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Abstract 
 

 

 

Zeljka Dusper 

”Study trip to Krakow” – A historical didactic study of the Holocaust memory sent and 

received by 15 students 

Number of pages: 50 

____________________________________________________________________________ 

The essay examines a study trip to Krakow and the mediation of the Holocaust memory to 15 

students. It is partly structured after three places that the students move between, experience 

arenas, which are the death and concentration camps, Poland and Sweden. The students are also 

moving according to four different dimensions: first place, but also time, morality and existential. 

The survey is based on a ritual theoretic view of social memory production and the formation of 

new witnesses. With inspiration from the Norwegian study Pilgrim, tourist and student: 

Norwegian school trips to death and concentration camps by Kyrre Kverndokk, has also this 

study trip been studied as a ritualization process based on which students will obtain a state of 

catharsis. With a qualitative research method, information has been gathered through 

participatory observations, group interviews and a poll. The result shows that the students 

attributed the camps to death, destruction and evil, but that they were struggling to live in the 

victims’ situation because it was too far from their own lives but also difficult to understand such 

evil. The students did on the other hand identified the spectator role since Sweden was seen as 

one of the countries that looked at and let the Holocaust happen. The students positioned 

themselves as new witnesses and told about their experiences in their free time and on their own 

initiative. The study indicates, among other things, that the Norwegian approach to the Holocaust 

differs from Swedish, which influences the meaningful learning process. 

Sökord: studiebesök, Auschwitz, historiedidaktik, Förintelsen, antisemitism 

Keywords: study visits, Auschwitz, history didactics, Holocaust, antisemitism 
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1. Inledning 

 
Två bilder som blivit starka symboler för Förintelsen är båda hämtade från Auschwitz, 

några mil utanför Krakow i Polen. Dels skylten med texten ”Arbeit macht frei” tagen inifrån 

Auschwitz I, dels bilden med järnvägsporten tagen inifrån Auschwitz II-Birkenau. Dessa 

ikoniska bilder ser eleverna reproducerade både i läromedel och i dokumentärfilmer, men 

förstår de verkligen vad som hände när människans mörkaste ondska bredde ut sig och 

när sex miljoner judar utrotades genom ett systematiskt mördande?1 Hur förmedlar vi som 

historie-lärare minnet av Förintelsen på bästa sätt?  

 

Den 27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz.2 Det är mer än 70 år sedan och 

väldigt snart kommer vi till en tid då det inte finns många överlevare kvar samtidigt som 

anti-semitismen fortsätter att finnas kvar. Antisemitismen är inte ett tyskt fenomen utan 

den finns även i det svenska samhället. 

 

1.2 Val av ämne 

 

Förintelselägrets vittnen finns snart inte kvar och det som återstår är berättelser, konst, 

utställningar och platsen. Det jag vill studera i denna uppsats är platsen, dess betydelse och 

hur den kan användas i historieundervisningens lärandeprocess. I takt med att 

överlevarna blir allt färre blir platser som går att länka till Förintelsen allt mer centrala. Att 

använda sig av studiebesök i historieundervisningen är ingen ny metod. Det är en stor 

verksamhet och skolbarn världen över reser till Auschwitzlägren. Med avstamp i den 

norska forskaren Kyrre Kverndokks avhandling Pilgrim, turist og elev: Norske skolturer till 

døds – og konsentrasjonsleirer vill jag undersöka vad som egentligen händer vid ett besök 

av de här platserna, samt vad de bidrar med för meningsskapande lärprocess. Kverndokks 

studie visar att eleverna skapar egna minnen och bildar på det sättet en ny generations 

vittnen, det som han kallar för vittnesvittnen.3 Kverndokk har studerat norska studieresor 

men utifrån hans studie framgår det att det ser olika ut i olika länder. Trafiken från elever 

                                                        
1 Nationalencyklopedin, sökord: förintelsen, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förintelsen  
(hämtad 2018–03–25) 
2 Ibid 
3 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s. 80-81 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förintelsen
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som åker till Auschwitz från Norge är dubbelt så stor som den är i Sverige. De norska 

resorna är dessutom strukturerade av organisationer och ideella verksamheter såsom 

Hvite Busser. Med tydliga målformuleringar och med långa förberedelseperioder förväntas 

eleverna genomgå en värdemässig internaliseringsprocess. Efterarbetet består av ett 

projektarbete som redovisas för föräldrar och kamrater. Trots det omfattande arbete som 

Forum för levande historia bedriver så sker fortfarande resorna från Sverige som tillfälliga 

lösningar på lokal nivå. De svenska skolresorna sker även på initiativ av driftiga lärare på 

enskilda skolor.4 Visserligen är Kverndokks studie nästan tio år gammal men den indikerar 

att studieresor till Auschwitz verkar vara ett mycket mer utbrett fenomen i Norge än i 

Sverige. Sättet som vi interagerar med Förintelsen och Auschwitz skiljer sig åt. 5  Med 

bakgrund i detta har jag valt att genomföra en undersökning som bygger på Kverndokks 

studie utifrån ett svenskt perspektiv. Med avstamp i hans studie undersöker jag de svenska 

elevernas resa och utfallet av denna. Hur presenteras och mottas minnet av Förintelsen? 

Vilken betydelse får minnet av Förintelsen för de elever som undersöks i denna studie? 

 

Det är studiebesöket på Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau som har en central del i 

uppsatsen men hela studieresan undersöks för att ytterligare analysera betydelsen och 

utfallet. Vad är det för slags meningsskapande lärprocesser som skapas under ett 

studiebesök? Hur upprätthålls meningsfulla band mellan elevernas livsvärld och det som 

berättas under studiebesöket? Kan utfallet bli sådant att eleverna skapar sig egna minnen 

och bildar på det sättet en ny generations vittnen? Dessa frågor hoppas jag kunna besvara 

med min undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Ibid s.45 
5 Kverndokk, Kyrre, Pilegrim, turist og elev [Elektronisk resurs]: Norske skoleturer til døds- og 
konsentrasjonsleirer, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping: Linköpings universitet, 
2007,Linköping, 2007 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10034 s.25-26, s.255-256 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10034
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1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att, med avstamp i Kverndokks studie, undersöka hur minnet av Förintelsen 

presenteras och mottas av svenska elever i samband med en studieresa till Krakow. Liksom 

Kverndokk uttolkar jag sedan huruvida eleverna ritualiserats till nya vittnesvittnen. 

 

• På vilket sätt relaterar och interagerar eleverna med platsen samt vad bidrar resan 

till för meningsskapande lärprocesser? 

• Hur ges eleverna möjlighet till ritualisering?6 

• Hur upprätthåller de meningsfulla band mellan sin livsvärld och det som berättas? 

 

1.4 Material, urval och avgränsningar 

 

Materialet som används i undersökningen har bestått av 15 elever varav åtta går 

Estetprogrammet och resterande sju går Samhällsvetenskapliga programmet. Samtliga går 

i årskurs tre. Esteteleverna läste om Förintelsen i årskurs 1 och läser nu kulturhistoria. 

Eleverna som går Samhällsvetenskapliga programmet skriver gymnasiearbete om 

folkmord och barnsoldater.  

 

Avgränsningar har gjorts i form av att fokusera på genomförandet och utfallet av denna 

resa. Hade jag valt att även studera förberedelsefasen samt efterarbetet mer djupgående 

hade undersökningen blivit mer översiktligt och inte behandlat studieresan lika djupt. Som 

ensam observatör är det svårt att ta in allting som händer runtomkring och därför har jag 

valt att fokusera på studiebesöket och förmedlingen av Förintelsen. Jag har också valt att 

vara uppmärksam på de diskussioner som sker mellan eleverna före och efter besöket i 

den mån det går, då eleverna får en del fri tid efter besöket. Observationerna har också 

begränsats till att endast fokusera på elevperspektivet. Lärarens intentioner samt syfte och 

mål med studieresan är presenterade i en bredare bakgrund. Det framgår från min 

bakgrund att denna del mycket väl hade kunnat lägga grunden för en separat studie. 

Intentionsperspektivet är med i uppsatsens bakgrund för att skapa förståelse samt med 

tidigare forskning bygga upp en bild av olika sätt att motivera sin undervisning och sina 

                                                        
6 Begreppet ritualisering förklaras på s.18 i kapitel 3. Metod och teoretiskt perspektiv. 
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resor på. Mina iakttagelser har därmed riktats endast på eleverna och på det sättet har 

undersökningen koncentrerats när det gäller individer som ska studeras.  

 

Elevgruppen som undersöks är vald på grund av tillgång och möjlighet att följa med och 

observera besöket. Det är en mindre grupp elever som undersöks och syftet med studien 

är att komma åt en bredd i elevernas upplevelser och ett djup i deras förklaringar. En 

mindre grupp följs då intentionen är att erhålla så nyansrikt och fylligt data som möjligt. 

Omsorg och ambition har vägts mot praktiska möjligheter.  

 

De 15 eleverna som undersöks i denna studie studerar högskoleförberedande program. 

Sju av eleverna går Samhällsvetenskapliga programmet, som lyfter den samhälls-

vetenskapliga kärnan och erbjuder eleverna till att studera samhällsfrågor som bland 

annat rör demokrati. 7  De sju eleverna som går Samhällsvetenskapliga programmet är 

dessutom i avslutningsfasen av sitt gymnasiearbete som handlar om folkmord och 

barnsoldater, vilket innebär att de redan är insatta i frågor som rör mänskliga rättigheter, 

villkor i samhället och demokrati. De åtta eleverna som läser Estetiska programmet, som 

också är ett högskoleförberedande program, har läst om Förintelsen sedan tidigare och 

övat på kritisk granskning och värdering av information.8 Sammanfattningsvis är de 15 

eleverna som undersöks i denna studie i slutet av sin treåriga gymnasieutbildning och kan 

antas vara insatta i olika samhällsfrågor. Den bild som vi inte får se i undersökningen är de 

yrkesförberedande elevernas upplevelser. Skillnaden ligger i programmens karaktär, och 

det är en källkritisk problematik som uppstått i valet och möjligheten att följa elevgruppen.   

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-
utbildningar/nationella-program/samhallsvetenskaps-programmet (hämtad 2018-06-13) 
8 https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-
utbildningar/nationella-program/estetiska-programmet (hämtad 2018-06-13) 

https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/samhallsvetenskaps-programmet
https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/samhallsvetenskaps-programmet
https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/estetiska-programmet
https://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/program-och-utbildningar/nationella-program/estetiska-programmet
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2. Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning inom området kan dels delas upp i en bredare kategori – undervisning 

mer allmänt kring Förintelsen, och i en smalare – forskning kring studieresor till 

Förintelseläger. Jag börjar med att belysa vad forskare kommit fram till om undervisning 

kring Förintelsen. Det har sedan fört mig in på den smalare kategorin som berör 

undervisning genom studiebesök till Förintelseläger. 

 

2.1 Att undervisa om Förintelsen och dess minne 

 

I följande del kommer endast ett par forskares studies att återges. Det finns en stor 

omfattning av tidigare forskning kring Förintelsen och dess minne i stort. De studier som 

valts ut för detta kapitel har varit relevanta och centrala för min undersökning. Forskaren 

och universitetslektorn Ylva Wibaeus har i sin avhandling Att undervisa om det ofattbara – 

En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning 

belyst elevperspektivet kring skolans historieundervisning om Förintelsen. Resultatet 

visar att eleverna ofta upplever att de har tillräckliga kunskaper sedan årskurs 9 och att 

lärarna inte utnyttjar dessa. Historiemedvetandet formas i en rad olika miljöer och skolan 

behöver arbeta med sådana former som ur elevernas synvinkel framstår som relevant för 

deras livsvärldar, exempelvis studiebesök. I annat fall riskerar undervisningen att bli 

förutsägbar och ointressant. Wibaeus lyfter också fram att faktorer som tillsammans kan 

bidra till att förklara hur Förintelsen möjliggjordes utesluts vilket gör att händelsen dels 

blir obegriplig, dels skapar inte innehållet förståelse. Wibaeus lyfter fram betydelsen av 

identifikation, inte bara med offren utan också medlöparna för att skapa förståelse till hur 

något sådant kunde hända och därmed vara till hjälp för att nya sådana händelser inte sker. 

I hennes studie lyfts även åskådarperspektivet som eleverna lättare kan känna igen och 

koppla till liknande fenomen i nuet och till dem själva. Annars menar Wibaeus att det blir 

svårt för eleverna att se hur dåtidens villkor och samhällsklimat påverkade vanliga 

människor i deras förhållningssätt vilket bidrog till att Förintelsen kunde bli möjlig. 

Fokuserar vi enbart på offer/förövare menar Wibaeus att vi riskerar att göra Förintelsen 
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till ett enbart unikt fenomen och till uppfattningen om att det inte finns något att lära från 

denna historia.9 

 

Niklas Ammert, forskare och professor i historia, har för Levande historia undersökt 

undervisning om Förintelsen. Han beskriver Förintelsen som en händelse i det förflutna 

som samtidigt lever i nuet. Med dagens erfarenhet och uppfattningar tolkar vi den, hur den 

påverkar oss som individer och vårt samhälle. Förintelsen lever tydligt i vårt 

historiemedvetande.10 Kritiken han ger undervisningen är att den oftast berättas i form av 

detaljerade skildringar men med för få förklaringar till varför och hur de kunde äga rum. 

Han konstaterar att det finns enkätundersökningar som skildrar lärares kunskaper och 

uppfattningar om Förintelsen, däremot finns inga mer detaljerade eller systematiska 

undersökningar om vare sig hur eleverna uppfattar, tolkar eller internaliserar innehållet.11 

Denna lucka hoppas jag med min undersökning kunna fylla genom att fokusera på 

mottagarna, eleverna, istället för användarsidan. Det Ammert kommer fram till i sin studie 

är att undervisningen om Förintelsen framförallt tar sin utgångspunkt i förändringar som 

samhället genomgick. Undervisningen utgår från ett tema som berör demokratifrågor och 

värderingsövningar, och oftast är det propagandans uttryck och påverkan som lärarna 

väljer att belysa.12 

 

2.2 Forskning kring studieresor till Auschwitz 

 

Den avhandling som min undersökning till stor del bygger på handlar om norska elevers 

studieresa till Polen. Det är Kyrre Kverndokk, numera professor i kulturvetenskap vid 

universitetet i Bergen, som i sin avhandling Pilgrim, turist og elev: norske skolturer till dods 

– og konsentrationsleirer studerat vilken form av moralisk betydelse som ges av 

Förintelsen. Kverndokk studerar vilken relevans eleverna gör av sina upplevelser och 

erfarenheter från besöket på lägren. Han angriper frågan genom att studera resan som en 

                                                        
9 Wibaeus, Ylva, Att undervisa om det ofattbara [Elektronisk resurs]: en ämnesdidaktisk studie om 
kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning, Pedagogiska institutionen, Stockholms 
universitet, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2010,Stockholm, 2010 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-42972 s.213-220 

10 Ammert, Niklas, Om vad och hur må ni berätta?: undervisning om Förintelsen och andra folkmord, Forum 
för levande historia, Stockholm, 2011 s.11-12 
11 Ibid s.13 
12 Ibid s.37 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-42972
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ritual där en specifik typ av moralisk insikt ska internaliseras hos eleverna. Frågan som 

hans studie utgår från är vad det är för slags meningsskapande lärprocess som kan 

utvecklas på en sådan arena. Det som är centralt för resan är att eleverna ska bilda en ny 

generations vittnen genom ett tillstånd av katharsis. 13  Katharsis innebär att publiken 

strävar efter att i mötet med Förintelsen som traumadrama, konfrontera mörka sidor hos 

dem själva. Katharsis förklaras som ett moraliskt tillstånd där ett budskap om ondskans 

ställning i världen internaliseras. Traumadramat ska således förmedla att ondskan finns i 

oss alla och i alla samhällen, och att vi alla är potentiella offer och förövare. I samband med 

resan återvänder eleverna symboliskt likt överlevarna av Förintelsen till livet med ny 

moralisk insikt och det är med denna erfarenhetsbakgrund som de bildar en ny 

generations vittnen. 14  Kverndokk utgår från en ritualteoretisk uppfattning. 15  Eleverna 

förväntas ha deltagit i den rituella sorgen för att ta ansvaret och föra historien vidare. 

Kverndokk studerar också vad som händer när eleverna förflyttar sig mellan olika 

upplevelsearenor, och han har delat in resan i tre sådana rum som eleverna rör sig in och 

från. Dessa är från bussen, till Polen och till död- och koncentrationslägren. Bussen 

representerar trygghet och social samvaro med en stor kontrast mot den främmande 

världen utanför där dödslägren befinner sig rent geografiskt. Han studerar också resan 

utifrån fyra olika dimensioner och vad som händer när eleverna förflyttar sig mellan dessa: 

rum, tid, moral och existens. Kverndokk har strukturerat resan efter dikotomin liv–död. Det 

rumsliga förflyttar eleverna mellan det trygga hemma och det främmande borta. Det 

moraliska förflyttar eleverna mellan godhet och ondska.16  

 

Elevernas studiebesök som Kverndokk studerar börjar på Auschwitz I och avslutas på 

Auschwitz II-Birkenau. Förberedelsefasen inleddes hemma i Norge med att eleverna fick 

höra norska fångeberättelser som skildrade norska fångeerfarenheter. Sedan upprepade 

de norska eleverna i symbolisk bemärkelse, liksom överlevarna av Förintelsen, resan till 

koncentrationslägren och tillbaka. När eleverna vid ett tillfälle fick återuppleva fångarnas 

fysiska ansträngning återupplevde de rituellt deras vardag och detta skulle framkalla en 

                                                        
13 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.46-49 
14 Ibid s.49-51 
15 Den ritualteoretiska uppfattningen redogörs för på s.18 i kapitel 3 Metod och teoretiska utgångspunkter 
16 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s. 64-67 
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kroppslig erfarenhet av platsens dåtidsdimension. Olika sinnesintryck, att trampa på jord 

blandat med aska, knöt samman platsen med den förflutna tiden och förkroppsligade 

elevernas upplevelser. Dessa inslag var enligt Kverndokk en del i elevernas 

ritualiseringsprocess och han analyserar vidare huruvida tillståndet av katharsis är 

uppnått för dessa elever. Besöket förlöste tårar, som ses som ett tecken på djup beröring 

och engagemang, och synliggör den rituella förvandlingen av eleverna till nya vittnen. Gråt 

ses som en rituell förvandling och ett bevis på moralisk insiktsprocess, att inte gråta ses 

som motsatsen. Problematiken han lyfter är att alla inte gråter öppet, dessutom har 

förväntningar som organisationen satt på besöket förutbestämt hur eleverna ska värdera 

sina reaktioner. Likaså spelar egna förväntningar in, och om eleverna hört om besöket från 

någon annan. 17  I Kverndokks studie avslutas arbetet med en avslutningsritual, där 

elevernas rituella förvandling fullbordas i form av ett projektarbete kallat för Polen-

projektet. Projektarbetet innehöll fem olika texter varav den sista texten summerade vilka 

lärdomar eleverna kunde hämta av sina upplevelser och erfarenheter. Det avslutades med 

ett kvällsevenemang där föräldrarna inbjöds att närvara. Eleverna berättade om resan och 

presenterade sina nya roller som vittnen. Ur ett ritualteoretiskt perspektiv tolkar 

Kverndokk föräldrakvällen som ett sista steg i ritualiseringsprocessen. Skolresan är enligt 

honom en modern variant av en klassisk övergångsrit.18 

 

Även forskaren Jackie Feldman, docent, har i sin studie Above the Death Pits, Beneath the 

Flag studerat ungdomsresor till döds – och koncentrationslägren, mer specifikt israeliska 

ungdomsresor och den israeliska nationella identitetens uttryck. Utifrån hans indelning av 

resans fyra olika sfärer i en platsorienterad skala där dödslägren och Israel utgör 

ytterpunkterna, visar han att Israel representerar den trygga och hemlika nutiden till 

skillnad från dödslägren som representerar förflutet, förstörelse och död. 19  Feldman 

studerar resorna som ritualer och överlevnad, och hur resorna genom de ceremonier som 

utförs på dödsplatserna överför israeliska minnet om Förintelsen och det judiska 

förflutna. 20  Feldman ser resorna som en övergångsrit, en ritual av minne och sorg, 

                                                        
17 Ibid s.68-70, s.85 
18 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.78-79 
19 Feldman, Jackie, Above the Death pits, beneath the flag: youth voyages to Poland and the performance of 
Israeli national identity, 1. paperback ed., Berghahn, New York [u.a.], 2010 s.78-82 
20 Ibid s.3-7 
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vittnesbörd och seger. Minnena som är begravda på platsen stiger till ytan för att bli 

vittnesbörd och dessa vittnesbörd omvandlar ungdomarna till vittnesvittnen. Förståelse 

överförs genom identifikation och erfarenhet. När de israeliska eleverna sedan återvänder 

har de befogenhet att utföra uppdragen som anförtrotts dem, att använda och omvandla 

sina erfarenheter till klasskamrater, vänner och föräldrar.21 Ungdomarna blir alltså som i 

Kverndokks studie bärare av minnet. 

 

3. Metod och teoretiskt perspektiv 

 

Här presenteras hur information samlats in som i sin tur bearbetats och analyserats. I 

följande avsnitt redogörs metodval och de teoretiska perspektiv som legat till för analysen.   

 

3.1 Val av ansats och metod för att genomföra undersökningen 

 

Studiebesök är en komplex företeelse. Syftet med den här undersökningen är inte att sätta 

betyg på studiebesöket som metod, utan att analysera studieresan för att undersöka resans 

betydelse samt vilken förståelse av det förflutna den uttrycker. Undersökningen 

genomförs som en fallstudie och är kvalitativ. Den representerar ett inifrånperspektiv som 

karaktäriseras av närhet och inlevelse. Här har jag som uppsatsskribent ett flexibelt sätt 

att tolka, söka och förstå hur eleverna tolkar studieresan till Krakow och besöket på 

Auschwitz. För att samla in så mycket och detaljerad information som möjligt är det vanligt 

med en kombination av metoder i fallstudier, vilket också är fallet för denna uppsats. Den 

insamling av data som ger bäst information när det gäller mina frågeställningar och 

vetenskapliga ansats är en kombination av observationer, intervjuer och enkäter. Studien 

fokuserar på en viss situation och har ett speciellt fokus vilket gör den partikularistisk, men 

den är också deskriptiv och strävar efter att ge en så fyllig bild av händelsen som möjligt.22 

Det är elevernas uppfattning av det förflutna och dess minne, samt vilken betydelse det får 

för eleverna i samband med studieresan som är av vikt. Denna undersökning, som är 

kvalitativ utgår från elevernas erfarenheter av verkligheten, som de själva uppfattar eller 

                                                        
21 Ibid s.255-257 
22 Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena-Pia, Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering, [4. uppl.], 
Akademiförl., Göteborg, 1995 s.225 
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konstruerar i samspel med andra. Därför undviks ledande frågor till materialet, det vill 

säga eleverna. Studien grundar sig på 15 svenska elevers upplevelser och en studieresa 

som en gymnasieskola gör, därmed grundar den sig på ett litet antal intryck och 

upplevelser. Studien är inte allmängiltig för studiebesök på Auschwitz I och Auschwitz II-

Birkenau. Den kan ändå tillföra viktig kunskap om vad dessa resor bidrar till, dels genom 

att jämföra mitt svenska perspektiv med Kverndokks norska resultat, dels genom att knyta 

ihop denna studie med andra liknande studier. På så sätt bidrar den till den summerade 

forskningen kring detta ämnesområde.  

 

Studien berör människor och jag som uppsatsskribent är ansvarig för hur den utformas 

samt hur resultatet presenteras. Personer som deltar i studien får inte utsättas för någon 

förödmjukelse eller kränkning. Utifrån Vetenskapsrådets rekommendationer följs deras 

fyra större principer och kriterier för studiens utformning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 23  De berörda har 

informerats med syftet med studien, samt fått information om fritt deltagande och lämnat 

samtycke. Deltagarna är över 18 år. Uppgifterna behandlas med högsta konfidentialitet och 

används endast för undersökningens syfte.  

 

Undersökningen består av två delar. Första delen bygger på deltagande observationer med 

kompletterade intervjuer som skett på plats i Krakow och i Auschwitz. Den andra delen 

bygger på en avslutande enkätundersökning som genomförts cirka två veckor efter 

hemkomsten från studieresan, på plats i skolan i Sverige. Den andra delen har studerats 

enskilt eftersom eleverna besvarat enkäten enskilt. I undersökningens första del har 

eleverna däremot studerats gruppvis. Gruppindelningen konstruerades på plats i 

Auschwitz och är baserade på dels gymnasieprogram, dels grupperna som eleverna rörde 

sig i under studiebesöket. Syftet har inte varit att ställa grupperna mot varandra utan att 

underlätta vägledningen för läsaren. Gruppindelningen har också hjälp mig som 

observatör att följa resonemanget då grupperna i vissa delar gick för sig själva. 

Studieobjektet uppmärksammades genom deltagande observationer, och för detta har jag 

behövt hitta min position för att få balans mellan deltagande och analytisk distans. 24 

                                                        
23 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 
Stockholm, 2002 http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  
24 Fangen, Katrine, Deltagande observation, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005 s.139 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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Genom att kvalitativt studera besöket på Auschwitz har jag en relation som präglats av 

närhet till det som studeras och det innebär en inlevelse – orienterad forskning. Sådan 

inlevelse kan berika genom insikt och tolkning men det kan också försvåra studien i att jag 

skulle styra resultatet om platsens betydelse för lärandet.25 Det är ett dilemma jag fått bära 

med mig och handskas med. I undersökningens första del har elevernas interaktion med 

platsen observerats och fältanteckningar har förts kring detta. Den fysiska verkligheten har 

studerats direkt.26 Ett studiebesök är komplext och dynamiskt och därför har jag ringat in 

det som är av störst intresse att få kunskap om och definierat själva fokus för 

observationen, se figur 1.  

 

Figur 1. Observation av studiebesök  

 

Vad är det som händer   då det gäller eleverna? 

på studiebesöket?   då det gäller miljön/platsen? 

då det gäller olika samspel mellan elever och 

miljön/platsen?  

 

Samma platsorienterade skala som forskaren Jackie Feldman använde i sitt arbete av 

israeliska ungdomsresor till döds- och koncentrationslägren27 har använts i analysdelen 

fast anpassats till ett svenskt perspektiv. Resan har således delats in i tre olika rum som 

eleverna rört sig från. Dessa benämns som upplevelsearenor och för denna studie består de 

av Lägren, Polen och Sverige. Lägren representerar Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau, 

men även det förflutna, förstörelse och död. Polen representerar Krakow, besöket på 

Schindlers fabrik, judiska ghettot och stadsvandringen. Polen representerar också nutid 

och liv. Den tredje upplevelsearenan är Sverige och den representerar bearbetningen av 

elevernas upplevelser samt den trygga, hemlika nutiden. Dessa upplevelsearenor har 

tillsammans med definitionen av fokus (figur 1) styrt mina iakttagelser och registreringar. 

I undersökningens första del där observationer och intervjuer använts för insamling av 

data är det upplevelsearenorna Lägren och Polen som studeras (se bilaga 2). Det har varit 

                                                        
25 Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena -Pia, Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering, [4. uppl.], 
Akademiförl., Göteborg, 1995 s.196 
26 Ibid s.255 
27 Feldman, Jackie, Above the Death pits, beneath the flag: youth voyages to Poland and the performance of 
Israeli national identity, 1. paperback ed., Berghahn, New York [u.a.], 2010 s.78-82 



 16 

en öppen observation som gett en frihet i att gå omkring och titta på saker och ting, ställa 

frågor och anteckna. Den har också varit av en strukturerad form då jag i förväg bestämt 

vad jag ska observera, hur samt när. Observationen har gett möjlighet till fritt formulerade 

meningar vilket har varit bra för min studie då jag inte vetat i förväg vad det är för 

information jag skulle erhålla. Observationsbesöket har haft en strukturell karaktär men 

har inte varit specificerat till innehållet vilket ger en större möjlighet till en levande och 

nyanserad bild av besöket och elevernas intryck och upplevelser.28 Utifrån observationen 

har jag fört anteckningar och analyserat hur Förintelsens minne förmedlas till eleverna och 

hur eleverna mottagit och tolkat det. Fältanteckningarna har tillsammans med detaljerade 

sammanfattningar av olika skeenden kompletterats med egna tolkningar och början till 

analyser, vilket också synliggörs i min undersökning.29 Observationerna har kompletterats 

med intervjuinslag. Eleverna tillfrågades om en viss reaktion eller hur de upplevde något 

som skedde eller förmedlades under studiebesökets gång. Dessa intervjuinslag har kommit 

att vara av en ostrukturerad intervjuform vilket innebär att fältanteckningarna har kommit 

att ligga till grund för dessa frågor. Vissa områden har utifrån mina frågeställningar varit 

föremål för närmare utfrågning (se bilaga 3). Däremot har jag som intervjuare haft frihet 

att formulera ytterligare frågor och följdfrågor. Situationen har blivit avgörande för vilka 

frågor som ställts och dessa frågor utformades på plats i Krakow och Auschwitz.30  

 

Undersökningens andra och avslutande del har bestått av en enkätundersökning där 

Sverige som upplevelsearena studeras. Första delen av undersökningen var ostrukturerad 

och flexibel, dess resultat har sedan kommit att fungera som underlag för formuleringen 

av frågorna till enkäten (se bilaga 7). Den andra delen var strukturerad och genomfördes 

cirka två veckor efter hemkomst från resan. I den andra delen har jag haft mer distans till 

det undersökta objektet. Den har bestått av sju frågor där eleverna i skrift fick möjlighet 

att uttrycka sina upplevelser och intryck av studieresan till Krakow samt om och hur de 

bearbetat sina nya erfarenheter. Båda delarna har varit bidragande i undersökningen och 

befruktat varandra. I den första delen var elevernas intryck ännu färska, i den andra delen 

hade dessa intryck eventuellt lagt sig något.  

                                                        
28 Carlström, Inge & Carlström Hagman, Lena -Pia, Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering, [4. uppl.], 
Akademiförl., Göteborg, 1995 s.263-265 
29 Fangen, Katrine, Deltagande observation, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005 s.95 
30 Ibid s.188-189 
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3.2 Bearbetning och tematisering  

 

Bearbetningsfasen har bestått av ett arbete med kategorisering och tematisering. Första 

steget har varit att kategorisera fältanteckningarna samt intervjumaterialet deskriptivt 

och rymligt efter de rum som eleverna rört sig från.31 Undersökningen och analysen har till 

följd av det delats i kategorierna Lägren och Polen, de två upplevelsearenorna. Därefter har 

svaren från enkäten sammanställts och utgjort undersökningens tredje kategori och 

upplevelsearena, Sverige. All text har sedan sorterats ytterligare en gång under tematiska 

rubriker. Temakategorierna har varit hämtade utefter analysverktygen, frågeställningarna 

samt den teoretiska ansatsen: social minnesproduktion, katharsis och ritualisering samt 

bildandet och positioneringen av nya vittnesvittnen. För att ytterligare vägleda läsaren 

genom undersökningen och för att undvika för rymliga rubriker och tematiseringar har 

underrubriker löpande använts genom undersöknings- och analysdelen.  

 

3.3 Social minnesproduktion  

 

För att studera studieresans och studiebesökets betydelse har resan observerats som en 

minnesprocess. Uppsatsen handlar om hur Förintelsen får betydelse för den grupp elever 

som undersöks, i Sverige idag. Det övergripande temat är därmed som för Kverndokks 

norska studie, resan som minnesprocess. Fokus ligger på att förstå betydelsen av skolresan 

till före detta döds – och koncentrationslägren, vilken typ av mening den ingår i och vilken 

förståelse av det förflutna den uttrycker för eleverna. Hur presenteras minnet för eleverna 

och vad gör de för tolkning genom en sådan resa? Vilket minneskulturellt sammanhang 

löper det ur och hur är förintelseminnet strukturerat? Ambitionen är att undersöka vilken 

relevans denna historiska erfarenhet har för eleverna som besöker lägren samt hur 

eleverna upprätthåller meningsfulla band mellan sin livsvärld och det som berättas. 

Liksom Kverndokk analyseras vilken form av moralisk uppfattning om det förflutna det är 

som uttrycks genom dessa resor.32  

 

                                                        
31 Ibid s.103 
32 Kverndokk, Kyrre, Pilegrim, turist og elev [Elektronisk resurs]: Norske skoleturer til døds- og 
konsentrasjonsleirer, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping: Linköpings universitet, 
2007,Linköping, 2007 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10034 s.13-17 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10034


 18 

Produktion av kunskap om det förflutna kan förstås som en social produktion där olika 

delar av det förflutna interagerar med varandra. 1982 lanserade forskargruppen Popular 

Memory Ground begreppet social minnesproduktion för att beskriva den samlade 

kunskapsproduktionen om det förflutna som en typ av en kulturell process, där det som 

produceras kan kallas för socialt minne och det förflutna är processens råmaterial. För 

forskningsgruppen representerar termen social minnesproduktion en tolkningsprocess 

där ett antal aktörer deltar exempelvis institutioner som museer, vetenskaplig historia och 

skolhistoria. Liksom Kverndokk skriver så har den personliga erfarenheten sällan samma 

auktoritativa status som det institutionellt förvaltade minnet men i samband med 

Förintelsen så finns undantag. Till exempel utgör självupplevda erfarenheter en mycket 

viktig grund, men framförallt de självupplevda erfarenheter som har kanoniserats på olika 

vis, blivit nedtecknade i böcker, hamnat på museer, och i filmer.33 

 

3.4 Ett tillstånd av katharsis  

 

I studien betraktas Förintelsen, på samma sätt som Kverndokk gör, som förmedlare av 

moralisk kunskap utifrån påståendet att kollektivt minne kan betraktas utifrån dialoger 

mellan människor. Sociologen Jeffrey Alexanders begrepp traumadrama är centralt för 

undersökningen och det Alexanders menar är att Förintelsen är en traumatisk upplevelse 

för de överlevande och deras familjer. Det är ingen självklarhet att de som inte var 

berövade eller berörda av Förintelsen direkt ska ha ett personligt traumatiskt förhållande 

med denna tragedi. Det krävs enligt Alexander att tragedins publik kan identifiera sig med 

offrens händelser för att en sådan tragedi ska kunna uppstå som ett kulturellt trauma. Först 

när Förintelsen blir presenterad som en personifierad berättelse med enskilda individers 

öden, kan publiken ha möjlighet till att identifiera sig med offren. Alexander menar att vi 

söker ett tillstånd av katharsis.34 Begreppet är lånat av Aristoteles och enligt traditionell 

tolkning en rensning av åskådarens känslor.35 Alexanders tolkning som också används som 

en teoretisk utgångspunkt i uppsatsen, är att publikens inlevelse i tragedin och dramat 

konfronterar publiken med mörka sidor hos dem själva. Publiken identifierar sig inte bara 

                                                        
33 Ibid s.33 
34 Ibid s.17-18 
35 Nationalencyklopedin, sökord: katharsis, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/katharsis 
(hämtad 2018-05-14) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/katharsis
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med offren utan också förövarna. Att sträva efter ett tillstånd av katharsis är att identifiera 

sig med karaktärerna, uppleva smärtan med dem och se varför de dog men också insikten 

om att vi överlevde och de inte gjorde det. Katharsis är enligt Alexanders tolkning av 

Aristoteles en kombination mellan rensning och lättnad. Att ha sett ondskan och att kunna 

lämna, överleva för att bli förmedlade budskapet om att ondskan finns i alla samhällen och 

i oss alla. Därmed representerar Förintelsen ett kollektivt lidande och ett universellt 

moraliskt budskap om ondskans ställning i världen, den bidrar till en minnesgemenskap.36 

Detta är en av flera analysverktyg som jag tag med mig in i min egen studie och 

undersökningen kommer att försöka ta reda på huruvida eleverna kan nå det tillstånd 

Alexander menar utifrån studiebesöket och studieresan.  

 

3.5 Ritualisering  

 

Kverndokk beskriver resan som en övergångsrit som kräver inlevelse från elevernas sida 

för att de ska gå från vanliga tonåringar till ansvarfulla försvarare av förintelseminnet. 

Genom den rituella sorgen ska ett universellt moraliskt budskap gestaltas hos eleverna. 

Det är ett budskap om ondskans ställning i världen och ondska som en del av mänsklig 

natur som eleverna inte kan hålla sig distanserade till eller hållas sig neutrala till. 

Budskapet förmedlar den kollektiva lidelsen som Förintelsen representerar. Utifrån en 

klassisk religionsvetenskaplig ritualteori är ritualen mytens handlingsdimension och ur ett 

sådant ritualteoretiskt perspektiv kan resorna till före detta döds – och 

koncentrationslägren betraktas som rituella iscensättningar av det traumadramatiska 

förintelsenarrativet, personifierat i fångars berättelser. Berättelsefaserna delas in i en 

tredelad aristotelisk struktur med början, mitt och slut samt olika faser i form av motstånd, 

fångenskap och befrielse. I uppsatsen studeras huruvida resorna beskriver dels en resa i 

rum från Sverige till Polen men också en moralisk resa från en vardaglig och trygg sfär till 

en främmande plats där ondskan varit för att sedan återvända till friheten igen. Det som 

Kverndokk studerat och som jag tar med i min egen undersökning är i vilken symbolisk 

bemärkelse eleverna upprepar vittnenas resa till koncentrationslägren och tillbaka? 

Resorna kommer att betraktas som studieresor där målsättningen är personlig 

                                                        
36 Kverndokk, Kyrre, Pilegrim, turist og elev [Elektronisk resurs]: Norske skoleturer til døds- og 
konsentrasjonsleirer, Linköping University Electronic Press, Diss. Linköping: Linköpings universitet, 
2007,Linköping, 2007 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10034 s.18-19 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-10034
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insiktsutveckling. Hur uppfattar eleverna dåtid och nutid respektive förhållandet mellan 

de nazistiska koncentrationslägren med dagens samhälle?37  

 

Även Feldmans platsorienterade skala används för att undersöka resan som en rituell 

upplevelse samt vad som sker när eleverna förflyttar sig mellan tid, rum, moral och 

existens.38 Dessa fyra olika dimensioner används för att undersöka resan som en rituell 

upplevelse, där kunskap absorberas genom sinnena, kroppen och känslorna. För att 

komma åt dessa har jag fokuserat på symbolik och ritualen, snarare än hur informativ 

guideturen är.  

 

De analysverktyg som jag presenterat i avsnittet tar jag med mig in i min undersökning. På 

vilka sätt ritualiseras de svenska eleverna till nya vittnen? Hur upplever de svenska 

eleverna besöket och de olika upplevelsearenorna? Samt, hur positionerar de sig som nya 

vittnen? 

 

4. Bakgrund  

 

I denna del av uppsatsen presenteras en bredare bakgrund om olika sätt att motivera sin 

undervisning och studieresor på. Fokus ligger på studieresor för att skapa förståelse samt 

med hjälp av tidigare studier bygga upp en bild av både de lärare som tidigare forskare 

uppmärksammat samt de två lärare som jag har följt. Båda delarna har hjälpt mig att i 

uppsatsens sista del dra slutsatser kring elevernas sätt att interagera med platsen och ta 

emot minnet av Förintelsen. I denna del presenteras också Auschwitzmuseet.  

 

4.1. Intentionsperspektivet  

Vad finns det för olika motiv och intentioner till att göra en sådan här resa? Jackie Feldman 

har sett på resorna som ett tillfälle att vittna, upptäcka, uttrycka och omvandla. Det är en 

personlig sökning för de israeliska ungdomarna efter rötter och identitet. 39  Ur Kyrre 

                                                        
37 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.78-79 
38 Feldman, Jackie, Above the Death pits, beneath the flag: youth voyages to Poland and the performance of 
Israeli national identity, 1. paperback ed., Berghahn, New York [u.a.], 2010 s.78-82 
39 Feldman, Jackie, Above the Death pits, beneath the flag: youth voyages to Poland and the performance of 
Israeli national identity, 1. paperback ed., Berghahn, New York [u.a.], 2010 s.78-82 
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Kverndokks studie framkommer det att det är en resa där eleverna skulle dra lärdomar av 

historien, lära sig tolerans och om antirasism. De norska gruppresorna till före detta döds 

– och koncentrationsläger har ägt rum med bakgrund till den ökade nynazismen i Norge 

och i Europa.40 Mottot för resorna har satts av den ideella stiftelsen Hvite busser och blivit 

att ”Den som glömmer historien tvingas återuppleva den”.41 Initiativtagarna ville bedriva 

attitydsskapande verksamhet bland ungdomar med målsättningen att resorna skulle bidra 

till att elever drar lärdomar av historien och blir medvetna om hur nödvändigt det är att 

värna om demokratin som politiskt system. Genom att elever inspireras, får de kraft till att 

ta personligt ansvar, bli medvetna samt lära sig känna igen de krafter som kan hota 

demokratin. Ungdomarna ska också uppmärksammas på fördomar, attityder och myter 

som inte är grundade på människors lika villkor. 42 Sammanfattningsvis konstateras att det 

som utmärker målsättningen är demokrati, människors lika värde och en kamp för 

hågkomsten och mot glömska.  

 

Den norska skolresan till Polen har bestått av ett varierande program. Orsaken bakom har 

varit att utöver den ofattbara omänsklighet som eleverna fått uppleva i lägren, även visa 

på goda krafter som finns hos människan. Eleverna har fått se Krakows saltgruvor där en 

skaparförmåga och skönhet ger en stark kontrast mot elevernas upplevelser i lägren. Allt 

sammantaget ska bidra till att visa eleverna en väg ut ur ondskan.43 För att eleverna ska 

kunna uppnå ett tillstånd av katharsis följer de en före detta norsk 

koncentrationslägerfånge som fungerar som vägvisare in i det förflutna. Hans deltagande 

konkretiserar och personifierar förhållandet mellan dåtid och nutid. Syftet har varit att 

eleverna genom studieresan bildar en ny generation vittnen och att de tar med sig sina 

erfarenheter hem till Norge. Det moraliska budskapet som ska förmedlas handlar om 

ondskans ställning i världen och hur ansvariga vi människor är för att föra historiens 

minne vidare. Eleverna har noga förberetts genom att träffa ett tidsvittne och se filmen 

Schindlers list.44  

 

                                                        
40 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.45-46 
41 Ibid s.46 
42 Ibid s.46 
43 Ibid s.47 
44 Ibid s.48-50, s.57 
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Här framgår en skillnad ur ett svenskt perspektiv. De två lärarna som jag följer tar med 

sina grupper elever på studieresan på eget initiativ. Lärare 1 undervisar i historia och 

samhällskunskap. Han har tagit med sina åtta elever som går Estetiska programmet. Lärare 

2 undervisar i religionskunskap och samhällskunskap. Hon har tagit med sina sju elever 

som går Samhällsvetenskapliga programmet vars gymnasiearbeten hon handleder. 

Förberedelsefasen har bestått av en kort föreläsning om Förintelsens historia som Lärare 

1 hade hand om. Under föreläsningen gick han också igenom reseprogrammet (se bilaga 

1). I samband med den har Lärare 1 bett eleverna se filmen Schindlers list eftersom 

Schindlers fabrik ingår i reseprogrammet men det är inget som undervisningstimmar har 

avsatts till. 45  Det framkommer även likheter med Kverndokks norska studie som 

undersökningen bygger på. Lärare 2 har utgått från samma syfte med studieresan, och 

menar att främlingsfientligheten har spritt ut sig och fortsätter att göra det runt om i 

Europa. Därför vill hon att eleverna får se vad ett vi – och dem tänk kan leda till. Lärare 2 

har också uttryckt att hennes syfte har varit att förmedla ett budskap om vad som kan ske 

om man inte står upp för de demokratiska värdena. Syftet med resan har varit att eleverna 

får förståelse, förstår vidden av det som skedde och får med egna ögon se vad som hände.46 

Lärarna har i samtal med mig uttryckt att förintelsen som historisk händelse är svår att 

begripa men är övertygade om att historia på plats är det bästa, för förhoppningsvis ökad 

förståelse av det man tidigare läst om.47 Lärare 2 har ett syfte med resan, att eleverna får 

se förintelsens följder och effekter.48 För Lärare 1 har syftet med resan blivit dubbelbottnat. 

Dels är det ett syfte historiemässigt kopplat till Förintelsen, dels ett syfte som han har satt 

upp för sina estetelever. Esteteleverna läser kulturhistoria och det andra syftet har blivit 

att eleverna ska få se på byggnader från olika århundraden, i original och fundera kring 

dessa. Reseprogrammet (se bilaga 1), som konstruerats av Lärare 1 består av varierande 

inslag. Motiveringen till detta har varit att eleverna med ett varierande program ges 

möjlighet att inhämta dels kulturmässiga kunskaper i form av att se en oförstörd stad som 

Krakow, dels historiemässiga kunskaper genom att få se Auschwitz I och Auschwitz II-

Birkenau som står för Förintelsen. 49  Ytterligare en motivering som båda anger till 

                                                        
45 Lärare 1: undervisar i historia och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-19, Lärare 2: undervisar i 
religionskunskap och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-23  
46 Lärare 2: undervisar i religionskunskap och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-23 
47 Lärare 1: undervisar i historia och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-19, Lärare 2: undervisar i 
religionskunskap och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-23 
48 Lärare 2: undervisar i religionskunskap och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-23 
49 Lärare 1: undervisar i historia och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-19 
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varierande inslag är att lärarna har tyckt att studieresan annars blir för tung, med bara 

besöket på lägren. De har medvetet valt att varva elände och död med något annat också, 

särskilt när de är i en så fin stad som Krakow. Det vackra blir en kontrast mot upplevelserna 

i Auschwitz.50  

 

Ur samtalet med Lärare 1 har det framkommit att han gjort resan återkommande gånger. 

Föregående elever har fått efterarbeta sina upplevelser genom att skriva ner dessa som en 

uppgift i svenskämnet. Samma möjlighet har inte getts till de elever som han tagit med sig 

i år. Anledningen har varit tidspress med nationella prov samt studenten. Eleverna 

kommer inte att få skriva någon reflektion vilket har gjort det svårare för honom att veta 

huruvida syftet med resan uppnåtts samt vad den bidragit till.51 Både Lärare 1 och Lärare 

2 har innan resans avgång uttryckt sig om förväntningar som de har satt på eleverna samt 

svårigheterna som uppstår med att smälta och ta in allt som sker på plats i Auschwitz.52 

Även detta förenar de svenska lärarna i studien med verksamheten i Kverndokks studie 

som också tydligt, innan resans avgång uttryckt de förväntningar som har satts på eleverna 

vilket har visat sig påverkat resultatet. De norska eleverna i Kverndokks studie har uttryckt 

sina upplevelser i likhet med målsättningen med besöket. Problematiken som Kverndokk 

lyfter är hur fria eleverna egentligen har varit i sina formuleringar.53 Samma problematik 

har ställts i denna uppsats. Hur har de formuleringar som lärarna uttryckte innan resans 

avgång påverkat hur eleverna uttrycker sina upplevelser och erfarenheter av studieresan 

och förmedlingen av Förintelsens minne? 

 

I samtal med de svenska lärarna har det framkommit att elevgruppen som de tagit med sig 

inte läser samma gymnasieprogram. Halva gruppen består av elever som går Estetiska 

programmet och andra halvan går Samhällsvetenskapliga programmet. Anledningen till 

detta har enligt uttalande från Lärare 1, varit att antalet elever som han hade planerat att 

ta med från Estetiska programmet i år varit för få. Därmed erbjöd han Lärare 2 att följa 

med och ta med hennes elever som läser Samhällsvetenskapliga programmet och som 

                                                        
50 Lärare 1: undervisar i historia och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-19, Lärare 2: undervisar i 
religionskunskap och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-23 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.53-55, s.85 
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skriver gymnasiearbeten om folkmord och barnsoldater.54 Lärare 2 har tagit med sina 

elever utifrån syftet att antisemitismen lever kvar och är ett ständigt aktuellt ämne. Även 

om hon inte har sett sådana tendenser bland sina elever så har hon som mål att eleverna 

tar till sig det som berättas i Auschwitz. Hon har uttryckt att det är åminnelse, värdegrund 

och demokratiska värderingar som hon hoppas att eleverna fått med sig i samband med 

studieresan.55 Detta är väldigt likt Kverndokks studie och den åminnelse och värderingar 

som de norska eleverna förväntas inhämta utifrån studieresan.56 Lärare 2 har påpekat att 

eleverna i samband med studieresan och de värderingsfrågor som de har möjlighet att 

inhämta har möjlighet att kunna bemöta andra som inte varit där än för att kunna berätta 

om det de sett och på det sättet bli en sorts vittnesvittnen. Hon har inte satt upp något 

efterarbete för de eleverna som hon tagit med sig på studieresan eftersom hennes 

elevgrupp befinner sig i slutspurten av gymnasiearbetet. Sammanfattningsvis har det ur 

samtalet med Lärare 2 framkommit att studieresan ger möjligheter till att inhämta värden, 

koppla det som berättas till nutida händelser och den politik som råder runt om i många 

delar av Europa idag. Studieresan har möjlighet att visa att Förintelsen inte är något som 

bara står i en lärobok utan att det faktiskt har hänt och att det blir mer påtagligt för 

eleverna.57  

 

4.2 Auschwitz museum 

 

Platsen som är huvudfokus för studien är Auschwitz, tyskt namn på en stad som ligger i 

södra Polen, ca 60 km väster från Krakow. Auschwitz består av olika läger och dessa var 

verksamma mellan 1940 – 1945. Auschwitz I var byggt för politiska fångar, men komplexet 

expanderade snabbt till att slutligen omfatta tre huvudläger samt flera dussin underläger. 

De tre största var belägna nära staden som tyskarna kom att kalla för Auschwitz. De 

kallades för Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau och Auschwitz III-Monowitz. Auschwitz III 

var ett arbetsläger där tvångsarbetarkraft försåg omgivande tyska industrier. Det som kom 

att fungera som ett förintelseläger, Auschwitz II-Birkenau, anlades i slutet av 1941 och 

ligger cirka tre kilometer från Auschwitz I. Auschwitz II byggdes i byn Brzezinka och där 

                                                        
54 Lärare 1: undervisar i historia och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-19 
55 Lärare 2: undervisar i religionskunskap och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-23 
56 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.46 
57 Lärare 2: undervisar i religionskunskap och samhällskunskap. Enskild intervju 2018-04-23 
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byggde man över 300 baracker, alla finns inte kvar idag. Bara 45 murade baracker och 22 

träbaracker är bevarade i nästan oskadad skick, av de nerbrända och förstörda barackerna 

finns bara skorstenarna kvar men husgrunder ger ändå uppfattning om barackernas antal 

och storlek. Idag är Auschwitzlägret ett bevarat museum och upptaget på UNESCO:s 

världsarvslista.58  

 

De fångar som nazisterna satte i lägret var befolkningsgrupper som inte passade in i det 

nazistiska rastänkandet och skulle utrotas. Judar, romer, homosexuella och handikappade 

kom att systematiskt utrotas. Museet är idag välbevarat och omfattande, och förutom de 

ursprungliga lägerblocken, barackerna och vakttornen så är det framförallt de personliga 

ägodelarna som hittats efter befrielsen som utgör en unik samling objekt kopplade till 

lidandet hos de människor som utvisades till Auschwitz. Cirka 390 randiga läderkläder och 

3 800 resväskor finns bevarade. Där finns föremål som är kopplade till fångarnas liv i 

lägret, till exempel köksredskap och konstverk som gjordes av fångar men även föremål 

som är kopplade till SS – garnisonen såsom hjälmar, skyddsskor och instrument så som 

piskor och klubbor som användes för att åstadkomma elände på fångarna.59 

 

Museet grundades 2 juli 1947 och omfattar de före detta lägren Auschwitz I och 

Auschwitz II-Birkenau.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
58Nationalencyklopedin, sökord: Auschwitz, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/auschwitz 
(hämtad 2018-04-25) 
59 http://auschwitz.org/en/museum/historical-collection/ (hämtad 2018-04-25) 
60 http://auschwitz.org/en/museum/history-of-the-memorial/memorial-timeline/ (hämtad 2018-06-13) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/auschwitz
http://auschwitz.org/en/museum/historical-collection/
http://auschwitz.org/en/museum/history-of-the-memorial/memorial-timeline/
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5. Undersökning och analys  

 

5.1 Disposition och presentation av informanter 

 

Undersökningens struktur består av tre huvudkategorier som är baserade på de rum, i 

enlighet med Kyrre Kverndokks resonemang kring upplevelsearenor, som resan varit 

uppdelad efter och som eleverna rört sig genom. Dessa upplevelsearenor är Lägren, Polen 

och Sverige. Lägren står för besöket i Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau. Polen som 

kategori representerar besöket på Schindlers fabrik, judiska ghettot och stadsvandringen 

i Krakow. Den tredje upplevelsearenan representerar undersökningen som gjorts i Sverige 

kring elevernas positionering som nya vittnen samt rumsliggörandet av Förintelsen. 

Utöver rum, är undersökningen också strukturerad efter frågeställningar och ett 

förflyttande i tid, moral och existens. Det redogörs för hur eleverna förflyttats mellan dåtid 

och nutid, mellan liv och död, samt mellan godhet och ondska. Tematisering och 

underkategorier har därmed skett i form av social minnesproduktion och ritualisering, från 

dåtid, ondska och förödelse till nutid, godhet och liv, samt att positionera sig som nya vittnen. 

För att ytterligare vägleda läsaren genom studieresan samt bidra med en tydlig struktur, 

är den omfattande undersökningen uppdelad i mellanrubriker utifrån platser. Den är också 

skildrad i kronologisk ordning. Platserna som eleverna rört sig mellan finns illustrerade i 

planskiss över Auschwitz I (se bilaga 5) samt planskiss över Auschwitz II-Birkenau, (se 

bilaga 6). Undersökningens innehåll har indelats mellan redogörelser samt analys och 

tolkning. Detta för att tydligt hålla isär deskriptiva beskrivningar kring vad det som sker 

på platsen utifrån eleverna och miljön, samt analys och tolkning som gjorts utifrån 

analysverktyg, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. I undersökningen förs en 

löpande analys och tolkning som efter varje upplevelsearena framgår av en kort 

sammanfattning.  

 

Undersökningen har som tidigare nämnts bestått av två delar. Dels observationer med 

tillhörande intervjuer som studerats gruppvis i Auschwitz och Krakow, dels enkäter som 

studerats enskilt i Sverige. Information och svar som erhållits av eleverna har presenterats 

likaså i undersökningens huvudkategorier, upplevelsearenorna. I Lägren och Polen 

hänvisas informationen gruppvis och i Sverige hänvisas den enskilt. Nedan följer en 

presentation av gruppsammansättningen av informanterna, det vill säga eleverna.  
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Grupp 1  Går Samhällsvetenskapliga programmet. Skriver gymnasiearbete om folkmord 

där de jämför Förintelsen med folkmordet i Rwanda.  

Grupp 2  Går samhällsvetenskapliga programmet. Läst fördjupningar inom både historia 

och religionskunskap, skriver gymnasiearbete om barnsoldater.  

Grupp 3  Går Estetprogrammet. Läste Förintelsen i årskurs 1. Läser nu Kulturhistoria. 

Grupp 4  Går Estetprogrammet. Läste Förintelsen i årskurs 1. Läser nu Kulturhistoria. 

 

5.2 Lägren 

 

Eleverna började resan hemma i trygga, välbekanta Sverige. En flygresa på cirka två 

timmar kom att förflytta dem till något som stod i kontrast, en främmande värld. Resans 

huvudmål var att besöka döds- och koncentrationslägren. Tidigt på morgonen nästa dag 

blev de upphämtade av minibussar som körde dem genom den polska landsbygden till byn 

Oświęcim, Auschwitz. Förmiddagen spenderades på Auschwitz I och eftermiddagen på 

Auschwitz II-Birkenau. I symbolisk bemärkelse skulle eleverna få upprepa vittnenas resa 

till lägren och tillbaka. Det framträder därför som en resa i vittnenas fotspår.  

 

5.2.1 Social minnesproduktion och ritualisering 

 

På vilket sätt relaterar och interagerar eleverna med platsen samt vad bidrar resan till för 

meningsskapande lärprocesser? Hur ges eleverna möjlighet till ritualisering? Dessa frågor 

ämnar denna del att svara på.  

 

5.2.1.1 Rundturens inledande samt besöket i Block 4 – Block 5 

 

Rundturen i Auschwitz I började med att eleverna gick genom den berömda porten och 

orden i järn, ”arbeit macht frei”. Framför porten var det andra besökare som poserade 

och gjorde sig till för att få en bra bild vilket några elever lade märke till. I ett samtal med 
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eleverna i Grupp 1 framkom det att de reagerade på detta och ansåg att det var olämpligt. 

”Genom samma port gick ju tusentals fångar till många timmars tungt arbete!”61 

 

Grupp 3 och Grupp 4 gav uttryck för att det var en helt annan sak att få se skylten med egna 

ögon än som tidigare på film eller i böcker. En elev i Grupp 4 tillade: 

 

Man står precis på platsen där det hänt. Man har hört så mycket berättelser om det här och 

läst om det och om vad människorna genomled men nu stod vi precis på platsen där det hänt. 

Man får en annan känsla liksom. Man får en annan relation till händelsen.62 

 

Eleverna gick vidare och i block 4 63  möttes de av en mörkare och kyligare miljö. Det 

eleverna reagerade på var sprickorna i väggarna och de nedgångna trapporna. 64  Vid 

ingången av block 4 möttes de av en stor svart tavla med ett citat av George Santayana, 

filosof och författare, vilken majoriteten av eleverna tog kort på. ”Those who do not 

remember the past are condemned to repeat it” stod det. I block 4 försågs eleverna även 

med kartor och bilder, och en bild som många fastnade vid var ”Selection of Jews” som 

visade masstransporter till Auschwitzlägret och selektionen som utfördes bland fångarna. 

Bilden illustrerade uppdelade familjer och människor i led. Grupp 3 såg det som ett 

uppvaknande, att nazistiska åsikter och den nazistiska ideologin ledde till detta – att en hel 

etnisk grupp människor höll på att utplånas.65 Grupp 1 hade svårt att förstå den ondskan 

och det hat som förövarna bar på och eleverna uttryckte följande: ”Alla gravida, kvinnor 

och barn blev alltså direkt skickade till gaskammaren, för att de var arbetsodugliga. Så 

svårt att ta in hur lätt det var för nazisterna att med en handgest bestämma över en annan 

människas öde.”66 

 

                                                        
61 Informantgrupp 1: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
62 Informantgrupp 4: gymnasieelever i årskurs 3 som går Estetprogrammet, gruppintervju 2018-05-03 
63 Utöver krematorium och gaskamrarna så är lägret uppdelat med ett antal block, lägerbyggnader. I block 
4 som är uppdelat efter 6 rum fanns kartor och tavlor bevarade, unika arkivfoton och lägerdokument. Här 
fanns också tomma Zyklon-B burkar samt nästan 2 ton kvinnohår. 
64 Informantgrupp 1: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
65 Informantgrupp 3: gymnasieelever i årskurs 3 som går Estetprogrammet, gruppintervju 2018-05-03 
66Informantgrupp 1: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
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I block 567 presenterades Förintelsens bevismaterial i form av kvinnohår och tyger gjorda 

på detta hår. Här visades även barnskor. Perspektivet som bland annat lyftes fram var 

barn- och kvinnoperspektivet och detta påverkade eleverna i Grupp 1 och Grupp 4, särskilt 

en elev i Grupp 4 som gick från att ha en fri kroppshållning till att hålla armarna 

runtomkring sig och torka tårar. I gruppintervjun framkom det att hon som person brinner 

för barnfrågor och att se hur oskyldiga barn behandlades hade en djup påverkan på henne. 

Tack vare bevisen i block 5 upplevde eleverna att Förintelsen också blev mer påtaglig som 

historisk händelse och det rådde ingen tvekan om att den faktiskt ägt rum. En av eleverna 

i Grupp 2 uttalade sig kring detta: ”Kan inte förstå hur det kan finnas människor som 

förnekar Förintelsen, det finns ju så mycket och tydliga bevis. Det har vi ju sett nu”68. En 

annan elev i samma grupp uttryckte sina intryck på följande sätt:  

 

När jag läste om det tror jag inte riktigt att jag förstod det jag läste, eller i alla fall inte djupet 

av det. Det blev viktigt att se bevisen med egna ögon och det är viktigt att andra generationer 

också ser det här så att det alltid finns med oss. Att se det själv är bästa sättet att lära sig.69 

 

Analys och tolkning: Redan vid ingången tillskrev eleverna i Grupp 1 platsen ondska och 

förödelse, det framkommer ur elevernas reaktion på andra besökares sätt att posera 

framför porten. Eleverna i Grupp 1 menar att människorna som under Förintelsen gått 

genom samma port som besökarna nu gick igenom, var fångar och det var inte en lycklig 

plats de gick till. Ritualiseringen hade i den meningen påbörjats och eleverna fick 

återuppleva fångarnas väg in, vilket framkallade en kroppslig erfarenhet av platsens 

dåtidsdimension. Eleverna var på besök i det förflutna och de förflyttade sig inte bara i tid 

och rum utan också existentiellt och moraliskt. Eleverna i Grupp 4 uttryckte att de, genom 

att ha sett skylten med egna ögon, fått en annan relation till händelsen. Det uttolkar jag i 

enlighet med de teoretiska utgångspunkterna som en process i skapandet av nya vittnen. 

Den rituella förvandlingen synliggörs av olika sinnesintryck och känslor. Ritualiseringen 

fortsatte tydligt med andra sinnesintryck, så som att trampa på nedgångna trappor i block 

                                                        
67 Denna del bestod av 6 olika rum och det var här en stor del av bevismaterialet fanns förvarat. Dels 
sådant som fråntogs av fångarna när de kom dit så som proteser och väskor, men också kläder, skor och 
sådant som fångarna använde i lägren så som skålar och grytor. 
68Informantgrupp 2: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
69 Informantgrupp 2: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
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4. Detta inslag verkade framkalla en kroppslig erfarenhet av platsens dåtidsdimension. 

Tolkningen grundar sig i den tidigare forskningen och Kverndokks resonemang. 70 

Eleverna får på ett sätt återuppleva fångarnas vardagliga ansträngning, de knöt samman 

de nedgångna trapporna med den förflutna tiden vilket förkroppsligade elevernas 

upplevelser. Tavlan som eleverna möttes av i block 4 hade både ett uttalat och ett outtalat 

budskap. Det uttalade budskapet handlar om att föra minnet av Förintelsen vidare, den 

som glömmer tvingas återuppleva. Detta skulle möjliggöras genom den kommande 

ritualiseringsprocessen i omvandlingen av eleverna, från vanliga tonåringar till nya vittnen 

för att i sin nya roll ta ansvaret för att föra historien vidare. Utifrån citatet av George 

Santayana och Kverndokks resonemang om Förintelsen som vår tids viktigaste moraliska 

referenspunkt,71 uttolkar jag ett outtalat budskap som förmedlas till eleverna. Det handlar 

om Förintelsen som ett traumadrama och ett budskap om ondskans ställning i världen. 

Minnet av Förintelsen bidrar till att förena västvärlden i en minnesgemenskap. På det 

sättet har Förintelsen ryckts loss ur sitt historiska sammanhang och blivit en av vår tids 

viktigaste moraliska referenspunkter. Budskapet tillsammans med bilden av selektionen 

som eleverna också fått se i block 4, ger indikationer på att en ritualiseringsprocess har 

påbörjats. Grupp 1 uttalar sig kring bilderna i block 4 och upplever svårigheter med att 

identifiera sig med förövarna, en av punkterna i att uppnå ett tillstånd av katharsis. Genom 

traumadramat ska mörka sidor hos dem själva konfronteras. Eleverna i Grupp 1 såg 

nazisternas brott som grovt och ofattbart, och detta ledde till att den ondskan tillskrevs en 

dåtid. Trots svårigheter med att identifiera sig med förövarna och förstå ondskan som 

framställs, indikerar elevernas uttalanden samt kroppshållning att ritualiseringsprocessen 

förstärktes i block 5 med det bevismaterial som lades upp. Detta framkallade tårar för en 

av eleverna i Grupp 4, då hon förknippade bevismaterialet och platsen med ondska och 

död. Ett tillstånd av katharsis kräver en djup inlevelse och denna elevs tårar ses som ett 

tecken på ett djupt engagemang. Tårarna synliggör också den rituella förvandlingen till att 

bli ett nytt vittne, då eleven levde sig in i barnens situation. I detta moment genomgick hon 

                                                        
70 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s. 67-68 
71 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.50, s.53-55 
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i enlighet med Kverndokks resonemang en övergångsrit,72 och hon gick från att vara en 

helt vanlig tonåring till en ansvarsfull försvarare av Förintelseminnet. 

 

5.2.1.2 Block 6 och Block 11 

 

Eleverna gick vidare och i block 673 fick de återuppleva fångarnas vardag genom att de fick 

se en bildserie med namnet Cycle of the prisoners day. Eleverna gick också förbi Dödens 

vägg där nazisterna höll arkebuseringar. Det var helt knäpptyst och besökare lämnade 

blommor längst väggen. I samtal med Grupp 4 framkom det att en av eleverna försökte 

sätta sig in i fångarnas situation, att hans familj istället hade blivit splittrad och att hans 

pappa kanske redan var på väg mot gaskammaren men det kändes så overkligt. När han 

föreställde sig nazisternas metoder tänkte han att händelsen dels måste hänt för väldigt 

länge sedan och inte på 1900-talet, dels att den inte skulle kunna hända i Europa och i 

Polen. Hade det varit på andra sidan världen hade han tänkt att de hade en annan kultur 

men att detta hände så nära i både tid och rum, hade han svårt att begripa.74 En av eleverna 

i Grupp 1 hade svårt att förstå nazisternas brott, för att han upplevde svårigheter med att 

göra en personlig koppling då vi i Sverige inte tillhörde den grupp av människor som 

nazisterna ville förinta. Hade fallet varit så hade han förmodligen känt av det.75 En elev i 

Grupp 3 uttalade sig istället om nazisternas strävan efter makt och att samma strävan finns 

bland grupper idag: 

  

Det finns alltid människor som strävar efter mer makt och efter att sprida sitt budskap. Det 

som hände i Auschwitz är inte helt annorlunda från mycket som av det som pågår ute i världen 

idag. Därför är det viktigt att se det som hänt för att tänka till så man inte skadar andra 

människor runt omkring sig.76 

 

Hennes gruppkamrater höll med och en av dem kompletterade resonemanget med att hon 

reflekterade kring åskådarrollen, dels under Förintelsen men även idag. Hon hade svårt att 

                                                        
72 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.85 
73 Detta block innehöll mestadels kartor och bilder samt hade en ljusare och varmare miljö. 
74 Informantgrupp 4: gymnasieelever som går Estetprogrammet, gruppintervju 2018-05-03 
75 Informantgrupp 1: gymnasieelever som går Samhällsvetenskapliga programmet, gruppintervju 2015-05-
03 
76 Informantgrupp 3: gymnasieelever som går Estetprogrammet, gruppintervju 2018-05-03 
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förstå hur människorna i dåtiden kunde acceptera Förintelsen, vilket hade fått henne att 

fundera kring vad det är som vi människor accepterar idag, som vi kommer att få kritik för 

i framtiden. Då började hon tänka på behandlingen av minoriteter.77  Nästa block som 

eleverna besökte blev block 11. Block 10, se bilaga 5, där medicinska experiment utfördes 

var stängt för allmänheten. I block 1178 såg eleverna SS-mannens kontor som låg i närheten 

av Dödens vägg. Detta reagerade en av eleverna i Grupp 2 på: ”Hur kunde han sitta där och 

se på när mängder med människor blev skickade till döden?”79 Rundturen på Auschwitz I 

närmade sig sitt slut och utanför museet pratade eleverna redan om sina upplevelser. 

Grupp 1 pratade om bilder som hade etsat fast sig för dem så som bilderna på de utsvultna 

kvinnorna och hur dessa bilder vittnade om att något hemskt faktiskt hade hänt i 

Auschwitz I. Vissa i gruppen tyckte att det var ”häftigt” att äntligen få se något de hade läst 

om i 10 år och att det var mer intressant än att sitta i ett vanligt klassrum. Det här skulle 

de ha med sig livet ut, uttryckte de. En av gruppmedlemmarna tyckte att det var mer 

intressant än känsligt.80 För Grupp 2 var det levnadsstandarden och levnadsförhållandena 

som tog hårt. En av gruppmedlemmarna uttryckte att han trodde att han skulle känna mer 

än vad han faktiskt gjorde. Men väl på plats var det inte på samma sätt som han hade målat 

upp det utan han ”bara var där”.81 ”Det är inte så att jag inte bryr mig men det kommer inte 

att ta så djupt på mig”, svarade en av medlemmarna medan en annan uttryckte att det för 

hennes del snarare handlade om tid och att det som förmedlades inte hade sjunkit in ännu. 

Hon behövde ett par dagar men upplevde att det som förmedlades kommer att ta djupt när 

händelserna väl bearbetats.82 En elev från Grupp 2 berättade att även han trodde att det 

skulle kännas mer på plats83 men en gemensam tanke för både Grupp 2 och Grupp 3 var 

även här att de behövde några dagar till att bearbeta allt de fått se och höra. En elev i Grupp 

                                                        
77 Informantgrupp 3: gymnasieelever som går Estetprogrammet, gruppintervju 2018-05-03 
78 Block 11 bestod av 8 rum och kallades för Lägerfängelset. I detta block hölls rättegångar och här hade 
också vakthavande SS-mannen sitt kontor. Längre bort låg tvättrummen där de dödsdömda fick klä av sig 
för att gå ut genom gallren och komma ut till ”Dödens vägg”.  
79 Informantgrupp 2: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
80 Informantgrupp 1: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
81 Informantgrupp 2: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
82 Informantgrupp 1: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
83 Informantgrupp 2: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
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4 tyckte inte att det var så illa som hon trodde att det skulle vara, även om hon gick på 

lägret med tårar i ögonen. Hon hade uttryckt följande: ”Jag gick runt med tårar ett bra tag 

men det var ändå inte så illa som jag trodde att det skulle vara. På något sätt såg man det 

fina i det också, att det faktiskt är välbevarat och att vi lär oss av det.” 84  Hennes 

gruppkamrat höll med och berättade att hon varit på ett annat läger och sett sådant innan. 

Det framkom inte vilket läger.  

 

I likhet med Grupp 1 så upplevde Grupp 3 att det var bilderna, som de i vanliga fall inte sett 

i läroböcker, som tog hårt. Det var hemskt att se men bilderna hade också fått dem att tänka 

till.85 För Grupp 4 var det alla bilder på barn och barnkläder som upplevdes som jobbiga 

att se. Det blev emotionellt att stå öga mot öga med det som de hade läst så mycket om. 

Samma grupp uttryckte också att de hade inhämtat minnen för livet jämfört med en vanlig 

historielektion en torsdag eftermiddag. Detta hade satt djupare spår för dem, inte med 

detaljer och årtal utan med förståelse och inlevelse. Besöket upplevde de som nyttigt och 

även om de läste om detta i årskurs ett så upplevde de att det inte tog slut här heller. De 

ville lära sig ännu mer. Genom sina upplevelser under studiebesöket menade eleverna 

också att de utvecklades som människor. En av eleverna från Grupp 3 uttryckte: ”Så 

hemskt att något sådant här hänt, så nära man bor. Och vi har bara läst om det. Fram tills 

nu.”86 

 

Analys och tolkning: I block 6 fortsatte det som har tolkats som en ritualiseringsprocess 

ytterligare, och den tysta stunden vid Dödens vägg är också ett exempel på rituell 

förvandling. Det framkommer som en minnesceremoni för offren även om eleverna hade 

svårt att begripa metoderna och identifiera sig med offren. Elevernas tystnad och 

anknytning med platsen visar att de tillskriver den en viss betydelse, och med 

utgångspunkt i Kverndokks resonemang blir det även tydligt här att eleverna tillskriver 

platserna olika betydelser.87 Olika sinnesintryck, som att andra besökare lämnar blommor 

och att platsen ses som en begravningsplats leder till att eleverna visar ett djupt 

                                                        
84 Informantgrupp 4: gymnasieelever i årskurs 3 som går Estetprogrammet, gruppintervju 2018-05-03 
85 Informantgrupp 3: gymnasieelever i årskurs 3 som går Estetprogrammet, gruppintervju 2018-05-03 
86 Informantgrupp 4: gymnasieelever i årskurs 3 som går Estetprogrammet, gruppintervju 2018-05-03 
87 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.72-74  
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engagemang och är tysta, tittar sig runtomkring men håller en väldigt låg nivå. Men det 

som hindrar eleverna från att uppnå ett tillstånd av katharsis är deras svårigheter med att 

identifiera sig med offren och få en personifierad bild av förmedlingen av Förintelsens 

minne. Utifrån uttalandet som eleven från Grupp 4 gjorde så indikerar det att eleverna fått 

bevittna en ondska som är närmast ofattbar för 2000-talets ungdomar. Kverndokk har 

gjort en tolkning av samma problematik. Alla elever blir inte direkt berörda av Förintelsen 

och alla kan inte identifiera sig med offren. Problematiken ligger i att Förintelsen inte 

presenteras som en personifierad berättelse vilket är det som brister i de svenska 

elevernas fullbordan av katharsis. Eleven och gruppen behöver få ett personligt och 

traumatiskt förhållande till denna tragedi, och för att den ska framstå som ett kulturellt 

trauma behöver eleverna identifiera sig med händelsen och offren. För att uppnå katharsis 

ska eleverna också identifiera sig med förövarna och sträva efter ett tillstånd som genom 

dramat konfronterar dem med mörka sidor hos dem själva och mörka sidor hos 

människan. Detta tillstånd uppnår delvis elevgrupp 3. Elevernas uttalande indikerar att 

förmedlingen av Förintelsens minne fått dem till att tänka till om samhället idag och om 

mörka sidor hos människan. Detta indikerar att de svenska eleverna förmodligen har 

lättare att leva sig in i åskådarrollen än förövar- eller offerrollen. Från och med block 6 

börjar eleverna närma sig ett åskådarperspektiv istället och det blir ännu tydligare i block 

11. Åskådarperspektivet blir mer och mer framträdande, inte minst när eleverna får se SS-

mannens kontor. Även att studiebesöket av många sågs som nyttigt så upplevde eleverna 

att de inte blev så känslomässigt berörda som de trodde att de skulle bli. Detta indikerar 

att avsaknaden av identifikationsdelen tillsammans med möjliga förväntningar som satts 

upp av eleverna kan ha bidragit till detta utfall. Liksom Kverndokk i sin studie konstaterat, 

så påverkas utfallet även av huruvida eleverna hört något från andra som gjort liknande 

resor och att det i sin tur påverkade eleverna genom att förväntningar på det egna 

känslomässiga engagemanget varit för höga. En annan reflektion som också kom upp bland 

eleverna var att intrycken var många och att dessa inte hade smält riktigt ännu, vilket också 

läraren uttryckte att fallet kunde bli redan innan resans avgång. Kverndokk fastslog samma 

slutsats genom sin studie. Lärarnas uttalanden om utfallet av studiebesöket tidigare år har 

påverkat hur eleverna värderat sina egna upplevelser och känslomässiga reaktioner. 
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5.2.1.3 Ingången i Auschwitz II-Birkenau och intryck av miljön  

 

Eftermiddagen tillbringades på Auschwitz II-Birkenau. Lägret ligger cirka tre kilometer 

från Auschwitz I nära den polska byn Brzezinka och kom att bli den största anläggningen 

för judeutrotningen. Här hade eleverna möjlighet att i sällskap med lärarna gå mer fritt än 

vad de tidigare hade i Auschwitz I, även om besöket också bestod av en kort guidetur. Väl 

framme tog majoriteten av eleverna bild på den välkända ingången och tågrälsen. 88  I 

samtal med Grupp 1 berättade eleverna att den ikoniska ingången med rälsen väckte 

många känslor, att först titta in och efteråt titta ut från lägret. Eleverna i Grupp 1 berättade 

att de faktiskt hade möjlighet att lämna lägret, men det hade inte fångarna.89 Det som alla 

elever reagerade på var storleken av Auschwitz II-Birkenau. Alla trodde att det skulle vara 

tvärtom, att Auschwitz I skulle vara större. Efter att ha bara sett en tredje del av lägret 

utbrast elev efter elev hur stort lägret var och då var vi fortfarande kvar vid 

träbarackerna.90 Eleverna förvånades också över förekomsten av vanliga hus i närheten av 

Auschwitz II-Birkenau. En diskussion mellan elever i Grupp 2 utspelade sig mellan 

barackerna. ”De måste ju ha reagerat på röken och lukten” sade en elev varpå kamraten 

svarade att ”Det sista en tänker är nog att de bränner kroppar.”91 Eleverna upplevde att 

besöket i Auschwitz I skilde sig från besöket på Auschwitz II-Birkenau genom helt olika 

upplevelser. Skildringen som gavs på Auschwitz II-Birkenau var hemskare och innehöll 

dessutom mer död. De upplevde heller inte att barackerna var kvar på samma sätt som i 

Auschwitz I. Eleverna i Grupp 1 hade svårigheter med att föreställa sig Auschwitz II-

Birkenau som det såg ut på 1940-talet.92 Även Grupp 2 reagerade på antalet byggnader och 

såg Auschwitz II-Birkenau mer eller mindre som en öppen yta som till större delen bestod 

av gräs då mängder med byggnader förstördes och monterades ner efter andra 

världskriget. 93  Under tiden som eleverna gick mellan barackerna var det stekhet sol, 

                                                        
88 Det var genom denna port som judar som skulle förintas körde in.  
89 Informantgrupp 1: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
90 På en yta av 140 hektar är Birkenaulägret utöver rester av gaskammare och krematorier samt Kanada 
och centralbadhuset, även uppdelat efter baracker. Det fanns två typer av baracker, tegelbaracker och 
träbaracker. Lägret är också uppdelat efter olika sektioner och vid detta moment befann vi oss i början. 
91 Informantgrupp 2: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
92 Informantgrupp 1: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
93 Informantgrupp 2: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
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fågelkvitter och grönska överallt. En elev i Grupp 1 uttryckte i samtal att detta gjort det 

svårare att leva sig in i Auschwitz II-Birkenau och att inlevelsen kanske hade underlättats 

av ett besök som istället sker vintertid. ”Det är så svårt att föreställa sig fågelkvitter, vid 

ett sådant här ställe. Fågelkvitter ser jag som lycka, liv och något fint. Det passar inte in i 

min bild av Auschwitz.”94 Rester av krematorium och gaskammare blandade med nutida 

inslag gjorde det ännu svårare, exempelvis en godsvagn som placerades på lägret år 2009 

och som också blivit en symbol för Förintelsen. Vidare fick eleverna se trä- och 

tegelbaracker, sovplatser som bestod av plankor och rester av gaskammare. Det judiska 

perspektivet lyftes fram i skildringen av Förintelseminnet. Sovjetiska fångare nämndes 

kort. Kvinnornas och barnens roll var inte lika framträdande på Auschwitz II-Birkenau som 

det var på Auschwitz I. Samtidigt som de svenska eleverna besökte Auschwitz II-Birkenau, 

var en grupp ortodoxa judar 95  på plats samtidigt. Eleverna reagerade på de ortodoxa 

judarnas sätt att ta sig an minnet av Förintelsen, då kvarlevorna fick dem att gråta. ”Tänk 

om något sådant hade hänt min folkgrupp, jag hade nog reagerat likadant,”96 uttryckte en 

elev i Grupp 4. Några elever försökte föreställa sig alla miljontals människor som var där, 

hur fångarna gick på samma gator och gångar som dem gick på nu. Några torkade tårar och 

såg ledsna ut medan andra pratade om hur varmt det var och hur gott det skulle bli med 

en kall öl efter besöket. 

 

Analys och tolkning: Elevernas uttalanden om miljön och upplevelser av Auschwitz II-

Birkenau indikerar att de tillskriver platsen en dåtid och ondska. I nutiden är det svårt för 

eleverna att leva sig in i hur fångarna faktiskt hade det, dels på grund av att naturen tagit 

över en stor del men dels för att Auschwitz II-Birkenau utseendemässigt skiljer sig en hel 

del från Auschwitz I. Det är också en skillnad i hur minnet av Förintelsen framställs och 

förmedlas vilket i sin tur påverkar utfallet. I Auschwitz II-Birkenau finns inte lika mycket 

bevis kvar. Däremot reagerade eleverna på andra besökares känslor, såsom de ortodoxa 

judarnas reaktioner och känslouttryck som satte igång elevernas visualisering och 

tänkande. Eleverna hade svårt att identifiera sig själva med offren. Deras uttal indikerar att 

offren kändes avlägsna för dem och därför kände de inte samma sak som offren gjorde. Det 

                                                        
94 Informantgrupp 1: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
95 Inriktning inom judendomen, männen känner man igen på deras svarta kippor, korkskruvslockar och 
bönemantlar.  
96 Informantgrupp 4: gymnasieelever i årskurs 3 som går Estetprogrammet, gruppintervju 2018-05-03  
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brister i identifikationen. Förmodligen hade eleverna fått samma känslor som de ortodoxa 

judarna om eleverna på liknande sätt kunde identifiera sig med händelsen. Eleverna 

reagerade på mycket olika sätt. Gråt synliggör den rituella processen men samma 

problematik som Kverndokk haft, dyker även upp i denna studie.97 Alla elever gråter inte 

öppet, att hävda att de elever som pratade om öl emellanåt inte var mottagliga för det som 

berättades går heller inte att göra. Besöket var fortfarande känslosamt på olika sätt och 

alla gråter inte öppet vilket är något att ta hänsyn till. 

 

5.2.1.4 Ruinerna av gaskammare och krematorium fram till och med Kanada  

 

Nästa inslag i rundturen var att eleverna fick gå in och titta i gaskammare och krematorium. 

Eleverna reagerade på öppningen i taket, och undrade varför den fanns där. Guiden 

berättade om hur fångarna lurades till att tro att de bara skulle duscha och om askan som 

sedan ströddes ut i dammen jämte. Han berättade också att rester av aska är kvar än idag, 

och att resterna är nere på jorden som vi trampar på. Ett antal elever gick med tårfyllda 

ögon och andra torkade tårar. I slutet av järnvägsperrongen, cirka 800 meter från 

huvudporten och mellan ruinerna av gaskamrarna finns monument över Auschwitz offer 

vilket blev både ett symboliskt och ett fysiskt slut på den väg som ledde till gaskamrarna. 

Av de 23 skyltarna med text på de huvudsakliga språken som talades av människor som 

deporterades till Auschwitz, stannade eleverna till vid det som kom dem närmast. Det var 

ett monument som var skrivet på norska. Eleverna läste och betraktade. Här var den 

guidade turen slut och eleverna fick nu tid att tillsammans med lärarna se sig runt i 

Auschwitz II-Birkenau. Nu låg fokus på Kanada98 samt centralbadhuset99 I centralbadhuset 

fick eleverna återuppleva fångarnas väg genom att förflytta sig genom samma rum i samma 

följd som fångarna gjorde. I de olika rummen läste de på skyltarna om vad som skedde i 

respektive rum. Detta upplevde många som jobbigt. En elev från Grupp 1 uttryckte: ”Jag 

tänkte att exakt här var jag går nu, gick fångarna.”100 Att gå längst samma korridor och läsa 

                                                        
97 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.70 
98 Kanada var ett förrådskomplex som låg mitt emot badanläggningen, här bevarades alla plundrade 
ägodelar. Idag finns inga baracker kvar men platserna där de stod är markerade med numrerade 
marmorstenar och låga murar.  
99 Lägrets centralbadhus användes för mottagning och registrering av nyanlända fångar. Här fråntogs alla 
personliga tillhörigheter och fångarna klipptes, duschade och fick lägernummer samt uniformer. 
100 Informantgrupp 1: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
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om fångarna som tvingades klä av sig och gå nakna på ett kallt golv, var jobbigt. Förbi 

rummet där kläderna desinfekterades, landade eleverna slutligen i ett sista rum med en 

samling av privata familjefotografier av judar som deporterades till Auschwitzlägret från 

ghettona i Bedzin och Sosnowiec. Dessa bilder hittades efter befrielsen och tog särskilt hårt 

på eleverna. Eleverna upplevde att det var jobbigt att se familjer som på bilderna såg så 

lyckliga, glada och ovetandes om vad som skulle komma. Fotografierna visade att det 

kunde varit vem som helst. Särskilt en elev från Grupp 4 blev tagen av denna upplevelse: 

 

Det har fått mig att uppskatta min frihet som jag har nu. Till exempel om man mår bra och 

lever i ett demokratiskt land kan man göra vad man vill. Man kan uttrycka sina åsikter hur 

man vill om vad man vill. Man kan gå ut och äta på restaurang och komma hem igen. Allt är 

bra, eller hur? Men när man blir sjuk så tänker man tillbaka på hur bra man hade det då. Livet 

kan ändras fort. När man förlorar en sak kommer man ihåg hur bra man hade det när man 

hade den saken, men man uppskattade den kanske inte innan. Exempelvis demokrati. Detta 

har varit nyttigt att se för att se konsekvenserna. Det har fått mig att uppskatta demokrati och 

fria val.101 

 

Stämningen var låg och det var dags att bege sig hemåt. Eleverna började gå tillbaka till 

huvudporten, när det plötsligt sprang förbi tre rådjur varav en elev från Grupp 1 sade: ”

Det är så märkligt att se liv här, på en plats jag förknippar med död.”102 

 

Analys och tolkning: I centralbadhuset pågick en ritualisering av eleverna till nya vittnen, 

olika sinnesintryck gjorde att de knöt ihop platsen med det förflutna. När de svenska 

eleverna fick syn på familjefotografierna, fick de också syn på de helt vanliga människorna 

som hamnade i förintelselägret. Människorna var ovetandes. Eleverna gick i samma spår 

som fångarna men de överlevde och nu kan de ta med sig sina erfarenheter hem. I 

centralbadhuset upplevdes det som att eleverna avslutade ritualiseringsprocessen och 

blev nya vittnesvittnen. De identifierade sig med offren, såg varför de dog och eleverna 

insåg också att de själva överlevde. De hade möjligheten att återvända hem fast med nya 

erfarenheter. Uttalandet från eleven ur Grupp 4 i citaten ovan indikerar att 

ritualiseringsfasen fullföljts. Eleverna har fått se hur det gick till, från att fångarna anlände 

                                                        
101 Informantgrupp 4: gymnasieelever i årskurs 3 som går Estetprogrammet, gruppintervju 2018-05-03 
102 Informantgrupp 1: gymnasieelever i årskurs 3 som går Samhällsvetenskapliga programmet, 
gruppintervju 2018-05-03 
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på perrongen, till badanläggningen, och slutligen avklädningsrummen innan de dog i 

gaskammaren. Ritualiseringen blev mer påtaglig i elevernas besök till gaskammare och 

krematorium, där en kollektiv sorgeritual genomgicks, det moraliska budskapet 

gestaltades hos eleverna genom den rituella sorgen. Det moraliska budskapet som 

internaliserats är som i Auschwitz I, för åminnelse och emot glömska. Förintelsen blev mer 

påtaglig och att trampa på jorden blandad med aska knöt samman platsen med det 

förflutna och förkroppsligade elevernas upplevelser. Vid minnesmonumenten stannade 

eleverna till vid ett som är skrivet på norska, det finns ingen skriven på svenska eftersom 

Sverige inte har samma förhållande till Förintelsen som Norge har. De norska eleverna i 

Kverndokks studie kunde vid detta moment identifiera sig med offren på ett annat sätt 

genom än de svenska eleverna i min studie. Eleverna reagerade på att det var liv på lägret, 

att det springer djur där. Även detta uttalande indikerar på att platsen djupt förknippas 

med dåtid och död. Eleverna förflyttas inte bara i rum utan också i tid och existentiellt. 

Eleverna har nu blivit nya vittnesvittnen. De lämnar lägret men tar med sina minnen och 

erfarenheter av Förintelsen. 

 

5.2.1.5 Sammanfattning 

 

Besöket på Auschwitz I upplevdes som nyttigt av eleverna. Trots svårigheter med att leva 

sig in i offrens historia upplevde vissa elever också besöket som ”häftigt”, att ha fått se 

Auschwitzlägren med egna ögon. Har eleverna ritualiserats till nya vittnen? Det är inget 

som med säkerhet går att säga har skett men uttrycken indikerar på att eleverna tagit till 

sig det som förmedlats av Förintelsens minne men att problematiken om eleverna uppnått 

ett tillstånd av katharsis kan sägas vara tvådelad. Dels verkar det vara så att eleverna haft 

svårt att identifiera sig själva i det som berättats, dels trodde de också att de skulle känna 

mer än vad de faktiskt gjorde på plats. Denna problematik lyfte även Kverndokk fram i sin 

studie om hur en föreskriven uppfattning av det förflutna kan leda till att eleverna målar 

upp för höga förväntningar och att deras känslomässiga reaktioner sedan inte håller dessa. 

Däremot tog de flesta av eleverna till sig det föreskrivna budskapet om mot glömska och 

för åminnelse samt börjat positionera sig själva som nya vittnen. Av besöket på Auschwitz 

II-Birkenau kan konstateras att naturen gjort sitt, det är mer än 70 år sedan 

Auschwitzlägren befriades och detta märks också i de olika delarna och kampen i att 

bevara platsen så autentisk som möjlig. De viktigaste iakttagelserna från besöket i 
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Auschwitz II-Birkenau visade sig vara dels uppfattningar om hur stort lägret var men också 

den rituella och moraliska insikten om att inte glömma, om att överleva och ta med sig sina 

erfarenheter hem. Det är inte bara platsens fysiska utformning och lämningar som 

påverkat eleverna utan också sinnen som gjorde att eleverna upplevde en annan 

dimension vilket ger en fysisk upplevelse av platsen och av dess förflutna. Att gå i aska 

blandad med jord och att känna en fruktansvärd värme i barackerna som de egentligen 

trodde skulle vara nerkylande gav eleverna en förkroppsligad upplevelse av den 

människofientlighet som dödslägret representerar. En gemensam tanke från besöket var 

att intrycken var många och att allt inte hade satt sig än. Eleverna upplevde att de behövde 

ett par dagar till att smälta sina upplevelser men kände också att de inte ville vara 

ensamma direkt efter. Liksom Kverndokks studie fanns en medveten växelverkan 103 

mellan inslag i även det svenska reseprogrammet (se bilaga 1). Lägren har fått 

representera dåtid och ondska. Nästa del som vi ska in på i undersökningen representerar 

mänsklig godhet och liv.  

 

5.3 Polen 

 

Vad bidrar resan till för meningsskapande lärprocesser och vilka betydelser tillskriver 

eleverna de olika platserna? I denna del av undersökningen är det Polen som 

upplevelsearena som studeras och fokus ligger på att visa kontrasten mellan arenorna.  

 

5.3.1 Från ondska, förödelse och död till nutid, godhet och liv  

 

Polen står i denna del för godhet och liv som blir en stark kontrast till den ofattbara 

omänsklighet som eleverna upplevde i lägren. Eleverna flyttar sig genom tid, rum, moral 

och existens.  

 

5.3.1.1 Besöket på det judiska ghettot och Schindlers fabrik 

 

Elevernas tredje dag spenderades i det judiska ghettot, på Schindlers fabrik samt med en 

gemensam stadsvandring innan det var dags för dem att bege sig hem till Sverige igen. Det 

                                                        
103 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.72-76 
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som eleverna förvånades över i Polen som upplevelsearena var hur vacker platsen var, 

framförallt Krakow. De förknippade Polen med något främmande och hade hört om den 

låga valutan, en värld som var fattig och otroligt billig för en svensk. När eleverna besökte 

det judiska ghettot visade det sig vara mycket finare än vad de hade föreställt sig. 

Problematiken låg i de renoverade husen, de fina restaurangerna och till deras förvåning 

rena gatorna. Även att läraren målade upp judarnas situation och berättade om brunnarna 

och bristen på mat och läkemedel så hade eleverna svårt att se ghettot framför sig. Eleverna 

försökte sätta sig in i judarnas situation, men med mycket liv runtomkring, flera 

skolklasser, fint väder, öppna restauranger och en trivsam miljö var det svårt. Det som här 

förmedlats av Förintelsens minne är judarnas liv före döds- och koncentrationslägren. 

Även här förmedlades Förintelsens minne och det är judarna som varit i fokus. Ytterligare 

ett perspektiv har varit återkommande, åskådarperspektivet. Lärare 1 lyfte också fram 

Sveriges roll under 1940-talet, hur mycket svenskarna visste samt vad som gjordes och 

inte gjordes.104 Här vässade eleverna sina öron. Läraren började med att han byggde upp 

en bild av hur judarna beskylldes för både Jesu död och pesten. När Lärare 1 pratade 

lyssnade eleverna engagerat.105 När det svenska perspektivet lyftes in vässades öronen 

ännu mer. Att vi i Sverige redan 1942 hade fått veta om det stora massmordet med Zyklon 

B men valde att lägga locket på, var för många ny information. Likaså att man kunde läsa 

om det i svenska dagstidningar. ”Ni såg vad som hände, ni vet ju vad följderna blev, 6 

miljoner döda. 3 miljoner polacker. Ni såg bilderna från Auschwitz, massvis med polacker. 

Vad hade dessa för yrken?” 106  frågade Lärare 1 varpå flera elever svarar akademiker. 

Lärare 1 fortsatte och berättade om tänkbara motståndsmän så som politiker, advokater 

och läkare. Eleverna lyssnade och engagerade sig i samtalet.107 

 

Nästa stopp blev Oscar Schindlers fabrik. Besöket börjades med att eleverna redan vid 

ingången fastnade vid svartvita fotografier på judar som Oscar Schindler hade räddat. Det 

första eleverna reagerade på var att några av personerna hade samma efternamn, det var 

inte lika splittrat som i lägren. Det andra var hur bilderna framställde människorna. På en 

av bilderna var det en glad man som spelade på en trumpet, många stannade till vid denna 

                                                        
104 Lärare 1: undervisar i historia och samhällskunskap. Fältanteckningar 2018-05-04 
105 Ibid 
106 Ibid 
107 Ibid 
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och tittade. Det var inte alls som i lägren, där fångarna hade lägerfångedräkter och var 

markerade med nummer. Endast ett fåtal i elevgruppen kände igen byggnaden från filmen 

som de skulle sett innan resans avgång, Schindler’s List. När vi hade gått förbi bilderna från 

filminspelningen och bilderna på Liam Neeson var det några elever som kände igen honom 

från Taken, framkom det att endast ett fåtal hade sett Schindler’s List. Eleverna spärrade 

upp ögonen när de fick höra att han spelade huvudrollen och att filmen dessutom var 

regisserad av Steven Spielberg. Eleverna hade ingen guidad tur utan fick gå runt och se sig 

för själva. En liten del var insatta och läste igenom texten men majoriteten tittade 

mestadels på bilderna vilka inte var lika informativa. Bilderna illustrerade bland annat 

naziflaggan, gamla kulor och gamla uniformer. Vid ett tillfälle fick eleverna se bilder från 

judiska ghettot som det såg ut i dåtidens Polen varpå flertal elever reagerade med att det 

såg annorlunda ut på Schindlers fabrik än vad de såg av ghettot tidigare samma dag. Några 

elever plockade även med sig stämpelkort, så kallade Time stamps som fanns genom hela 

besöket vars syfte var att återberätta Polens historia mellan 1939-1945. Genom dessa 

kunde eleverna följa Krakow och Naziockupationen. De tog snabbt upp ett kort, stämplade 

och la sedan ner kortet i fickan. Majoriteten läste inte innehållet. 

 

Analys och tolkning: Eleverna hade fått med sig mycket dagen innan men 

ritualiseringsprocessen avslutades inte i lägren utan den fortsatte även här, i Krakow. Det 

som läraren lyfte var åskådarperspektivet, vilket också visade sig vara det som eleverna 

lättast hade att identifiera sig med under besöket i lägren. I lägren fick eleverna se vad som 

hände när andra människor såg på och inte angrep. Särskilt när läraren använde orden ”Ni 

såg vad som hände, ni vet ju vad följderna blev…” spärrade eleverna upp ögonen. Eleverna 

får ett budskap som grundar sig i Kverndokks resonemang om Förintelsen som 

traumadrama.108 Ett budskap om offer, åskådare och förövare. Det är även ett budskap om 

att ondskan finns i alla samhällen och den utgör en del i människans natur. Därmed är alla 

potentiella offer, förövare och även åskådare. Minnet av Förintelsen förmedlas som något 

som förenar eleverna i en minnesgemenskap. Sverige ockuperades aldrig som Norge, och 

de svenska eleverna kan inte uppleva samma igenkänning med fångeberättelserna som de 

norska eleverna men däremot kan de identifiera sig med åskådarna. Vi umgås alltså med 

Förintelsen på olika sätt. Men det är den moraliska grundberättelsen, att inte glömma och 

                                                        
108 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.50 
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alltid minnas för att inte återuppleva det igen, som internaliseras och blir en del av 

ungdomarnas egen erfarenhetsbakgrund när de bildar en ny generations vittnen. 

Elevernas uttal och förhållningssätt till det som berättas i Schindlers fabrik indikerar att 

det var i denna sfär som resan börjar ändra karaktär. Tidsmässigt var vi fortfarande kvar i 

dåtidens Polen 1939-1945. Eleverna gavs möjlighet till att följa händelseutvecklingen via 

bilder och kartor, men hade svårt att sätta sig in i det. Besöket var ämnat att vara ännu en 

del i ritualiseringen och förmedlingen av Förintelsens minne där eleverna skulle genomgå 

en tidsresa för hur Polen såg ut mellan 1939-1945 men väl framme blev det inte så. Ett 

intresse för filmen Schindler’s List väcktes men det var inte utifrån framställningen av 

judarna utan snarare skådespelaren som hade huvudrollen vilket också bidrog till att 

intresset inte höll i under hela besöket. Eleverna stämplade korten som skulle vara ett 

hjälpmedel i att följa händelseutvecklingen men utifrån deras agerande upplevdes det som 

att stämplingen var roligare än att läsa vad som stod på korten. Det är här som det goda 

perspektivet framträdde, som förknippas med liv. Oscar Schindler hade räddat massivs 

med judar. Det har varit under besöket i Schindlers fabrik som eleverna gått från det som 

Kverndokk skulle säga pilgrimer till turister.109 Kverndokks norska studie visar liksom 

denna svenska studie att resan ändrar karaktär från Auschwitzlägren till Polen och 

Krakow. Eleverna tillskriver platserna olika betydelse. Även denna del ingår som en viktig 

komponent och tillför resan ett brett spektrum av upplevelser och tolkningsmöjligheter. 

Genom det rituella växelspelet ges eleverna ansvar till att skilja resans olika upplevelser 

mellan varandra och tillskriva dem olika betydelser.110 Eleverna har fått uppleva ondskan 

i lägren och nu fick de uppleva glädjen. Platsen förknippas inte längre med ondska och död 

vilket också ger eleverna ett ansvar att skilja resans olika upplevelser från varandra och 

tillskriva dem olika betydelser. Gränsdragningen har ändrats i och med att vi förflyttat oss 

i rum, samt moraliskt och existentiellt. Nu fick eleverna se gladare bilder jämfört med de 

bilder som de såg i Auschwitzlägren, och denna moraliska kontrast bidrog till att ondskan 

byttes ut mot godhet, samt att förstörelse och död byttes ut mot liv.  

 

 

 

                                                        
109 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.72-73 
110 Kverndokk, Kyrre, 'Resan till ondskan: skolelever på bussresa till Auschwitz', Platser för en bättre värld: 
Auschwitz, Ruhr och röda stugor., 2009 s.73-74 
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5.3.1.2 Stadsvandring i Krakow 

 

Efter Schindlers fabrik var det stadsvandring som stod på schemat. Eleverna visade 

entusiasm, ställde frågor och vågade skratta. Eleverna fick se Krakows betydelse ur en 

mängd olika historiska perspektiv. Mariakyrkan och dess olika stilar analyserades och 

diskussioner om berättelserna bakom de två tornen i kyrkan fördes. Även trumpetaren, 

som eleverna fått höra ett par gånger under sin vistelse i Krakow, berättades det om och 

lika så draken Krakus. Läraren blandade historia med myter, exempelvis tog han upp 

berättelsen om riddaren som lyckades lura och vinna över draken Krakus. Eleverna 

skrattade och svarade att det där inte var helt sant. Slottet var slutstationen för 

stadsvandringen och det var dags att gå tillbaka. Vädret var mildare och flertal elever 

uttrycker att de är helt nöjda med det. Idag var vädret perfekt. ”Det var så jag beställde det” 

svarade Lärare 1. ”Elände igår och bra idag.”111 

 

Analys och tolkning: Det utmärkande för växlingen mellan elever till turister var att 

humöret blev betydligt gladare och det blev istället som vilken resa som helst. Vi förflyttade 

oss på den platsorienterade skalan från dåtid, död och ondska till liv, nutid och godhet men 

också rumsmässigt bort från döds och koncentrationslägren. Kverndokks resonemang om 

det rituella växelspelet blir aktuellt även här, eleverna får nu uppleva glädjen. Det 

varierande programmet och rituella växelspelet bidrar till att tillföra resan ett brett 

spektrum av olika upplevelser och tolkningsmöjligheter. Eleverna skrattade under 

stadsvandringen för nu fick de göra det. De ansvarar för att skilja resans olika upplevelser 

från varandra och tillskriver dem olika betydelser. Betyder det att eleverna hade glömt det 

som hade berättats dagen innan? Eleverna visste att det inte var lämpligt att skratta på en 

begravningsplats som Auschwitz men nu hade de förflyttat sig i både tid, rum, existentiellt 

och moraliskt. Staden, människorna och kulturen lever fortfarande kvar.  

 

5.3.1.3 Sammanfattning: Elevernas uttalanden och förhållningssätt till det som berättas i 

judiska ghettot indikerar att de hade svårt att leva sig in i det som berättades. Anledningen 

bakom var att ghettot utseendemässigt inte såg likadant ut. Perspektivet som lyfts fram var 

utöver det judiska även åskådarperspektivet, som eleverna kunde identifiera sig med på 
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ett annat sätt då Sverige presenteras som ett land som såg på. I denna upplevelsearena, 

Polen, har eleverna förflyttat sig dels rumsmässigt bort från lägren men även existentiellt, 

moraliskt och efter hand tidsmässigt. Detta märktes i vilken betydelse de tillskrev platsen. 

Krakow kom att stå för liv, godhet och nutid. Detta reagerade eleverna på under besöket 

på Schindlers fabrik där bilderna och ödena var lyckligare än i lägren. Under 

stadsvandringen vågade eleverna skratta, för att den betydelse de tillskrev platsen var 

lycka och liv.  

 

5.4 Sverige 

 

Lite mer än två veckor har gått sedan eleverna kom hem från studieresan till Krakow. I 

denna del har fokus varit på att lyfta betydelsen som resan haft för eleverna samt vad den 

bidragit till. Frågeställningen som jag i denna del besvarar är hur eleverna upprätthåller 

meningsfulla band mellan sin livsvärld och det som berättats samt hur eleverna 

positionerat sig som nya vittnen. Den information som presenteras är den sammanlagda 

informationen som erhållits av enkätundersökningen. 

 

5.4.1 Att positionera sig som nya vittnen  

 

Svaren som inkommit har varit av varierande slag. Ett av svaren visar att eleven tänkt mer 

på hur mycket hemskt det faktiskt var som skedde i förintelselägren, samt att eleverna 

frivilligt kunde besöka lägret och även frivilligt ta sig därifrån när de ville. Men fångarna 

var instängda. ”Jag har tänkt mycket på hur fri jag faktiskt är.”112  Så har en elev från 

Estetiska programmet uttryckt sig. En annan elev, också från Estetprogrammet uttryckte 

att hon tänkt mycket på sättet man såg på människor och att det bisarra sättet ännu inte 

försvunnit. Hon upplever också att hon reagerar mer på nazistiska inlägg som hon ser 

online.113 Några elever hade inte tänkt så mycket mer kring studieresan alls och andra hade 

ännu inte bearbetat sina erfarenheter utan känner att de behöver mera tid innan de kan 

uttala sig kring allt de fått se. Esteteleverna hade ingen avsatt tid i skolan eller i 

undervisningen att positionera sig som nya vittnen, utan det skedde på fritiden och på eget 

initiativ. För det mesta var det till föräldrar och närstående som de berättade om sina 
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upplevelser för: ”Har berättat för mina föräldrar och storebror. Berättade allt som hade 

hänt, dels för att ge information men också för att bearbeta det själv.”114 Vissa berättade 

om koncentrationslägren och andra om Krakow: ”Ja jag berättade för min familj. Min pappa 

vill också åka till Krakow så pratade mycket med pappa om det. Berättade om läger och det 

vi fick uppleva men också om staden och allt roligt vi gjorde.”115  

 

Eleverna som går Estetprogrammet har inte getts någon tid till efterarbete. Ur svaren har 

det framkommit att eleverna diskuterat vad de tyckt om resan men inte fått någon 

studieuppgift. Detsamma häller eleverna som går Samhällsvetenskapliga programmet. 

Deras gymnasiearbeten är inlämnade och en hektisk tid med opponeringar och seminarier 

väntar. En av eleverna från Samhällsvetenskapliga programmet upplevde att han fick 

djupare förståelse av att besöka lägren: 

 

”Resan har haft betydelse för mig på det sättet att jag fått en mycket större inlevelse i hela 

händelsen. Jag har tidigare inte haft några vidare funderingar alls på hur det var. Men nu efteråt 

förstår jag verkligen hur hemskt det var i förintelselägren.”116  

 

De beskriver resan som lärorik och full av intryck. En resa de kommer att komma ihåg hela 

livet, och som lett till att de tänker annorlunda nu.  

 

Analys och tolkning: Elevernas uttalanden uttrycker det som Kverndokk beskrev som ett 

tillstånd av katharsis. Eleverna har deltagit i den rituella sorgen, rituellt återupplevt 

fångarnas vardag och tillsammans med sinnesintryck har upplevelser knutits samman med 

det förflutna. Genom insikt av att fångarna dött och eleverna överlevde kan de nu vittna 

om sina minnen. Det kan ses som det sista i en rituell process. Genom att eleverna berättar 

är de med om en avslutningsritual där deras rituella förvandling fullbordas. En av eleverna 

talar också om nazistiska inlägg online som hon reagerar mer på efter studieresan. Hon har 

omvandlat sina erfarenheter till nutiden och betydelsen för henne har blivit att hon nu är 

mer uppmärksam. Det kan också tolkas som att budskapen som förmedlats under resans 

gång och i lägren internaliserats hos eleverna. Budskapet om åminnelse och emot glömska 

men också budskapet om ondskans ställning i världen och som en del av människan. Trots 

                                                        
114 Enkätundersökning, tjej, elev från Estetprogrammet 2018-05-18 
115 Enkätundersökning, kille, elev från Estetprogrammet 2018-05-18 
116 Enkätundersökning, kille elev från Samhällsvetenskapliga programmet 2018-05-18 
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det bristande efterarbetet har eleverna funnit resan som nyttig och intressant samt vägar 

till att prata om sina upplevelser på sin fria tid. Eleverna har lyckats relatera sina 

upplevelser och reflektioner efter besöken i lägren till sitt eget liv och sin egen tillvaro.  

 

5.4.1.2 Sammanfattning: Som nya förintelsevittnen uppträder eleverna som ansvarsfulla 

medborgare som blivit uppmärksamma och som blivit tacksamma över sin frihet. 

Dessvärre fanns ingen tid avsatt till att positionera sig som nya vittnen i 

undervisningssammanhang, förmodligen på grund av tidsbrist. Detta märks också i den 

mindre mängd information som enkäterna gett. Eleverna hittade egna vägar och berättade 

om sina upplevelser och minnen för sina föräldrar och närstående. I denna sista 

upplevelsearena fullbordades ritualiseringsprocessen, och de elever som valt att prata om 

sina upplevelser har positionerat sig som nya vittnen.  

 

6. Resultat och diskussion 

 

I denna avslutande del redogörs vilka historiedidaktiska möjligheter och hinder som kan 

uppkomma med en sådan här typ av studieresa samt några avslutande reflektioner utifrån 

den genomförda studien. Här presenteras också var vidare forskning kring ämnet kan ta 

vid. I den första delen jämförs resultat kortfattat med den tidigare forskningen samt de 

teoretiska utgångspunkterna om social minnesproduktion, katharsis och ritualisering 

eftersom en analys redan gjorts löpande i undersökningskapitlet. Sammanfattningsvis har 

min analys visat att förmedlingen av förintelseminnet förenar eleverna i en 

minnesgemenskap. De svenska eleverna ritualiseras till nya vittnesvittnen genom 

utförande av minnesceremonier, samt rituella iscensättningar av överlevarnas liv i lägret. 

Eleverna återvänder hem med en ny moralisk insikt. Med en erfarenhetsgrund från 

studiebesöket, bildar eleverna på det vis en ny generations vittnen. Den rituella processen 

fullbordas hemma i Sverige genom att eleverna, på eget initiativ berättar om sina 

erfarenheter för närstående och kamrater. Som nya förintelsevittnen uppträder eleverna 

som ansvarsfulla medborgare som blivit uppmärksamma på ondskans ställning i världen 

och som blivit tacksamma över sin frihet.  
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6.1 Resultat kopplat till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

Undersökningen har studerats som en social minnesproduktion och det är förmedlingen 

av Förintelsens minne som skiljer sig från Kverndokks studie. Kverndokks studie utgår 

från ett norskt perspektiv där norska politiska fångeberättelser använts för att skildra de 

norska fångarnas år i lägren. I denna studie är det judiska fångeberättelser som förmedlas, 

vilka skiljer sig väsentligt från norska fångeberättelser genom att de förra skildrar en 

industriell utrotning. De norska fångeberättelserna är överlevnadsberättelser och 

beskrivningar av en resa till ett tillstånd som är präglat av mänsklig ondska, men som 

överlevarna återvänder ifrån till livet med en ny moralisk insikt. Det är dessa 

fångeberättelser som de norska eleverna möter och med en erfarenhetsbakgrund av dessa 

bildar de en ny generations vittnen. De svenska eleverna bildar också en ny generations 

vittnen, fast utifrån ett annat perspektiv. Berättelserna följer samma struktur och är 

beskrivningar av en resa till ett tillstånd präglat av en omänsklig ondska. De svenska 

eleverna hem med en nyvunnen moralisk insikt om ondskan som en del i människans 

natur. Minnet av Förintelsen är transnationellt och det bidrar till att förena västvärlden i 

en minnesgemenskap. Förintelseminnet representeras både för de norska och för de 

svenska eleverna som ett kollektivt lidande som de inte kan förhålla sig neutrala till. På det 

sättet förmedlar Förintelsen som traumadrama ett universellt moraliskt budskap om att 

ondskan finns i alla samhällen.  

 

Bakgrunden till de svenska elevernas svårigheter med att uppnå ett tillstånd av katharsis 

ligger i svårigheter med identifikation. Eleverna har haft svårt att identifiera sig med offer 

och förövare. Förintelsens händelser är inte personifierade. De förmedlas heller inte från 

enskilda människors öden, som de norska fångeskildringarna i Kverndokks studie. Det är 

först när eleverna identifierar sig med karaktärerna, som i traditionell tolkning, ett 

tillstånd av katharsis uppnås. Exempelvis när kvinno- och barnperspektivet togs upp och 

förlöste tårar så upplevde eleverna smärtan med dem och blev känslomässigt påverkade. 

Eleverna hade fått se deras öden, tårarna kännetecknar en rituell förvandling och eleverna 

fick också en insikt om att de själva är fria, överlever och kan ta med sig sina erfarenheter 

och minnen hem. Katharsis blir hos de svenska elevernas bemärkelse en kombination av 

rensning och lättnad. Eleverna har ”sett” ondskan, överlevt, lämnat och tar nu med sig sina 

upplevelser och sina minnen hem för att positionera sig som nya vittnen. Det är genom den 
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rituella sorgen som budskapet om ondskan i samhället, om åminnelse och emot glömska 

internaliseras.  

 

Eleverna i min undersökning upplevde att undervisningen kring Förintelsen genom 

studiebesöket framstod som både intressant och relevant. De upplevde att de hade fått med 

sig både förståelse och en personlig relation till Förintelsen istället för en vanlig 

historielektion där de snarare upplevt att fokus varit på årtal och fakta. Mitt resultat visar 

detsamma som forskaren Ylva Wibaeus presenterat i sin forskning, undervisning som 

arbetar med en rad olika miljöer och faktorer tillsammans bidrar till ökad förståelse av hur 

Förintelsen möjliggjordes. Undervisning som arbetar med en rad olika miljöer leder också 

till att den inte blir ointressant och förutsägbar. De svenska eleverna hade, som jag ovan 

uttryckt, i många fall svårt att identifiera sig med offren och förövarna, istället var det 

åskådarperspektivet som de lättare kunde känna igen sig i. Åskådarperspektivet lyfts 

särskilt fram av Wibaeus, Feldman och Kverndokk har i sina studier fokuserat på 

identifikation med offer och förövare. Wibaeus lyfter även fram medlöparna vilka visat sig 

vara de som svenska eleverna identifierar sig mest med. Eleverna har svårt att identifiera 

sig med förövarna på grund av att nazisternas metoder och ondska känns obegriplig, men 

även svårigheter med att identifiera sig med offren eftersom svenskarna inte tillhörde det 

folk som tyskarna ville utrota. Den ledande igenkänningsfaktorn för de svenska blev 

således åskådarna. Ur min studie framkommer det ytterligare att olika länder har olika 

relationer och förhållningssätt, sätt att umgås med Förintelsen på vilket redan antogs i 

inledningen utefter Kverndokks norska studie. De norska eleverna hade möjlighet att 

identifiera sig med de norska fångeberättelserna eftersom Norge var ett ockuperat land. 

De israeliska eleverna hade möjlighet att identifiera sig med offren, judarna, eftersom det 

var det israeliska minnet av Förintelsen och det judiska förflutna som överfördes. Men 

Sverige blev aldrig ett ockuperat land och det perspektiv som Sverige ingick i var åskådare 

samt medlöpare. Detta perspektiv lyfte Lärare 1 fram vid besöket av det judiska ghettot. 

Den bild av Sverige som Lärare 1 presenterade var ett land som lade locket på, som tillät 

Förintelsen hända. Detta satte igång elevernas tankar kring vad det är vi tillåter idag samt 

vad det för kritik vi får i framtiden. De svenska eleverna blev liksom de norska eleverna i 

Kverndokks studie och de israeliska eleverna i Feldmans studie nya vittnesbärare av 

Förintelsens minne. Däremot utgår de svenska eleverna från ett åskådarperspektiv. Det är 

ett annat, men också ett viktigt perspektiv att lyfta fram som har relevans och betydelse 
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för elevernas liv idag. Det är ett perspektiv som undviker till att göra Förintelsen till ett 

unikt fenomen utan något att lära ifrån. Vad tillåter vi idag?  

 

6.2 Historiedidaktiska möjligheter och utmaningar  

 

Utifrån resultatet framkommer det både möjligheter och utmaningar för att genomföra 

sådana här typer av studieresor. Det jag först vill lyfta fram är de svenska elevernas 

svårighet att leva sig in i det som berättas och visas. Särskilt svårt var det i Auschwitz II-

Birkenau där naturen tagit över mer och mer, och att det av antalet ursprungliga 

barackerna endast är ett fåtal kvar. Detta påverkar möjligheterna till att identifiera sig med 

händelsen och offren. Det hade också bidragit till att möjligheterna till efterarbete hade 

varit fler. Det hade också behövts en längre förberedelsefas. De svenska eleverna fick bara 

en kort föreläsning innan resans avgång vilket också påverkade utfallet. Mer än hälften 

hade inte sett Schindler’s List och vissa saknade även förkunskaper om Polen innan 

krigsutbrottet. Även detta hade kunnat lösas om resan hade avgått tidigare. Som det 

framkommer i undersökningen och resultatet så fick eleverna inte tid till efterarbete, väl 

hemma från resan var gymnasiearbetet redan inlämnat och historiekurserna var 

avslutade. Hade resan istället skett tidigare hade eleverna kunnat ges tid både till att 

bearbeta händelsen men också till att positionera sig som nya vittnen under 

undervisningstid. Men även detta visar att vi förhåller oss olika till Förintelsen jämfört med 

norrmännen. I Sverige sker det på enskilt initiativ och lärarna har fått söka pengar istället 

för att det redan hade funnits avsatta pengar till detta. Ett annat hinder är att eleverna har 

svårt att se kopplingen mellan dåtid och nutid, kanske är det så att händelsen ligger för 

långt bort från deras egen livsvärld men också för att vi i Sverige har ett annat 

förhållningssätt till Förintelsen än vad man har i Norge. Norge blev ett ockuperat land och 

de norska eleverna kan identifiera sig med de norska fångeberättelserna. De svenska 

eleverna har inte samma didaktiska möjligheter. Däremot har de möjligheten till att 

identifiera sig med åskådarna och då skulle möjligen en lösning kunna vara att lyfta fram 

det svenska perspektivet i undervisningen och visa vad vi gjorde under tiden som det här 

skedde.  
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6.3 Förslag för vidare forskning och avslutande reflektion 

 

Utifrån min forskning kring ämnesområdet har jag också gett synpunkter till fler möjliga 

ingångar och perspektiv. Dessvärre har det inte funnits utrymme till att få med dessa i 

denna uppsats. De perspektiv som jag ser som möjliga är ett fördjupat lärarperspektiv där 

lärarens intentioner och förarbete står helt i fokus. Kanske ser det olika ut på olika skolor 

eller så är det bristande förarbetet en gemensam faktor. Det hade också gått att anlägga ett 

historiebruksperspektiv på Auschwitzmuseet och Krakow. Genom resan har jag fått syn på 

sådana inslag men då uppsatsen inte syftat till att studera historiebruk har jag heller inte 

lyft perspektivet. Däremot ser jag möjligheter med en sådan studie. Jag reagerade också på 

att det fanns en skillnad mellan könen, och hur olika pojkar jämfört med flickor uppträdde 

på en sådan här resa. Dels kroppshållning och förhållningssätt till det som berättades men 

också hur mottagliga de var för det som sades och kommentarer som fälldes. Därmed tror 

jag att det hade gått att anlägga ett genusperspektiv på en sådan här studie och istället 

inrikta sig på hur eleverna uppträder.  

 

Min undersökning har till större delen genomförts i enlighet med mina planer och 

genomförandet har i stort sett gått bra. Särskilt observationen har jag upplevt gått bra. Det 

som gått mindre bra har varit min enkätundersökning som gjorts på plats i Sverige. Utifrån 

den har jag inte erhållit den mängd information som jag hade hoppats på. Detta kan bero 

på en rad olika anledningar, bland annat att eleverna befinner sig sent in på vårterminen. 

Hemkomsten är tät inpå nationella prov och studentveckan vilket kan mycket väl påverkat 

antalet svar från enkäterna. I efterhand hade jag valt att göra undersökningen mindre med 

en avgränsning i form av att endast fokusera på utförandet av resan. Jag hade också gjort 

en avgränsning i metodval i form av deltagande observation samt kompletterande 

intervjuer. Jag blev positivt överraskad av de slutsatser som framkom ur studien. 

Resultatet, att eleverna identifierade sig med åskådarna var inte väntat.  

 

 

 

 

 



 52 
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8. Bilagor  

Bilaga 1. Reseprogrammet  

POLEN 2 – 4/5 2018 

 

Resplan 

 

Onsdag 2/5 

 Samling 08:00 Medtag lite mat och dryck på uppvägen. 

 Ankommer Skavsta (Nyköping) ca 10:00 

 Avresa 12:25 

 Anländer Krakow flygplats 14:15 

 Ankommer Aparthotel Station, Krakow ca 15:30, därefter gemensam vandring 

till Gamla Staden. Mat därefter egen tid till förfogande. 

 

 

Torsdag 3/5 

 Frukost 07:15, 08:15 avfärd mot Auschwitz 

 Auschwitz/Birkenau 10:00 – 15:00 

 Tillbaka i Krakow ca 17:00 

 Gemensam middag 19:30 Pod Wawlska 

 Kvällen fri. 

 

 

Fredagen 4/5 

 Frukost 08:00 

 Samling 09:00 

 Ghettot och Schindlers fabrik. Egen Lunch ca 12:30. 

 Två timmars rundtur i Gamla Staden och slottet Wawel. Kyrkobesök samt 

glassintag. 

 Fram till ca 18:00 fri tid. 

 Avresa till flygplatsen senast 18:30 

 Flyget hem går 21:15 

 Anländer Skavsta ca 23:05 
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Bilaga 2. Observationsschema 

  

 Upplevelsearenor: 

Vad är det som händer på 

studiebesöket? 

Lägren Polen 

Då det gäller eleverna?   

Då det gäller 

miljön/platsen?  

  

Då det gäller olika samspel 

mellan eleverna och 

miljön/platsen?  
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Bilaga 3. Intervjuguide för elevgrupperna 1-4 

 

Eleverna får börja med att presentera sig samt berätta kort om sina förkunskaper kring 

Förintelsen och huruvida det är första gången de besöker ett döds- och 

koncentrationsläger.  

 

Därefter får eleverna berätta om sina intryck och upplevelser från studiebesöket.  

 

Nedanstående områden har fungerat för närmare utfrågning, men i samband med 

fältanteckningar från observationer samt elevernas svar i intervjun uppkom nya frågor och 

följdfrågor.  

 

 

 

 

1. Förväntningar kring studiebesöket samt studieresan och huruvida dessa motsvarade 

utfallet 

 

2. Intryck dagen lämnat 

 

3. Kunskaper och förmågor eleverna upplever att de fått med sig 

 

4. Vilken mening och betydelse studiebesöket fått för eleverna  

 

5. För- och nackdelar som eleverna ser med undervisning som utgår från studiebesök 

 

6. Tankar som eleverna lämnades med efter studiebesöket på Auschwitz och inför 

resterande del av studieresan 
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Bilaga 4. Intervjuguide för samtal med Lärare 1 och Lärare 2 

 

Samtalet inleds med att läraren får presentera sig själv och vilka ämnen läraren 

undervisar i.  

Därefter får läraren fritt berätta om planeringsfasen kring studieresan.  

 

Frågor som legat till grund för samtalet har varit följande:    

 

1. Varför görs denna studieresa återkommande gånger och vad har du för syfte och 

målsättning med studieresan? Vad är det för budskap som du vill ska förmedlas till 

eleverna?  

 

2. Hur ser reseprogrammet ut? Vad finns det för inslag och motivering till dessa?  

 

3. Hur förbereds eleverna? Vilka förväntningar har du satt på eleverna?  

 

4. Vad bör man tänka på som lärare när man planerar och genomför en sådan här resa?  

 

5. Vad har du för tankar kring studiebesök till Auschwitz lägren, vilka lärande mål blir 

möjliga att uppnå? Vilka möjligheter respektive hinder ser du med den här typen av 

studieresor till förintelseläger?  
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Bilaga 5: Planskiss över Auschwitz I  
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Bilaga 6. Planskiss över Auschwitz II-Birkenau 
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Bilaga 7: Enkätundersökning: 2 veckor efter studieresan till Krakow 

 

 

Gymnasieprogram:  

 

 

1. Hur har tiden efter resan varit, har du tänkt något mer på det du fått uppleva? Vad har 

du i sådana fall tänkt? 

  

 

2. Har du berättat om dina upplevelser kring studieresan för någon? Vad har du berättat 

om och för vem? Varför tror du att du berättade om just detta? 

 

3. Hur har ni efterarbetat intryck från studieresan? Har ni fått ut någon uppgift som ska 

lämnas in eller har ni haft diskussioner, om något särskilt?  

 

 

4. Sammanfattningsvis, vilken betydelse skulle du säga att resan fått för dig?  

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Zeljka 

 


