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Studieresa till Auschwitz
- elevers perspektivtagande i arbetet med förintelsen

Att en historisk situation och ett
besök på den autentiska platsen
kan ge perspektiv på både nutid
och framtid var ett grundantagande för lärarna Mikael Berg och
Sofia Norgren. Tillsammans med
forskaren Martin Stolare, undersökte de bland annat hur känslor
och innehållskunskaper samspelar
för förståelsen.

De senaste åren har vi noterat ett ökat intresse i samhället för frågor om förintelsen. Det kan ses i den politiska debatten men även inom populärkulturen där en
rad filmer och böcker gjorts i syfte att belysa olika frågeställningar om förintelsen. Vår erfarenhet är undervisning i allmänhet och samhällsorienterande ämnen i
synnerhet påverkas av de frågor som är aktuella i samhället och att det har stor betydelse för de frågor som
aktualiseras hos eleverna. Utifrån ett sådant antagande
har vi lärare noterat att elever allt oftare lyfter frågor
om nazism men även om förintelsen. Tillsammans
med eleverna formulerades därför för några år sedan
tanken om att göra en studieresa till Auschwitz med
grundantagandet att en sådan studieresa ökar förståelse
för frågor som rör förintelsen. Det resulterade i att vi
numer gör en återkommande studieresa till Auschwitz
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En strategi för att lugna människor i lägren var att låta människor märka sina väskor i tron att de senare skulle få tillbaka dem. När klassen såg de välkända
portalerna in i lägren slog det eleverna att det bara finns en väg in men ingen ut.
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av historien som möjligt. Men med den utgångspunkt
som antyddes ovan, att ett frigörande från den egna
tiden och de egna erfarenheterna inte är möjlig, kan en
annan förståelse behöva etableras för emotioners roll i
en historisk tolkningsprocess (Endacott 2010). Emotioner påverkar de tolkningar som görs, och kanske
kan emotioner uppfattas som resurser. Det vill säga
att emotioner snarare betonar likheterna än skillnaderna mellan vi som lever nu och de som levde förr
(Wineburg 2001), vilket ger nya möjlighet till historisk förståelse. Samspel mellan kontextualiseringens
kognitiva aspekter och emotionernas allmänmänskliga
dimensioner har potential att skapa en hävstångseffekt
i undervisningen.
Med detta som utgångspunkt menar vi att en analys
av elevers perspektivtagande skulle kunna ge viktig
kunskap för hur undervisning kan iscensättas. Vi har
gjort en analys av elevernas utsagor från inspelningar
av de examinerande seminarier som avslutar studieområdet. Resultatet presenteras i ett separat avsnitt i
artikelns avslutning, vilket gör att det tillsammans med
det genomförda studieområdet kan ligga till grund för
övergripande didaktiska slutsatser.

med elever. Studieresan genomförs som ett studieområde inom kurserna Historia och Religionskunskap.

Utgångspunkter och mål
Genom att arbeta med förintelsen som studieområde
vill vi uppnå mål på två olika plan. Både inom historia
och religionskunskap finns centralt innehåll som vetter
mot frågor om människors värderingar och ställningstaganden, men även centralt innehåll som utgår från
analytiska begrepp och teorier. På ett övergripande
plan finns därmed målet att eleverna tillgodogör sig
sådana specifika ämnesredskap. Mer konkret är målet
att eleverna tillgodogör sig förståelse för en specifik
historisk situation. Här ryms både förståelse för den
historiska situationen och dess förutsättningar, men
även att den historiska händelsen kan ge förståelse för
både nutids- och framtidsperspektiv. Här utgår vi från
antagandet att både historie- och religionskunskapsämnet med sina specifika kunskapsingångar kan bidra
till sådan förståelse.
Utöver de mål som finns för undervisningen vill vi
även utvärdera i vilken mån eleverna söker skapa förståelse för förintelsen med hjälp av emotioner och/eller
kontextuell kunskap. Analysen görs utifrån begreppet
perspektivtagande vilket innebär ett försök att förstå
historien så som den historiske aktören kan ha upplevt
sin egen tid (Seixas & Morton, 2013). Nu handlar
det inte så mycket om att fullständigt kunna gå in en
annan historisk tid, utan mer om en medvetenhet att
den egna tidsmässiga förankringen påverkar tolkningar
av historien (Barton & Levstik 2004). På så sätt har
perspektivtagande pekats ut som en central förmåga
till förståelse av historiska processer (Seixas & Morton,
2013).

Genomförande
En rad didaktiska grundantaganden formade arbetet.
Det första har redan antytts, det vill säga att centralt
innehåll från två kurser var utgångspunkt för arbetet
med studieområdet. Vi utgick därmed från antagandet att flera ämnen kan bidra till arbetet med studieområdet genom sina specifika kunskapsingångar och
samtidigt bidra till övergripande gemensamma mål
(Berg 2014).
Upplägget följde, med det som utgångspunkt, en
didaktisk modell i fyra delar. Den första delen innebar
en introduktion av studieområdet med motivet att
väcka elevernas frågor och funderingar. Den andra delen handlade om att bearbeta orienterande kunskaper
om studieområdet. Den tredje delen innebar sedan en
fördjupning av de frågeställningar vi bearbetat tidigare
inom studieområdet och den avslutande delen handlade om att genom examinationen väga samman olika
kunskaper till synteser.

Perspektivtagande i undervisning
Perspektivtagande är i stora stycken en kunskapsprocess. Kontextuell kunskap krävs för att förståelse ska
kunna etableras kring det relevanta historiska sammanhanget. Kontextualisering är således en nyckel för ett
perspektivtagande. Inte sällan framställs det som ett
ideal att förhålla sig intellektuellt till historien. Emotioner och känslor kan då framstå som ett hot mot
ambitionen att åstadkomma en så sannolik tolkning
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Bild 2. Tankekarta lokal, nationell internationell. Under arbetet
gjorde eleverna en kartläggning utifrån begreppen lokalt, nationellt och
internationellt av vad människor i det omgivande samhället kunde veta
om koncentrationslägren.

Bild 1. För att ta fasta på elevernas funderingar om förintelsen gjordes
inledningsvis en brainstorming för att ringa in frågeområden till studieområdet.

Vilka frågor ska vi bearbeta?
Arbetet med förintelsen inför studieresan inleddes, mot
bakgrund av våra didaktiska grundantaganden, med
en gemensam introduktion. En kollega till oss visade
bilder från en tidigare studieresa till olika förintelseläger, bland annat Treblinka och Auschwitz. Syftet med
introduktionen var att skapa en gemensam plattform
för diskussion om studieområdet, samt att väcka frågor
hos eleverna till det fortsatta arbetet. I samband med

detta gjordes en brainstorm där eleverna i grupper fick
formulera de frågeställningar som de såg som centrala i
det fortsatta arbetet med studieområdet. Med elevernas
frågor, som finns noterade i tankekartorna på bild 2,
som utgångspunkt formulerade vi lärare utifrån kursernas centrala innehåll ett antal olika teman som kom att
utgöra grunden för studieområdet.
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som förs fram i litteraturen om förintelsen. Frågeområdet avslutades med att eleverna i grupper resonerande
om soldaternas agerande i relation till de mer generella
förklaringar vi diskuterat i helgrupp. Helt sist gjordes
en bedömning där eleverna fick lista förklaringar som
kan anses som mer eller mindre starka.

Före studieresan
Historiekursen:
åskådare, offer och förövare
Inom historiekursen formades fyra olika teman som
bearbetades innan studieresan. Först förintelsen och
andra folkmord, sedan förklaringar till förintelsen
samt förnekelse av förintelsen. Det fjärde temat vilket
berörde förintelsens offer och förövare beskriver vi lite
tydligare nedan för att ge en inblick i hur temana var
uppbyggda. Temat inleddes med att vi såg en film från
Forum för levande historia som behandlar befrielsen av
förintelselägren. Efter det fördes en diskussion i klassen
med utgångspunkt i begreppen offer, passiva åskådare
och förövare. Vid diskussionen ställde vi oss frågan
om det går att förklara människornas agerande? Med
det som grund arbetade vi sedan vidare med tre olika
frågeområden.
Det första frågeområdet utgick från begreppet åskådare. Vi delade in oss i mindre grupper där eleverna
utifrån begreppen lokal, nationell och internationell
nivå ställde sig frågan vad människor egentligen kunde
veta om förintelsen. Utifrån den frågan gjorde grupperna tankekartor som diskuterades i helklass.
Det andra frågeområdet utgick från begreppen offer
och passiva åskådare. Som start för detta frågeområde
lyssnade vi igenom tre olika vittnesmål som finns att
ladda ned från Forum för levande historias hemsida.
I vittnesmålen redogör människor som blev deporterade till koncentrationslägren för hur grannar och
människor i det omgivande samhället reagerade när de
blev bortförda. Utifrån dessa vittnesmål sammanställde eleverna i grupper de olika reaktioner som kunde
iakttas. Med det som grund diskuterade sedan eleverna
vilka skälen kunde vara till att det omgivande samhället
reagerade som det gjorde.
Det tredje frågeområdet utgick från begreppet aktiva
förövare. Vi inledde frågeområdet med en övning som
utgick från en autentisk historisk händelse där en
reservbataljon tyska soldater fick i uppgift att “rensa”
en judisk stadsdel i en stad i östra Polen. Bataljonens
soldater fick välja om de ville delta eller inte. Det
visade sig att de flesta av bataljonens soldater kom att
delta. Vi ställde oss frågan varför? Utifrån detta hade vi
en genomgång där vi lyfte fram generella förklaringar

Religionskursen: människosyn
Även utifrån religionskursen formades fyra olika
teman som vi arbetade med innan studieresan. Ett av
temana behandlade frågor om judendomen utifrån
mål, mening och uttrycksformer. Vi bearbetade även
förintelsen utifrån begreppen etik och moral, samt ett
tema om normförskjutning i samhället. Syftet med
det var att skapa en förståelse för att förintelsen var en
del av en process som började långt innan koncentrationslägren skapades. Vi ställde oss frågan: Skulle något
liknande kunna ske idag?
Ett fjärde tema som vi bearbetade utgick från
begreppet människosyn. Temat kommer även här att
beskrivas mer ingående för att ge en inblick i hur vi
jobbat med alla teman. Arbetet introducerades genom
att vi såg filmen Schindlers list för att få en ingång till
att begreppet människosyn. Efter filmen diskuterade vi
tillsammans allmänt om filmen som sådan, men mer
specifikt frågor som: Vad är det som formar en människa? Är empati medfött eller inlärt? Är människan fri
eller ofri?

Religionskursen: efter filmen
Efter filmen arbetade eleverna med göra en komparativ
analys där de jämförde filmen huvudpersoner Amon
Göth och Oscar Schindler utifrån frågan vad det är
som formar oss människor. Utgångspunkten var att
Göth och Schindler delade samma historiska tid med
dess förutsättningar men kom att leva väldigt olika liv
och fatta olika beslut i relation till förintelsen. Eleverna
arbetade utifrån en modell där de bröt ned analysen i
fyra olika steg.
Första steget i analysen handlade om att beskriva
Oscar Schindler utifrån begrepp som uppväxt och bakgrund. I steg två gjorde eleverna samma kartläggning
av Amon Göths liv. När eleverna kom till steg tre i
analysen jämförde de karaktärerna Schindler och Göth
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”Arbeit macht frei”. Det första
stoppet under studiebesöket var
vid den välkända portalen in till
Auschwitz I.

En av de platser som besöktes i
Auschwitz I var gaskamrarna. Det
var en av de platser som eleverna
reagerade allra mest på.

När vi besökte avstigningsplatsen
inne i Auschwitz II, Birkenau nämnde en av eleverna att där hade
passerat 1, 6 miljoner människor
som inte fick leva vidare.
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utifrån begreppen likhet och skillnad. I analysen fick de
även lyfta fram vilka faktorer som kunde ha bidragit till
eventuella likheter och skillnader. I det fjärde och sista
steget analyserades vad som formar en människa. Eleverna utgick från frågeställningar som: Vilka faktorer är
viktiga i vår identitet? Vad gör en människa ond? Arv
eller miljö? Vad är det som styr en människas handlande? Är människan kapabel att göra vad som helst? Har
människan en naturlig förmåga till empati eller är det
något som är ytligt och inlärt. I denna del av analysen
underbyggde eleverna sina argument med exempel från
filmen. Eleverna redovisade analysen genom en skriftlig
inlämning.

Ett annat av de ställen vi stannade vid och som eleverna reagerade starkt på var den barack som benämndes
“dödens block”. Det är den barack i Auschwitz I där
man förhörde, men även torterade människor. Bland
annat fick vi se de rum där människor förhördes, samt
de celler i källaren där människor förvarades i väntan
på att bli arkebuserade på gården utanför. Eleverna
upplevde att det kändes trångt där inne, att väggar och
tak kröp inpå dem. En av eleverna uttryckte att “det
kändes instängt och man ville bara ta sig ut direkt”.
Besöket i Auschwitz I avslutades med att vi fick gå
in i en av gaskamrarna som finns kvar från tiden för
förintelsen. Under besöket inne i gaskammaren fick
vi först gå in i det rum där gasningen genomfördes.
Därefter leddes vi ut genom den del av gaskammaren
där människorna brändes till aska i stora masugnar.
Känslan under vistelsen där inne kan beskrivas som
obegriplig. Under hela studiebesöket var det här en
av de platser som påverkade gruppen allra mest. Det
som var slående var den tystnad som bredde ut sig
bland eleverna. “Luften blir svår att andas” säger en av
eleverna. Många av eleverna uttrycker att besöket inne
i gaskammaren var “helt overkligt”.

Fördjupade kunskaper:
under studieresan
I den tredje delen av studieområdet genomförde vi
studieresan till Auschwitz. I samband med resan gjorde
vi även två olika guidade turer i staden Krakow där vi
bodde under vår vistelse. Frågor som berördes under
turerna var relationen mellan den judiska och icke-judiska befolkningen i staden historiskt, samt den gradvisa förändringen av stadsbilden i Krakow när det judiska
ghettot bildas. Den andra dagen på plats i Polen gjorde
vi studieresan till Auschwitz’ koncentrationsläger som
ligger ungefär en timmes bilfärd från Krakow.

Besöket i Auschwitz II, Birkenau
Efter studiebesöket i Auschwitz I fortsatte studiebesöket i Auschwitz II, Birkenau, som är det läger
som byggdes under kriget i syfte att öka kapaciteten.
Utmärkande för detta läger är att det är ett renodlat
förintelseläger. Även i detta läger gjorde vi en guidad
rundvandring och ett av de stopp som gjordes var vid
portalen in till lägret. Några av eleverna reagerade på
den järnväg som gick in genom portalen. “Det är ju
bara en järnväg in, men det går ingen tillbaka”. En
annan reaktion var att järnvägen fram till lägret gick
igenom ett bostadsområde och i några fall genom de
nuvarande husens trädgårdar. En av eleverna undrade
“hur det är att bo i dessa hus idag där förintelsen är så
närvarande än i dag”.
Efter stoppet vid portalen tog guiden med oss till
avstigningsplatsen inne i lägret. Det var den plats i
lägret där man sorterade ut de människorna som fördes
till gaskamrarna direkt medan de övriga fick fortsätta
för arbete i lägret. Eleverna reagerade framförallt på det
stora antalet människor som måste ha stigit av vid den-

Besöket i Auschwitz
Studiebesöket inleddes med en guidad tur i det ursprungliga lägret Auschwitz I. Under rundturen gjordes
stopp vid särskilt viktiga platser. Det första rörde de
utställningar som finns i en av barackerna där de bland
annat samlat det hår som rakats av människor innan
de sändes till gaskamrarna. Här fanns även massor av
andra “vardagliga ting”, exempelvis skor och glasögon
från förintelsens offer. En av eleverna uttryckte att
“man fick en förståelse för hur många människor som
verkligen mördades under förintelsen”. Eleverna reagerade särskilt när guiden berättar om hur människorna
fick skriva sitt namn på resväskor i tron att de skulle
få tillbaka sina tillhörigheter efter att de “duschat”. En
av eleverna uttryckte utifrån det att “Mördandet var
grymt och genomfördes på ett utstuderat sätt”.
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Examination: Efter studieresan

na perrong. En av eleverna uttryckte “En sak som slår
en är hur många människor det är som har varit på den
här platsen, på det här gruset.” En annan av eleverna
nämnde också att det var “svårt att fatta hur vakterna
klarade av att sortera människorna. Kanske att de själva
annars skulle bli dödade?”.
Det sista stoppet under den guidade turen gjordes
vid den barack där kvinnor förvarades i väntan på att
de skulle föras till gaskamrarna. Under perioder när
det var som mest människor i lägret kunde de få vistas
i baracken flera dygn utan mat. Många av eleverna
uttryckte att det här var den plats i Auschwitz II som
de påverkades allra mest av. En av eleverna nämnde att
“man tänker på de kvinnor som tvingades sova på britsen på golvet tillsammans med alla råttor”. En annan
elev uttryckte också att “man kunde ta på stämningen
där inne, det kändes som att man var med där inne när
det hände.

Det fjärde steget i arbetet med förintelsen togs när
vi var hemma igen. I det arbetet var fokus att väga
samman de inledande orienterande kunskaperna med
erfarenheter från studiebesöken. Det gjordes genom att
eleverna förberedde sig inför ett examinerande seminarium utifrån fem frågor (se Bild 3). Seminariefrågorna
berörde på olika sätt de teman som vi bearbetade innan
vi gjorde studieresan med målet att väva samman de
orienterande kunskaperna med erfarenheterna från
studieresan.
Seminarierna genomfördes i mindre grupper. Upplägget var att vi lärare agerade som samtalsledare
utifrån seminariets frågeställningar. På så sätt ställde vi
följdfrågor vid behov och styrde diskussionen mot de
frågor som behandlades. Strategin under seminariet
var att föra ett öppet och reflekterande samtal där olika
kunskapsaspekter av studieområdet vävdes samman
genom elevernas inspel i seminariediskussionen.

Frågeställningar till seminariet
Under studiebesöket fick vi ta del av de miljöer och de berättelser som är knutna till det som hände under förintelsen i Auschwitz. Både när det gäller offer, förövare och åskådare. Hur kommer det
sig att så få grep in? Hur kommer det sig att människor klarar av att utföra dessa handlingar? Vilka
tillgängliga förklaringar finns? Eller går det att förklara? Vad är din analys?
Förintelsen är en unik historisk händelse, framförallt genom dess omfattning, men det är inte ett
unikt historiskt fenomen. Jämför förintelsen med andra folkmord. Vilka gemensamma mönster kan
du se? Vilka åtgärder är möjliga för att förhindra att folkmord sker? Fundera även över dessa frågor
utifrån dagens samhälle?
Under 1920 och 1930-talet kan man konstatera en normförskjutning i det tyska samhället. Kan du
säga något om hur den såg ut? Vilka faser är det möjligt att iaktta i en sådan förändring? Går det
att se tecken på någon normförskjutning i dagens samhälle?
Den fråga som tränger sig på är om förintelsen går att förklara som historisk händelse. Vilka olika
orsaker finns tillgängliga i ett mer distanserat läge när vi ser till det historiska sammanhang där
förintelsen äger rum. Försök att sortera orsakerna i lång- eller kortsiktiga, idealistiska eller materialistiska. Högt eller lågt förklaringsvärde.

Bild 3. Seminariefrågorna som behandlades efter studiebesöket hade som syfte att väga samman elevernas kontextuella kunskaper med erfarenheterna från studiebesöket.
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Avslutning

Poängen är att eleverna i sitt resonemang inte stannar
vid det allmänmänskliga, utan de går vidare och använder sina historiska kunskaper.

Perspektivtaganden i
elevernas utsagor

MB: Men vad har vi för förklaringar att
tillgå när det gäller de här förövarna? Ni
vet Höss som hade sitt hem som låg granne
med Auschwitz I och där hans barn lekte
på bakgården. Vad finns det för möjliga
förklaringar?
Elev1: De såg inte judar som människor.
[Eleverna för sedan ett samtal om att denna
uppdelning av människor var en förutsättning för de handlingar de utförde.]
Elev2: Hatet var så stort att de inte såg
hjärtat i de andra. […] Speciellt han som
bodde bredvid, hur kunde han sova när
han visste att det var så många som dog
varje dag?!
Elev1: De var så inne i antisemitismen.
Grupp 2, 4.30

I samband med seminarierna gjordes de inspelningar
som låg till grund för analysen av elevernas perspektivtagande. Perspektivtagande blir ett sätt att försöka
förklara eller förstå vad som hänt. Det kan göras genom
att utgå från de kunskaper de har kring den aktuella
tiden, för att på det sättet åstadkomma en kontextualisering och/eller från emotioner och känslor.

Att tolka det som skett genom att använda
sina historiska kunskaper
Perspektivtagande med utgångspunkt i kontextuella
kunskaper är elevernas centrala strategi. Avstamp tas
dock inte sällan i allmänmänskliga perspektiv för att
förklara varför det som hände verkligen kunde hända.
Makt och egen vinning, ses som motiv till doktor
Mengeles handlingar.
MB: Finns det några andra förklaringar på
individnivå som vi kan…
Elev: Jag tror också det har med makt att
göra, ju mer man får desto. Då kan den här
personen – eftersom jag har den här positionen och du är mycket lägre så kan jag få
göra mer saker.
Grupp 1, 8.30

Händelserna under 1930- och 1940-talet relateras till
den rådande situationen i Tyskland, som den ekonomiska krisen och antisemitismens idémässiga styrka.
På detta sätt skapas också en rationalitet i det som
hänt. Människorna i Tyskland var inte lättlurade. De
vara bara desperata, menar eleverna i grupp 1. Temat
i intervjuerna blir således att handlingarna för oss
egentligen är omöjliga att förstå och förklara, men om
de placeras i sitt specifika historiska sammanhang så
blir möjligheterna större. Handlingarna blir begripliga
i sin ofattbarhet.

Emotioner och känslors roll för
perspektivtagande
Det är uppenbart att besöket – att befinna sig på
platsen och de känslor som detta föder – också är en
central aspekt i elevernas perspektivtagande.
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bottnande i gällande historiska förhållanden, finns det
också någon djupt icke-rationellt över det hela. Eleverna kan etablera rationalitet i relation till strukturella
faktorer men har svårare att göra det på individnivå,
som när de ska förstå de ledande nazisternas handlingar. Hos dessa måste det ha funnits något annat, menar
eleverna, kanske psykisk sjukdom eller ren ondska.
Endast detta skulle kunna förklara deras ohyggliga
handlingar.

MB: Kan man känna av det som [elev]
talade om, att även fast att det kändes som
overkligt så kändes detta som en plats där
det hänt något?
Elev1: Jo, på sätt och vis så berodde det lite
på luften
MB: Ja…
Elev1: Obehagligt
Elev 2: Exakt, lite så här typ
Elev1: Man gick ju inte och var glad precis
MB: Går det att sätta ord mer på det där?
Elev2: Man kände sig mer typ kvävd ibland
[---]
MB: Kan man relatera till känslan ändå,
eller? [MB: försöker formulera frågan]
Elev: Hur menar du?
MB: Liksom…
Elev: Som de hade det?
MB. Ja
Elev [samfällt] Neej…
Elev 1: Det går inte
Elev 2: Vi vet ju, vi får ju går där ifrån
sedan
Elev: [samfällt] Jaa
Grupp 2, 2.48

Elev 1: Men Mengele ville väl bara för att.
För att vara en hemsk människa antar jag
också.
MB: Hm
Elev 1: För vem vill peta ut ett öga än för
att se om den andra får ont liksom. Det
måste väl vara för att det är en skojig grej
att göra. Bara för att tortera människor.
Grupp 1, 08.10

I detta, att peka på grymheten hos nazisterna, skapas
en gräns mellan vi och dem. Istället för att betona
likhet används känslor här för att upprätta en distans
mellan vi som lever nu och de historiska aktörerna.
Känslor används som en strategi att ta avstånd.
Strävan till perspektivtagande är således tydlig i
elevernas resonemang. Främst uttrycks detta genom
kontextualisering. Samtidigt är sinnesupplevelser
kopplade till platsen viktiga för dem, men kanske
på ett litet annat plan. Känslorna blir ett sätt att få
en skymt av händelsen i sig. Detta har faktiskt hänt,
utan att känslor i sig kan förklara varför det har hänt.
Känslorna orienterar på det sättet till handling hos
eleverna, att de förstår varför detta inte får hända
igen. Känslor används också endast som en väg in en
inlevelse när de utsattas perspektiv ska förstås. Det görs
inte i relation till förövarna, där ett kontextualiserande utifrånperspektiv blir helt dominerande. Vad hade
hänt om känslor hade använts för att förstå förövarnas
perspektiv? Vilka kopplingar skulle då kunna göras till
vår egen tid?

Inlevelse är en viktig aspekt. Att få gå samma väg som
judarna hade gått var kraftfullt. Eleverna vittnar om
att de då blev medvetandegjorda om de känslor som
judarna kan ha upplevt. Detta säger eleverna samtidigt
som själva poängen är det perspektivseende de ger
uttryck för. Det vill säga medvetenheten om att deras
upplevelse egentligen inte kan jämföras med den som
människorna då upplevt. Eleverna visste ju hela tiden
att de skulle kunna gå därifrån. Hur annorlunda, menar eleverna, hade det inte varit för dem som gick till sin
avrättning.
Eleverna uttrycker att de inte förmår sätta ord på
det de erfarit. Samtidigt som det finns en rationalitet,
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Vi kan därmed konstatera att vi under arbetet med
studieområdet rörde oss mellan både orienterande
kunskap och kunskap från studiebesöket, samt mellan
kontextuell kunskap och emotioner. Vad som är påtagligt är hur kontextuell kunskap och emotioner vävs
samman i arbetet med förintelsen innan, under och
efter studiebesöket. I vårt fall startade vi i huvudsak i
elevernas emotioner med bilder från tidigare studiebesök i förintelselägren. Utifrån det bearbetades elevernas frågor i de orienterande delarna av studieområdet.
Detta kombineras sedan med elevernas emotionella
erfarenheter från studiebesöket i förintelselägren, samt
under seminarierna där de kontextuella och emotionella kunskaperna vävdes samman. En viktig didaktisk erfarenhet är därför att vara medveten om denna
växelverkan vid planering av undervisning. Medvetenheten om elevernas olika perspektivtagande kan på sätt
utgöra ett verkningsfullt redskap i undervisningen.

Vilka didaktiska slutsatser kan vi dra av vårt arbete och
analysen av elevernas perspektivtaganden? Ett motiv för arbetet har varit att pröva vad studieresor kan
tillföra undervisningen. Här har vi sett att de frågor
som väckts hos eleverna utifrån den historiska platsen
med dess artefakter och vittnesmål inte varit möjliga
utan studiebesöket. På så sätt utgör erfarenheten från
studiebesöket en hållpunkt som den kontextuella kunskapen kan knytas till. Något vi ser som centralt i detta
är att enskilda ämnens innehålls- och analysbegrepp
utgör viktiga ämnesredskap för att sätta in upplevda
erfarenheter i en adekvat kontext. Här menar vi att två
olika ämnen givit en bredare och djupare kontextuell
kunskap att tolka erfarenheterna från studiebesöket
med. Utifrån historieämnet kan vi som exempel se hur
eleverna använder flera olika samtida förklaringar i
syfte att förklara människors agerande. Om vi istället
ser det utifrån religionsämnet kan vi se hur eleverna
använder olika modeller för människosyn när de tolkar
förövarnas handlingar.
Ett andra syfte i denna artikel har varit att, i relation
till studieområdets genomförande, analysera vilka olika
typer av perspektivtaganden som blir synliga i elevernas
utsagor. På så sätt har vi velat pröva i vilken mån
perspektivtagande kan utgöra ett kraftfullt didaktisk
redskap i undervisning? Om målet är, som i det här
fallet, ökad förståelse för ett historiskt fenomen, med
hjälp av historie- och religionskunskapsämnets kunskapsingångar, har analysen av olika perspektivtaganden indikerat att det kan vara ett användbart redskap.
Analysen ovan visar att eleverna använder sig av två
olika ingångar till sin förståelse av förintelsen. En där
eleverna utgår från sina emotionella erfarenhet från
studiebesöket, där emotionerna blir ett annat sätt att få
syn på själva händelsen. En andra ingång är istället att
starta i kontextuell kunskap. Här har vi, som noterats
ovan, sett att eleverna använder kontextuell kunskap
från både historie- och religionskunskapsämnet i sin
strävan att förstå sina erfarenheter. På så sätt indikerar
analysen att vi om möjligt kan prata om både ett historie- och ett religionsvetenskapligt perspektivtagande.

Text:
Mikael Berg, - gymnasielektor i historia och religionskunskap
Sofia Norgren - förstelärare och gymnasielärare i religionskunskap
Martin Stolare - docent i historia och forskare i historiedidaktik
vid Karlstads universitet
Foto: Mikael Berg, Sofia Norgren
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Lästips

Seminarier för SO-lärare:
Vill du utveckla din undervisning i SO?
Nästa år ger SO-didaktik i centrum i Stockholms
stad tre av de efterfrågade DOING-serierna.

Halvarson Britton, Thérèse. (2014). Studiebesök i
religionskunskapsundervisningen: Elevers tal om islam
före, under och efter ett moskébesök (Licentiatuppsats,
Karlstads universitet).

Under läsåret 2018-2019 erbjuds tre ämnesdidaktiska seminarieserier Doing RE (Religious Education), Doing history och
Doing Sustainability. Till våren 2019 kommer vi dessutom
att genomföra en pilotomgång Doing Geography. Serierna
vänder sig till SO-lärare på mellan- och högstadiet, samt till
ämneslärare på gymnasiet.

Thérèse Halvarson Britton följer en lärare och en klass
före, under och efter ett studiebesök i en moské. För en
lärare är studien spännande och inspirerande läsning.
Medan lärarens arbetssätt är snabbt, problemlösande och inriktat på att driva elevernas lärande vidare,
erbjuder forskarens blick och långsammare tempo en
välkommen motvikt. Här får vi tillfälle att dröja vid
elevernas frågor och både spontana och eftertänksamma yttranden om islam i allmänhet och studiebesöket
i synnerhet. Lärare vill sannolikt ha svar på frågan
om studiebesök fungerar och här ges inget entydigt
svar. Studiebesök är svårt men samtidigt visas hur det
möjliggör ett mer aktivt lärande. Efter studiebesöket är
eleverna mer reflekterande och refererar mer till sig själva. De ställer nya frågor och diskuterar mer nyanserat
samtidigt som de relaterar till egna livserfarenheter och
använder dem för att förstå den religiösa traditionen.
På så sätt tycks studiebesöket ha potential att skapa
goda förutsättningar för att kvalificera elevers lärande.
Det blir i studien tydligt hur viktigt det är med
undervisningen runt studiebesöket, både före och efter,
vilket till exempel visar sig i de svårigheter eleverna har
att förhålla sig till trosrepresentantens skiftande positioner. Trosrepresentanten växlar mellan att tala som
expert, som individ, som företrädare för “vi muslimer”
och ibland som missionerande. Eleverna vill ha flera av
perspektiven, både utifrån- och inifrånperspektiv, men
har svårt att orientera sig bland dem. Halvarson Britton menar att läraren har en didaktisk utmaning - och
möjlighet - i att hjälpa eleverna att förhålla sig till olika
perspektiv och olika typer av källor. Det är spännande
att se hur olika elever förhåller sig till vad som sägs under besöket och hur det ska tolkas. En tänkvärd slutsats
som författaren drar av sina resultat är att, tvärtemot
vad många lärare kanske spontant tänker, det är undervisningen efteråt som är viktigast för om studiebesöket
fungerar.

Framgångsrikt och konkret koncept

Seminarieserierna som givits under fem år har varit mycket uppskattade och visat att behovet och efterfrågan av just sådan här
ämnesdidaktisk, konkret och matnyttig professionsutveckling är stort.
Doing-konceptet består av seminarier och workshops där vi tar hjälp
av ämnesdidaktiska begrepp som har visat sig vara kraftfulla för att
strukturera undervisningen och för att hjälpa eleverna att utveckla
ämnesspecifika kunskaper och förmågor.

SO-didaktik i centrum

Vi som leder kurserna är forskarutbildade SO-lärare på Globala
gymnasiet och ingår i miljön SO-didaktik i centrum som finansieras av
Stockholms stad.

Läs mer om innehållet i varje kurs och hur du
kan anmäla dig på:
http://pedagogblogg.stockholm.se/so-didaktik-icentrum/2017/05/23/vill-du-utveckla-din-undervisning-i-so/

Läs eller lyssna på vad tidigare deltagare tyckt
och hur de använt verktygen i sin undervisning:
https://tidningenalfa.se/hur-tankte-de-forr/
https://drive.google.com/file/d/0B1B6ruGhCmDeb0IyOGlfVktidXc/
view
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