrag.


4.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING


Som redan nämnt under avgränsningen så menar jag att det skulle vara intressant att bredda min studie om vad, hur och varför Förintelsen tas upp i skolan. Detta skulle förslagsvis kunna göras genom att fler lärare intervjuades på ett större antal platser i Sverige. Frågorna om vad och hur skulle även kunna undersökas betydligt djupare genom att det material som de intervjuade använder sig av i sin undervisning skulle utvärderas och granskas. Det så klart även intressant att intervjua fler överlevare än en, detta för att få en bredare bild av vad dessa anser är viktigt att dagens skolungdomar får ta del av i sin undervisning, men också för att upptäcka eventuella skillnader och likheter hos överlevarna. Ytterligare en intressant aspekt vore att intervjua elever och vårdnadshavare för att få fram uppgifter gällande vad de anser är lärarens uppdrag när det kommer till värdegrundsfrämjande undervisning om exempelvis Förintelsen. Skall läraren fostra ungdomarna eller vill de hellre att läraren leder eleverna i rätt riktning fast på ett mindre styrande vis?
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BILAGOR

E-post till informanter

Hej X!


Jag är lärarstudent på högskolan i Gävle och vill härmed göra en förfrågan:


Är ni intresserad av att bli intervjuad om hur ni undervisar om Förintelsen i era klasser?


Det är nämligen så här att jag i skrivande stund håller på att starta upp arbetet med min C-uppsats i religion och behöver nu er verksamma lärares hjälp.

Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka huruvida Förintelsen som ett historiskt fenomen, och som ett etiskt redskap kan behandlas, användas och tas upp i högstadiets SO-undervisning samt i den gymnasiala kursen religionsvetenskap A.


Det ligger i mitt intresse att undersöka några verksamma lärares syn på förintelsens roll och plats i skolan, men även att undersöka vad en föreläsare som har upplevt förintelsen anser är viktigt att beröra i elevernas undervisning.

Sammantaget så vill jag koncentrera följande frågor under frågeställningen:


· Vad berättas om förintelsen?


· Hur berättas det om förintelsen?


· Varför berättas det om förintelsen?


I grova drag så är jag mer specifikt intresserad av:


· Vad ni som lärare berättar när/ och om ni undervisar om förintelsen. Vad för slags fakta brukar eleverna få tillgång till? Exempelvis, vad tycker ni är viktigt att reda ut rent historiskt och på vilket vis berör ni/ om ni berör, ett etiskt perspektiv?


· hur ni undervisar, alltså vilka läromedel använder ni vanligtvis och varför? Gör ni studiebesök med eleverna, bjuder ni in gästföreläsare till skolan, ser ni på film, läser ni vissa böcker, använder ni er av diskussionsfrågor, drar ni paralleller till nutiden? osv.


· varför ni undervisar om Förintelsen. Vad motiverar er till att undervisa om Förintelsen, finns det speciella skäl till hur och varför ni utformar er undervisning som ni gör? Har ni egna värderingar som ni låter speglas i klassrummet?


Det skulle vara guld värt om ni hade möjlighet och lust att ställa upp för en ostrukturerad samtalsintervju bestående av ungefär ovanstående hörnstenar. Om ni väljer att delta i min studie så kommer ni inte att lämnas ut med namn. Jag kommer under intervjun att föra ljudupptagning för att underlätta mina intervjutranskriberingar, det inspelade materialet kommer att raderas när transkriberingarna är klara och kommer alltså inte att spridas eller användas till andra ändamål.


Med vänlig hälsning / Jennifer Jonsson
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