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Abstrakt 

 
Syftet med den genomförda studien var att se om elever tar till sig nya kunskaper praktiskt om 

Förintelsen, jämfört teoretiskt och om det i sin tur lägger grund för etiska och moraliska 

ställningstaganden. Undersökningen kom därmed att grunda sig på både kvantitativ och 

kvalitativ forskningsmetod, genom enkätundersökningar, observation och reflektionstexter. I 

undersökningen kom fyra klasser i årskurs nio från två skolor i Norrbotten att medverka. Utav 

de 75 eleverna som medverkade, var det nio elever från Skola 1 som reste till Polen för att se 

förintelselägren Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau. 

I studien framkommer det att resan till Polen kom att bidra till att de nio eleverna kom att 

skapa sig bredare kunskap, samt djupare etiska och moraliska ställningstaganden. Detta i 

jämförelse med deras jämnåriga i denna undersökning. Denna resa är därför betydande i detta 

sammanhang, då det utifrån undersökningen kan konstaterar att ett fåtal av eleverna påvisar 

tendenser till främlingsfientlighet. Men även överlag vad kan eleverna kan om Förintelsen och 

hur de förhåller de sig till händelsen. Men med grund i detta påvisar även denna studie att ett 

stort antal av eleverna föredrar att ta till sig kunskap praktisk jämfört teoretiskt.  

Nyckelord: Förintelsen, praktisk kunskap, John Dewey, etik och moral (värdegrund), 

antisemitism och främlingsfientlighet (xenofobi). 
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Inledning 

Det som har hänt är en varning. 

Den som glömmer det bär på en skuld. 

Det här har kunnat hända 

och det kan fortfarande hända igen 

vilket ögonblick som helst. 

Karl Jespers (tysk filosof, 1883-1969) 

Det har gått sextiofem år sedan Förintelsen ägde rum, trots detta har tendensen runtom i 

Europa varit en ökning av antisemitism och främlingsfientlighet (xenofobi). Detta 

uppmärksammas på olika sätt av media. Även i Sverige återfinns främlingsfientliga grupper 

som Svenska motståndsrörelsen
 
som försöker värva nya medlemmar genom propaganda 

såsom reklamblad. Något som oftast riktas till de unga i samhället. I och med detta är det 

därför ännu viktigare att som blivande lärare i de samhällsorienterande ämnena låta eleverna 

ta del av detta under historielektionerna. Framförallt rörande ämnet Förintelsen, då det är 

viktigt att eleverna får en förståelse över vad som hände för sextiofem år sedan. Då liknande 

tendenser kom att lägga grund till Förintelsen, 1933-1945, då mer än sex miljoner judar kom 

att mördas. Genom detta får de även en ökad förståelse över varför dessa tendenser även finns 

i vårt samhälle i dag. Med grund i detta har det därför tillsammans med undersökningsskola 

Skola 1 genomförts en toleransresa till Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau i Polen 

tillsammans med två lärare, samt nio elever från årskurs nio. Innan resan fick eleverna på 

Skola 1 besök utav en av de överlevande, Benny Grünfeld som berättade om sin tid i lägren.  

I detta arbete ligger fokusen på elevernas förståelse för Förintelsen som händelse. Arbetet 

grundar sig även på att eleverna skall få uppleva en av de platser som starkast förknippas med 

Förintelsen, detta med grund i pedagogen John Dewey (1859-1952) syn om att eleven skall ta 

del och uppleva olika platser i samhället. Men det är även viktigt att uppmuntra eleverna till 

att kunna reflektera samt ta egna ställningstaganden. Utifrån detta handlar det även om att 

eleverna skall kunna bilda sig egna uppfattningar om Förintelsen genom att få se de historiska 

platserna, istället för att endast läsa om dem i historieböckerna. Magnus Hermansson-Adler 

och Christer Mattson nämner detta i följande citat, 

När eleverna befinner sig på den historiska platsen och möter föremål från 

Förintelsen, uppstår ofta en stark känsla av autenticitet eller äkthet. [...] 

Platsen erbjuder en mängd intryck och alla sinnen engageras i lärandet. [...] 

Den historiska platsen får både en stimulerande och motiverande effekt på 

studierna (Hermansson- Adler & Mattson, 2009:26). 

Således är det viktigt att allt fler elever i dagens skolor får möjligheten att få åka på dessa 

kunskapsgivande resor till förintelselägren, eftersom det stärker eleverna själva som individer, 

samt ger dem en större förståelse för 1900-talets mörka och destruktiva del av historien. 

Förintelsen är en av historiens mest fruktansvärda händelser, därför bör ämnet tas upp i våra 

skolor. Det är även en händelse som inte får hända igen. Förhoppningsvis kan kunskap om 

detta ge ökad insikt hos eleverna som bidrar till att icke-demokratiska idéer, samt att 

främlingsfientliga åsikter minskar. Med andra ord kan det ses som viktigt att värna om 

historien och inte glömma det som en gång var, för att undgå att återigen upprepa gamla 

misstag. 
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att se hur elever i dag tar till sig nya kunskaper om 

Förintelsen och hur detta lägger grunden för deras etiska och moraliska ställningstaganden. 

Detta genom att se hur elever tar till sig ny kunskap vid studiebesök jämfört med vid mer 

teoretiskt inriktade litteraturstudier. 

Frågeställningar 

1. Lär sig elever mer genom att få se historiska platser praktiskt om Förintelsen i 

historieundervisningen, än enbart genom läsa om detta i läroböcker? 

2. Skapar eleverna en djupare insikt, samt kunskap om Förintelsen om de får ta del av 

Förintelsen på plats?  

3. Kan eleverna genom det praktiska (resan) lära sig att göra etiska och moraliska antaganden 

och därmed bättre kunna öka sin förståelse för människors olikheter? (T.ex. mänskliga 

rättigheter, demokrati, antisemitism, främlingsfientlighet (xenofobi), osv.) 

4. Varför är det viktigt att undervisa om Förintelsen för dagens skolelever och hur ser de på 

ämnet Förintelsen?  
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1. Bakgrund 

I detta kapitel kommer begreppsöversikt och teorier att beröras, samt tidigare forskning. 

Kapitlet är uppdelat i följande rubriker, 1.1 Överblick över Förintelsen, 1.2 Förintelsen i 

dagens undervisning, 1.3 Forskningsöversikt inom pedagogisk och lärande, och 1.4 

Förankring i styrdokumenten. Dessa delar är alla betydelsefulla för denna undersökning. 

1.1 Överblick över Förintelsen 

I följande avsnitt 1.1.1 kommer begreppet Förintelsen att definieras och i avsnitt 1.1.2 

kommer en översiktlig bild av Förintelsen att framläggas. Avsnitt 1.1.2 är även uppdelad i 

olika underrubriker som bygger på  historikern Raul Hillberg (1963) i Hermansson-Adler fem 

delar av Förintelsen, 1. Identifikation och Segregation, 2. Koncentration och Deportation och 

3. Förintelse (2009:16). Avsnittet har även en fjärde del, som belyser arbets- och 

förintelselägret Auschwitz. 

1.1.1 Begreppet Förintelsen 

Förintelsen är för många ett bekant fenomen, då detta ständigt debatteras i olika sociala 

sammanhang, men vad innebär begreppet Förintelsen? Begreppet Förintelse "Holocaust" 

kommer från det hebreiska ordet Shoa (Nationalencyklopedin, 2010). Enligt Roger Fjellström 

och Stephen Fruitman (2000) betyder begreppet Shoa katastrof eller den stora katastrofen. 

Lucy Russell har en mer detaljerad förklaring över begreppet Holocaust. Hon skriver följande, 

”The word ´holocaust´ comes from the Greek; ´holos´ meaning ´whole´ and ´caustos´ 

meaning ´burnt´, so ´holocaust´ can be defined as ´wholly consumed by fire´” (Russell, 

2006:48). Fjellström och Fruitman (2000) menar att detta även kan associeras till ordet 

brännoffer. Huvudsakligen rör Förintelsen mordet på sex miljoner judar, (samt icke-judar) 

som under åren 1933-1945 på olika sätt kom att bli offer för nazismens ondska. 

Enligt historikern och professorn Yehuda Bauer (2000) blandas ofta begreppen Förintelsen 

och folkmord ihop, eller blir så kallat synonyma med varandra. Bauer menar att det är viktigt 

att särskilja dessa begrepp då, ”Förintelse är en radikalisering av folkmord, ett planerat försök 

att utrota varje enskild medlem i en utvald etnisk, nationell eller rasmässig grupp”(Bauer, 

2000:28). I och med detta menar Bauer (2000) att begreppet Förintelsen har i dag blivit allt 

mer synonymt, samt symbol för begreppet folkmord. Framförallt förknippat med begreppen, 

rasism, nazism och xenofobi. 

1.1.2 Förintelsen 

Identifikation och segregation 

Den 15 september 1935 under partidagarna i Nürnberg kom ett avgörande beslut att fattas, 

som kom att påverka en stor majoritet av Europas judar. Beslutet som togs under dessa 

partidagar var införandet av Nürnberglagarna. Nürnberglagarna som innefattade 400 lagar, 

kom att försvåra för den judiska befolkningens vardag. Framförallt kom det att påverka den 

enskilde juden kulturellt, ekonomiskt och socialt. Införandet av dessa lagar kom åter att 

särskilja den judiska gruppen från den övriga så kallade ariska befolkningen. 

Judar kom under den tiden att identifieras och kategoriseras. Identifikationen av de judiska 

medborgarna påbörjades främst utifrån om den enskilde personen, samt tidigare generationer 

tillhört en judisk församling eller inte (Hermansson-Adler & Matsson, 2009). Enligt Levande 

historias svenska översättning, kan detta läsas ur Nürnberglagarna, ”[...] a) som vid 

utfärdandet av lagen tillhörde den judiska religionsgemenskapen eller därefter upptas i 
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denna…” (Nürnberglagarna, Reichsgesetzblatt 1935:1334, i Levande historia, 2010). Utifrån 

detta identifierades även den enskilde om den var hel jude, halv jude eller kvarts jude. I vissa 

fall betecknades även om någon var av blandras(Mischlinge). Trond Eriksen, Håkan Harket 

och Einhart Lorentz (2008) menade att när väl identifikationen ägt rum, kom det under 1941 

ett påtryck att alla judar över tio år skulle bära en gul davidsstjärna offentligt, detta för att 

påvisa att de var judar. Genom identifikationen kom judarna att beröras deras identitet. 

Identifikation och segregation kom att ske fortlöpande under hela Förintelsen, fram till dess 

slut. Efter att den enskilde juden kom att beröras av samhällets sociala och ekonomiska 

rättigheter, bidrog detta till att många judar i Tyskland kom att emigrera till andra europeiska 

länder eller USA. 

Koncentration och deportation 

Efter att identifikation samt segregation skett, påbörjades 1940 insamlandet av den judiska 

befolkningen till specifika statsdelar, så kallat getton. Enligt Eriksson et al. (2008) utfördes 

insamlandet av Einsatzgruppen under ledning av Heinrich Himmler. Einsatzgruppen hade 

också i uppgift att fortlöpande mörda tusen judar under Förintelsens första år, framförallt 

genom arkebusering, till exempel dödades 23 600 ukrainska judar under två dagar i augusti 

1941 i närhet av Kamenez-Podolski (Eriksen et al., 2008). Några av dessa getton som bildades 

var Sosnowiec, Lodz och Warszawa. I och med detta talas det om koncentration av den 

judiska befolkningen. Judarna som fördes till gettorna kom att leva i misär genom svält, 

sjukdomar, fattigdom och slavarbete. Enligt Eriksen et al. (2008) var syftet med gettorna i 

längden att skapa judefria områden. Fortsättningsvis menade Eriksen et al. följande om 

gettornas införande, ”Från början definierades gettorna som >>distrikt för judiskt boende<<. I 

SS:s [Schutzstaffeln] kalkyler var gettorna stora arbetsläger där judarna fick utföra 

tvångsarbete, till exempel för den tyska krigsindustrin, inom anläggningssektorn och på 

vägbyggen, eller i textilverkstäder för militära eller civila ändamål” (Eriksen et al., 2008:484). 

Under slutet av 1940 utfärdades regeln att judar inte fick vistas utanför gettot och de avskildes 

från det övriga samhället, överlag hade detta utförs helt 1941. 

Förintelse och den slutliga lösningen 

Den 20 januari 1942 kom högtuppsatta SS-män att samlas under Wannseekonferensen, under 

ledning av Reinhard Heydrich. Tillsammans beslöt de om den slutliga lösningen av den så 

kallade judefrågan (Eriksen, et al., 2008). Enligt Danuta Chech, Tadeusz Iwaszko och Barbara 

Jarosz (2005) kom detta beslut att avgöra liv och död för de 11 miljoner judar som levde 

runtom i Europa. Den slutliga lösningen innefattade ett alltmer systematisk sätt att utrota den 

judiska befolkningen. Nazisterna ville ha ett effektivare sätt att döda på och 1941 infördes 

gasen Zyklon B. Den första testningen av gasen kom att göras på 850 fångar (sovjetiska och 

sjuka fångar) i Auschwitz I. Zyklon B kom först att användas i förintelselägren Majdanek och 

senare vid Auschwitz II-Birkenau. Bełżec och Treblinka kom att bli renodlade förintelseläger, 

så kallade dödsläger (Bauer, 2000). 

Efter att stora delar av den judiska befolkningen kom att införas i getton, började nazisterna 

under 1942 att transportera (deportera) människor från getton till olika arbets-, 

koncentrations, och förintelseläger. Ett av dessa steg var operation Reinhard som kom att 

utföras i mars 1942. Eriksen et al. (2008) menade att de första judarna kom att transporterades 

till Belzec. I och med beslutet under Wannseekonferensen kom människor att kategoriseras 

utifrån tre grupper, beroende på hur dugliga de var för arbete. Eriksen et al. benämner dessa 

tre kategorier,”… arbete i produktion som var viktigt i kriget, andra arbetsdugliga personer 

och de som var olämpliga för arbete”(Eriksen et al., 2008:484). Utifrån dessa tre kategorier, 

valdes de som var dugliga ut (fördes till arbetsläger) och de som inte ansåg vara arbetsdugliga 
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kom att selekteras ut och transporteras i godsvagnar direkt till t.ex. dödslägren Belzec och 

Treblinka. 

Auschwitz 

Under våren 1940 färdigställdes det kombinerade arbets- och koncentrationslägret Auschwitz 

I. I oktober 1942 utökades Auschwitz I med Auschwitz II-Birkenau, samt en tredje del 

inrättades i maj 1942, Auschwitz III (Monowitz). Auschwitz I kom från början att vara ett 

läger för sovjetiska fångar, men kom sedan enligt Chech och Tadeusz et al. att vara ”centrum 

för omedelbar utrotning av judar, med början 1942”( Chech & Iwaszko et al., 2005:14). Den 

första kända transporten med judar anlände till Auschwitz från Bytom den 15 februari 1942. 

Efter detta kom åtskilliga transporter, ca 1.1 miljon judar från olika områden att transporteras 

i godsvagnar till Auschwitz II-Birkenau under lägrets upprättelse. Från 1944 kom Auschwitz 

att vara en kombination av arbets-, koncentrations och dödsläger. 

Sammanfattningsvis kom över sex miljoner judar att mördas i förintelseläger, koncentrations- 

och arbetsläger, samt i getton under Förintelsen. Utöver detta mördade nazisterna även 4-5 

miljoner romer, katoliker, sovjetiska krigsfångar, handikappade och homosexuella m.m. 

1.2 Förintelsen i dagens undervisning 

I följande två avsnitt kommer Förintelsen i undervisningen att beröras, 1.2.1 Lärdomar utifrån 

Förintelsen och 1.2.1 Förintelsens betydelse i samspel med nutiden 

1.2.1 Lärdomar utifrån Förintelsen 

I dag har det gått sextiofem år sedan Förintelsen ägde rum, och minnet med de i dag få 

överlevande börjar suddas ut. Förintelsen är därför ett lika aktuellt ämne i dagens skolor, som 

för tjugo år sedan, kanske till och med aktuellare i många avseenden. Då ökad antisemitism, 

förintelseförnekelse och xenofobi har tagit allt större plats i Europa. Jolanta Ambrosewicz- 

Jacobs och Leszek Hondo talar om denna ökning i betydelse av att lära ut om Förintelsen, 

”Fourthly, to teach about the Holocaust means to warn of a danger. Intolerance, xenophobia 

and anti-Semitism have not died out in Europe. Often they are said to be intensifying” 

(Ambrosewicz-Jacobs & Hondo, 2005:24–25). Förintelsen är en händelse som kom att 

förändra det moderna samhället för evigt. Professor Zygmunt Bauman skriver om detta i 

följande citat, ”Förintelsen uppstod ur och genomfördes i vårt moderna, rationella samhälle, 

på vår civilisations höga nivå och på kulmen av människans kulturella landvinningar, och av 

den anledningen är den ett problem för detta samhälle, denna civilisation och denna kultur” 

(Bauman, 1994:15). 

 

Förintelsen som händelse är betydande då den påvisar hur sårbart det moderna samhället 

egentligen är. Enligt Ambrosewicz-Jacobs och Hondo är Förintelsen en viktig aspekt i 

historien och är därför en viktig lärdom för dagens samhälle. Förintelsen är också en 

påminnelse om att detta kan ske igen, ”Learning and understanding the sources of the 

Holocaust may give us a chance to avert a similar tragedy in the future” (Ambrosewicz-

Jacobs & Hondo, 2005:21). Trots detta har flera folkmord efter Förintelsen ägt rum, som 

bland annat i Rwanda och Kosovo. I följande stycke kommer Förintelsen roll att belysas i 

skolan och vilken roll den har för att kunna förstå dagens samhälle. I denna kontext måste då 

frågorna ställas, Varför skall dagens lärare undervisa om Förintelsen (varför?), och vad har 

detta för betydelse för dagens ungdomar (vad?), samt på vilket sätt (hur?) skall detta ämne 

undervisas i. 



6 

 

1.2.2 Förintelsens betydelse i samspel med nutiden  

Förintelsen är ett ämne som har berörts under de senaste 20 åren i skolan, och belyses 

framförallt i den historiska kontexten. På frågan Varför, menar Ambrosewicz-Jacobs och 

Hondo (2005) att undervisningen om Förintelsen innebär att ge eleverna en grundläggande 

kunskap om människans moderna historia, men framförallt ge dem en inblick hur människan 

fungerar etiskt och moraliskt i samklang med samhällets normer och värderingar. För 

undervisning om Förintelsen, ”… has a role in teaching about human rights, in explaining the 

historical context that brought about the Universal Declaration of Human Rights” (FRA, 

2010:13). Därav är det viktigt att den enskilda eleven får ett moralisk, samt etisk förståelse 

över händelsen som sådan och hur detta kan sättas in i dagens kontext. 

 

Enligt Levande historia, menar EUs myndighet för mänskliga rättigheter att undervisningen 

om Förintelsen stärker elevernas medvetenhet och förståelse både för demokrati och 

mänskliga rättigheter. På fråga vad, kan Förintelsen sättas i perspektiv för eleverna på det 

sättet att läraren kan sammanfoga undervisningen om Förintelsen med aktuella ämnen som 

antisemitism, förintelseförnekelse, rasism och även demokrati (Levande historia, 2010-09-10). 

Detta för att påvisa att dessa tendenser, precis som under Förintelsen fortfarande genomsyrar 

dagens moderna samhälle. På fråga hur, bör den undervisande läraren låta eleverna få 

reflektera och diskutera, vara aktiva och i den mån det går få besöka någon av de platser som 

förknippas med Förintelsen, t.ex. läger/getton. Vid besök av Förintelsens platser är det 

betydande att läraren är medveten om att, 

The historical sites that we visit today are not identical and do not provoke 

the same feelings as they did during the Holocaust. Our ability to imagine 

how it would have looked or felt in the past varies from person to person – 

and this image and feeling, even if it never even comes close to the past as it 

was, can influence our thinking and stimulate reflection (FRA, 2010:32). 

Läraren bör därmed i sin undervisning använda sig av andra läromedel för att skapa en större 

förståelse för Förintelsen, genom t.ex. bilder eller media. Levande historia (2010) och EUs 

myndighet för mänskliga rättigheter har tillsammans gjort en undersökning om vad som 

kännetecknar en framgångsrik undervisning om Förintelsen. Där de kom att undersöka 

skolungdomar och deras lärare från tio olika länder i Europa. För att skapa en bra 

undervisning om Förintelsen, kom de fram till att undervisningen bör innehålla, 

 Aktivt lärosätt. 

 Undersökande arbetsätt. 

 Elevpåverkad undervisning – utifrån kunskapsnivå och intresse. 

 Individuella platser och öden belysas. 

 Reflektion, diskussion och samtal kring känslor och tankar som väcks vid t.ex. besök av 

förintelselägren. 

 Läraren: kunnig och engagerad (Levande historia, FRA, 2010-09-10). 

1.3 Forskningsöversikt inom pedagogik och lärande 

I följande avsnitt kommer två pedagoger och deras teorier att redogöras, Comenius och 

Dewey. Deras forskning kring utbildning och lärande är betydelsefull för denna undersökning. 
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1.3.1 Teorier och tidigare forskning om praktisk förvärvad kunskap 

John Amos Comenius 

Under slutet av 1500-talet kom John Amos Comenius (1592-1670) att framföra en 

banbrytande pedagogisk metod om konsten att undervisa. Enligt Sven Hartman, Klas Roth 

och Niclas Rönnström (2003) kom detta att lägga grunden för dagens pedagogik. I Comenius 

metodik framspråkades det att skolan skall anpassas efter varje elev, dess intresse och 

enskilda behov. Han anser även att elevernas intressen påverkar den enskildes motivation och 

lägger grunden för en praktisk och aktiv undervisning. Comenius var en av de första som gick 

emot den medeltida skolans katederundervisning, att eleverna enbart skall lära sig kunskapen 

innantill eller för en viss tid, så kallat mekanisk inlärning (Hartman et al., 2003). Thomas 

Krokmark skriver följande om Comenius syn på detta, ”Bildning sker inte genom 

nomenklatur, dvs. genom rabbel av de fackmässiga termerna och reglerna, utan genom att 

eleven själv lär känna och utforska tingen” (Krokmark, 2003:116). I och med detta betonar 

Comenius (1989) att kunskapen som den enskilde eleven tar till sig, får den huvudsakligen 

från våra sinnen, samt utifrån erfarenhet. 

Pragmatismen och John Dewey 

Under början av sekelskiftet 1900, uppstod det en filosofisk fejd som skedde i takt med 

naturvetenskapens framväxt (Hartman et al., 2003). Hartman et al. menar att ur denna 

moderna samhällsförändring kom olika filosofiska riktningar att uppstå, bland annat inom 

”utbildning och lärande”. Enligt Henry Egidius (1999) var en av dessa riktningar 

pragmatismen så kallat lär sig genom att göra. Inom den filosofiska pragmatismen kom ett 

antal företrädare att bli betydelsefulla. En av dessa var filosofen John Dewey (1859-1952). 

Dewey kom att ha en betydande inspirationskälla i naturalisten Charles Darwin (Hartman et 

al., 2003). Enligt Anna Forsell (2005) kom detta att lägga grunden till att han kom att mynta 

begreppet, Learning by doing. Eller som Dewey själv utryckte det Intelligent action (Hartman 

et al., 2003). I och med detta menar Ylva Boman, Carsten Ljunggren och Moira von Wright 

(2007) således att Deweys nya pedagogik betyder upplevelsebaserad inlärning och kom att 

motsätta sig den traditionella pedagogiken (katederundervisning), som oftast även kallas för 

förmedlingspedagogik. Deweys idé kom sedermera att påverka både det amerikanska och det 

svenska skolsystemet(Boman et al., 2007). 

Dewey syn på kunskap 

Deweys Learnig by doing kom att lägga grunden för en ny syn på kunskap, då han kritiserade 

den traditionella synen på kunskapsinlärning. Hartman et al. skriver om detta i följande citat, 

Han kritiserade uppfattningen att vi erhåller kunskap enbart via sinnena, och 

att vi erhåller sann kunskap genom passivt skådande av objekt i vår omvärld. 

Han menar att en sådan kunskapssyn i sig är tvivelaktig och att vi träder in i 

världen och erfar den huvudsakligen genom vårt handlande (Hartman et al., 

2003:5). 

Då Dewey motsatte sig denna kunskapssyn om sinnena, betonar han istället att den enskilde 

individen tar till sig kunskap framförallt genom handling, reflektion och social samvaro. Vid 

benämningen av Learning by doing, tolkar Hartman et. al Deweys syn på detta i verket, 

Individ, skola och samhälle, ”I allt vad Dewey skriver framkommer denna dialektiska tanke. 

Uttrycken intelligent action och learning by doing återspeglar en syn på människan som aktiv 

gentemot sin omvärld, där utveckling är en arbetsuppgift för människan” (Hartman et al., i 

Dewey, 2004/1938:17). Enligt Hartman et. al (i Dewey, 2004/1938) framlade Dewey 

följaktligen vikten av individen som en social varelse och hur detta lägger grund för bildandet 

av kunskap i framförallt handling och kommunikation med andra människor. Detta lägger 
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därmed grunden för individens sociala och moraliska utveckling i interaktion med dess 

närmaste omgivning. Dewey nämner detta i sin bok Demokrati och utbildning att, ”Insikten 

om det naturliga utvecklingsförloppet uppstår däremot alltid ur situationer som inbegriper 

learning by doing, att man lär sig genom att göra något. Färdigheter och sysselsättning måste 

utgöra basen i lärandet”(Dewey, 1999/1916:231). 

Precis som föregående citat visar, betonas sambandet mellan kunskap och erfarenhet något 

som är grundläggande i Deweys kunskapssyn, så kallad erfarenhet eller upplevelsebaserad 

inlärning. Hädanefter kommer endast erfarenhetsbaserad lärande att nämnas. Enligt Hartman 

et al. (2003) betonar Dewey att kunskap framförallt är resultatet av upplevelser som skett i en 

verklig situation (i samhället) och att ”... kunskap är ett resultat av ett ständigt omprövande av 

idéer. [...] Kunskap är därmed något tillfälligt och kontextbundet och inte något man finner 

beständigt och evigt” (Hartman et al., 2003:96). Dewey (2004/1938) menar även att 

erfarenheten som en individ skaffar sig i livet inte enbart utvecklas, samt pågår i individens 

inre, utan det kan också utvecklas i form av yttre attribut, så som formandet av attityder. 

Dewey förklarar djupare sin syn om ungas attityder i boken Demokrati och utbildning, 

Utvecklingen av de attityder och dispositioner hos de unga som är 

nödvändiga för ett samhälles kontinuitet och framåtskridande kan inte ske 

genom att föreställningar, känslor och kunskap överförs direkt. Den äger 

rum genom förmedlingen av miljön. [...] Den sociala miljön består av 

samtliga aktiviteter bland medmänniskor som är förenade genom utövandet 

av någon av medlemmarnas aktiviteter (Dewey, 1999/1916:57). 

Dewey (1999:1916) menar således att handlingar och känslor tillsammans har en betydande 

funktion, då de framförallt bidrar till ett moraliskt handlande (se avsnitt, Deweys syn på 

praktisk kunskap…, s.11). I och med detta framhåller han vikten av ett förenande av förnuftet 

och moraliska känslor, som uppkommer hos den enskilde i samband med den utförda 

handlingen (Hartman et al., 2003). Som exempel anser Dewey att, ”... när barnet lärt sig 

referera till dåtid och framtid ändras hela dess attityd” (Dewey, 1999/1916:67). Dewey 

(1999/1916) menar också att när eleven får utföra handlingar, samt uppleva praktisk kunskap i 

den rätta sociala kontexten, medför det i sin tur att eleven skapar sig en moralisk förståelse 

både för dåtiden och för samtiden. Detta kan därmed förändra elevens framtida attityder och 

moraliska ställningstanden. 

Dewey syn på skolan, läraren och elevens roll 

Dewey (1999/1916) kom under sin tid att lägga en viktig grund för skolväsendet, då detta var 

en betydande del i hans skrivande. Framförallt betonas skolans, lärarens och elevens roll i 

samband med kunskap och utveckling. Dessutom framhävs vikten för en bra utbildning som 

är gagn för den enskilde eleven och dess individuella kunskapsutveckling, ”Det är skolans 

uppgift att skapa en miljö där lek och arbete utförs i syfte att främja en önskvärd intellektuell 

och moralisk utveckling”(Dewey, 1999/1916:243). Kunskapsutvecklingen hos den enskilde 

rör åter igen begreppen handling, reflektion och social samvaro (se tidigare avsnitt,  Deweys 

syn på kunskap, s.7). I och med detta kom Dewey att betona läraren och elevens roll i denna 

kunskapsutveckling. 

Dewey (2004/1899) anser att för att elevernas individuella utveckling och kunskapsutveckling 

på bästa möjliga sätt ska stimuleras i en bra lärarmiljö, bör lärares och elevers roller förändras. 

I och med detta anser Dewey att läraren enbart var den som stod längst fram i klassrummet 

och förmedlade faktabaserad information (kunskap) till eleverna som lyssnade. Eleverna blir 

enligt Dewey då passiva i sitt lärande och vilket han motsatte sig (Dewey, 2004/1899). I och 

med detta tolkar Arne Malten (2002) Dewey, att den enskilde eleven bör vara elevaktiv, vilket 



9 

 

en pågående lärandeprocess (kunskapsutbyte) kan uppstå mellan elev och lärare. Eleven bör 

således vara aktiv i sin egen läroprocess. Dewey framhävdar följaktligen att låta den enskilde 

eleven få betydelsen av aktivt pröva och experimentera. Enligt Hartman et al. tolkning av 

Dewey, menar de att han poängterar att vid ett målinriktat arbete är det viktigt att låta, ”... 

individens intresse och aktivitet är [vara] utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna 

aktivt stimulerar, breddar och fördjupar elevens utveckling” (Hartman et al., 2004:17). I och 

med detta menar Dewey (2004/1899) att eleverna inte enbart kan ta emot kunskap genom att 

lyssna på läraren, eller läsa en bok, istället krävs det mer kunskapsstimulerande sätt att lära ut 

kunskap på. Anders Szczepanski betonar Deweys syn på att det inte endast är läraren eller 

böcker som är kunskapsstimulerande för den enskilde eleven utan också den enskildes ”… 

händer, ögon, öron, ja hela kroppen bliva kunskapskällor, under det att läraren och läroboken 

bliva: den förra startaren, den senare kontrollanten. Ingen bok eller karta kan ersätta personlig 

erfarenhet, de kunna icke träda istället för en verklig resa”(Dewey 1917 i Szczepanski, 

2008:27). Även Egidius skriver följande yttrande om Deweys syn på detta, 

Barnet ska på sikt lära sig bemästra ämneskunskaperna [...] Men kunskap i 

böckerna är i sig själv död och ofruktbar. Det är först när en bok, en kurs, ett 

ämne stimulerar till ett aktivt sökande som man kan tala om egentlig 

kunskap. Undervisningen kan sålunda inte föreverkligas utan ett möte med 

sin antites, det aktiva barnet (Egidius, 1999:63). 

Med grund i föregående citat, betonar Dewey (i Egidius, 1999) betydelsen av reflektion och 

handling hos den enskilde eleven som anses vara befintlig i den givna processen. Eleven bör 

vara aktiv och självständig, och inte passiv i sin egen inlärning. Dewey menar även att den 

praktiska delen är betydande i läroprocessen och då är det extra viktigt att eleven även i sin 

inlärning får uppleva verkligheten, något den enskilde eleven får göra genom aktiv erfarenhet. 

Hartman et al. tolkar Dewey på följande sätt, 

Erfarenhet är enligt Dewey en värdefull och grundläggande tillgång för all 

pedagogisk verksamhet, också i samband med demokratiska förlopp. […] 

Erfarenheten kommer emellertid inte direkt ur praktiska aktiviteter utan 

genom interaktion mellan aktivitet och reflektion. Erfarenheten kan inte 

heller komma direkt ur reflektioner som saknar förankring i handling 

(Hartman et al., 2003:28). 

Enligt Egidius (1999) avser Dewey i samband med detta att när eleven får uppleva och 

genomföra en handling så lär sig eleven mer, än enbart att lära sig teoretiskt. Dewey 

(1999/1916) menar att lärandet skall grunda sig på både teori och praktik kunskap och inte 

enbart på det teoretiska. Dewey åsyftar därmed till att praktisk och teoretisk kunskap bör 

integreras i skolans vardag. Genom att eleven får vara aktiv och pröva sig fram når eleven 

kunskap och som i processen leder till erfarenhet, erfarenhetsbaserat lärande. Dewey anser 

även att erfarenheten som eleven bemästrar också är gagn för personer i dennes omgivning, 

”Från elevens synpunkt är de erfarenheter som blir följden värdefulla för sin egen skull, och 

från lärarens synpunkt är de också hjälpmedel…”(Dewey, 1999/1916:283). Åter igen är det 

viktigt att betona att eleven bör få reflektera i samband med den genomförda handlingen och 

fundera över vilka konsekvenser som kan uppstå av den redan utförda handlingen (åter igen 

kopplat till moraliskt tänkande och handlande) (Forsell, 2005). Dewey menar således, ”Av de 

reaktioner man får som svar på sina handlingar lär man sig vad handlingarna innebär socialt 

sätt”(Dewey, 2004/1897:46). Denna inlärningsprocess kan ses i följande bearbetade figur 1, 
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Figur 1: Visar den enskilde elevens inlärningsprocess. Eleven omsätter en planerad 

handling(planering). Utarbetat utifrån Forsell, 2005. 

Detta illustrerade exempel visar lättskådligt Deweys tankar kring erfarenhetsbaserat lärande. 

Enligt Egidius (1999) menar Dewey att genom att den enskilde eleven prövar sig fram genom 

handling når den enskilde kunskap. Detta kan den enskilde eleven göra genom att få prova på 

nya arbetsätt/lärosätt i klassrummet tillsammans med andra elever. För genom att den enskilde 

eleven lär sig mer genom en avsiktlig handling krävs också en tydlig social och 

kommunikativ samvaro, till exempel utbyte av kunskap med jämnåriga elever. Enligt Forsell 

(2005) tolkning anser Dewey att det är viktigt att den enskilde eleven får ta del inte enbart av 

sina egna erfarenheter utan även av andras. I och med detta kan läraren påvisa detta genom att 

låta eleverna få ta del av tryckta och muntliga källor som beskriver andra människors 

erfarenheter som de har varit med om i sina liv, detta i relation till elevernas egna känslor. 

Dewey syn på kunskapsinlärning och den sociala samvaron 

Dewey (2005/1922) menar att den bästa förutsättningen för ett bra lärosätt är en kombination 

av handling och social samvaro (erfarenhetsbaserad kunskap). Enligt Dewey påverkas också 

den enskilde eleven, både av dess egna utförda handlingar, men också av den närliggande 

miljön. Således menar Carl Göran-Heidegren (i Dewey 2005/1922) att Dewey anser att 

människan är en handlande, aktiv och social varelse i samklang med sin omgivning. I och 

med detta menar Dewey därför, ”... att den sociala miljön formar den mentala och emotionella 

dispositionen för individens beteende genom att engagera dem i aktiviteter som väcker och 

förstärker vissa impulser som har vissa syften och leder till vissa konsekvenser” (Dewey, 

1999/1916:51). Dewey(1999/1922) betonar därmed lärarens betydelse i att få den enskilde 

eleven att skaffa en god kunskap både utanför och innanför skolan i form av olika praktiska 

aktiviteter. Hartmann et al. skriver om Deweys syn på detta, 

Utbildning består därför, enligt Dewey, inte i att föröka skaffa sig 

erfarenheter av verkligheten så som den är med våra sinnen eller att försöka 

skåda den i en idévärld med hjälp av förnuftet. Utbildning består istället i att 

lära sig hantera en i erfarenhet föränderlig värld genom att t.ex. fokusera på 

problem och uppfatta teorier... (Hartman et al., 2003:99). 

I och med detta menar Dewey (1999/1916) att elevens läromiljö bör anpassas efter den 

verklighet som finns utanför skolans värld, detta för att kunna nå bästa möjliga förutsättningar 

för elevernas kunskapsprocess. Genom att undervisningen är förankrad i en redan utvald 

miljö, gynnar det huvudsakligen elevens utveckling i specifika mål och riktningar (Dewey, 

1999/1916). Detta innebär att det även blir viktigt att läraren ser till elevernas individuella 

förutsättningar och behov för ett redan förutsatt läroillfälle (Dewey, 2004/1938). När väl 

eleven erhåller verkligheten och når kunskap genom erfarenhet så bidrar det även till att 

eleven får ta del av det sociala samhället, utanför skolans värld. Då den enskilde eleven får 

erhålla erfarenheten, skapar detta en förståelse och medvetenhet om omvärlden, samt om den 

egna identiteten. Dewey (2004:1928) går med detta ett steg längre och betonar att människan 

enbart kan befinna sig på en plats och det är här och nu, således bör undervisningen vara i den 

konkreta situationen. Men skolan bör därmed ha ett konstant utbyte med olika verksamheter 

utanför skolans värld. Följaktligen menar Dewey att, ”Vi kan aldrig undervisa direkt, men 

Eleven utför 
handling

Reflekterar 
över

handlingens 
konsekvenser 

Omprövar 
handling

Resultat? 

Ny insikt?
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endast indirekt med hjälp av omgivningen” (Dewey i Boman, 2007:58). Forsell skriver i 

Boken om Pedagogerna följande om Deweys tankar om skolan och samhället, 

Skolans problem är emellertid att den är isolerad från det vanliga livets 

villkor och motiv, hävdar Dewey. Därför måste skolan förnyas, bli en del av 

elevernas naturliga livsrum. Den skall vara ett miniatyrsamhälle, ett embryo 

till den framtida samhället och inte en plats där uppgifterna bara har en 

"abstrakt och avlägsen referens till ett tänkbart framtida liv" (Forsell, 

2005:85). 

Även Arne Maltén (2002) talar om detta miniatyrsamhälle och han menar att så många behov 

som möjligt utifrån detta kan tillgodoses genom detta lärosätt. Detta blir då grunden en 

verklighetsanknytning. Detta knyter åter till Deweys erfarenhetsbaserad lärande. 

Deweys syn på praktisk kunskap med utgång i moraliska och etiska värderingar 

I samband med den praktiska kunskapssynen kom Dewey (2004/1897) även att fokusera på 

hur praktisk kunskap, samt handlingar kan ligga till grund för att den enskilde individen kan 

ta etiska och moraliska värderingar/ställningstaganden. I följande citat betonar Dewey detta, 

”Jag tror att emotioner är återspeglingar av handlingar. Jag tror att om man försöker stimulera 

och väcka känslor utan samband med de aktiviteter där de hör hemma, inför man ett 

ohälsosamt och skadligt sinnestillstånd”(Dewey, 2004/1897). Enligt Hartmann et al. (2003) 

menar Dewey att genom att den individuella handlingen utförs socialt i sitt sammanhang, 

skapar detta i sin tur ett moraliskt handlande. Hartmann et al. menar också att Dewey syn på 

moraliska och etiska värderingar i praktisk handling kom att vara betydande för den enskilde 

medborgaren, för att kunna reflektera, samt analysera i olika "moraliska" situationer. För att 

den enskilde skall kunna skapa en kunskapsutveckling grundat på moraliska grunder och bli 

en bra medborgare, bör det huvudsakliga ansvaret för detta ligga hos skolan som institution, 

då de skall värna om den enskilde individen och dess uppväxande till en god medborgare 

(Hartmann et al, 2003). Dewey betonar moralens betydelse i sitt verk Människans natur och 

handlande, han skriver följande, 

Om vi har klart för oss att moralen hör hemma över allt där det är frågan om 

val mellan bättre och sämre, kommer vi också att inse att moral är en 

fortlöpande process, inte något som en gång för alla uppnås. Moral betyder 

handlingslivets tillväxt i innebörd; i varje fall betyder den en tillväxt av det 

slags innebörd som följer av iakttagelser rörande handlingens betingelser och 

resultat(Dewey, 2005/1922:240). 

Återigen betonar Dewey (2005/1922) sambandet mellan reflektion, social samvaro och 

individuella handlingar. För att utifrån individuella handlingar kunna skapa en moralisk 

värdegrund bör den enskilde medvetet betänka och reflektera över sin omgivning och sitt eget 

handlande. 

1.4 Förankring i styrdokumenten 

Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94), skall skolan vara likvärdig för alla och alla skall ha rätt till grundläggande 

utbildning. Skolan skall därmed vara en trygg plats, där eleverna känner att de är respekterade 

för sin egen individualitet och egenart. Detta står följande i Lpo94, 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 

(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var 

och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (Läroplan,1994:3). 
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Genom att eleverna får skapa sig en trygg miljö i skolan kommer de även lägga grunden till 

en respekt för andra människors värde. Skolan värnar om att varje elev skall få ta till sig ett 

demokratiskt värdegrundsätt, där de har ett bra moraliskt och etiskt reflekterande. Även 

Gunilla Zackari och Fredrik Modigh beskriver hur skolan bör vara, ”En medmänsklig skola 

måste alltid och aktivt värna om vissa värden. Den kan inte vara värdeneutral. Det är därför 

nödvändigt att skolan tar upp frågor om demokrati, alla människors lika värde, skyldigheter 

och rättigheter” (Zachari & Modigh, 2000). I samband med detta är det därmed viktigt att 

eleven får reflektera och värdera över sina egna etiska ställningstaganden (Lpo94). Således är 

det grundläggande att varje elev får en förståelse för andra medmänniskors olikheter (kön, 

etnicitet, religion, osv.) i samhället (Lpo94). För att kunna få denna förståelse, bör varje elev 

enligt Lpo94 få en grundläggande kunskap om samhället som sådan. Detta får de bland annat 

förankrat genom ämnena historia och religion (etik och moral), där tydliga diskussioner om 

detta kan uppkomma. Möten och samtal (social konstruktion) som sker mellan elever i skolan 

är betydande för en demokratisk anda (Zackari & Modigh, 2000). För det är ju så, precis som 

Zackari och Modigh (2000) talar om att elevernas attityder och värderingar förkovras i 

samspelet med andra i samma ålder. Det är därför också viktigt att vara medveten om att 

elevers negativa attityder kring funktionshinder, etnicitet, kön osv., uppkommer tidigt hos de 

unga. Skolan har således en viktig roll i detta och enligt Lpo94 skall skolan motverka 

främlingsfientlighet och rasism och därmed öppna för diskussion (samtal). Zackari och 

Modigh talar om värdegrundfrågornas betydelse i skolan, 

Arbetet med värdegrundsfrågorna får inte stanna vid retorik. Samtalet, 

dialogen, är själva kärnan i en demokratisk skola och en förutsättning för ett 

medvetet handlande. Det är i handling eller genom att underlåta att handla, 

som våra värderingar på gott och ont visar sig (Zackari & Modigh, 2000:7). 

Enligt Lpo94 skall skolan även möjliggöra förutsättningar för olika arbetsätt som på olika sätt 

stimulerar den enskilde elevens inlärning och förståelse av kunskap. Detta kan eleven göra 

genom att reflektera, utforska och observera (värdera). Genom detta får eleven även komma 

till utryck av användandet av lust och nyfikenhet. Enligt Lpo94 skall detta bidra till en 

harmonisk utveckling för den enskilde eleven. Därmed är också viktigt att eleverna både får 

arbeta praktiskt och teoretiskt och genom detta får en alltmer bredare lärosätt att förhålla sig 

till. Då skolan skall värna om alla elevers olikheter, detta gäller framförallt den enskilda 

elevens inlärning. I Lpo94 skriver de klart och tydligt om detta, 

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas. [...] Eleverna skall få uppleva olika 

uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer 

och uppleva känslor och stämningar (Lpo94, 1994:6). 

Således bör den enskilde läraren inom historia lägga vikt på att kunskapen inte enbart 

framläggs teoretiskt, utan även praktiskt. Med grund i Lpo94 och den värdegrund som vi står 

på, bör den enskilde läraren förankra kunskapen på ett bra sätt genom de läroböcker och 

undervisning som förmedlas till eleverna. I Läroplanen i historia (grundskolan) står det att 

eleverna skall få en förståelse för olika sidor av historien, ”Detta gäller inte minst historiens 

mörka och destruktiva sidor i form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. Vår tids 

historia med framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, 

revolutioner och krig hör till det som alla elever skall ha kunskaper om”(Läroplan 

grundskolan, historia). Detta är viktigt att eleverna får ta del av, då detta lägger grund till att 

eleverna får en bredare förståelse för både dåtidens och dagens samhälle, men även för olika 

kulturer som finns i dagens samhälle. 
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2. Metod 

I följande kapitel kommer en redogörelse av val av metod och utförande att göras. Kapitlet är 

uppdelat i följande underrubriker, 2.1 Metodintroduktion, 2.2 Undersökningens tidsomfång, 

2.3 Urval, 2.4 Etiska överväganden, 2.5 Val av metod, 2.6 Datainsamling och 2.7 Bortfall. 

2.1 Metodintroduktion 

Valet av metod är en betydande del i en undersökning, framförallt tillsammans med väsentlig 

litteratur och forskning inom det berörda ämnet. Det är viktigt att metoddelen ger en så god 

grund för undersökningen som möjligt, och att det även uppfyller mål och syfte. Detta för att 

det skall underlätta svarsmöjligheterna, samt ge en mer realistisk bild av helheten. Syftet med 

denna undersökning är att se hur elever i dag tar till sig nya kunskaper om Förintelsen och hur 

detta lägger grunden för deras etiska och moraliska ställningstaganden. Detta genom att se hur 

elever tar till sig ny kunskap vid studiebesök jämfört med vid mer teoretiskt inriktade 

litteraturstudier. I och med detta är valet en kombination mellan kvantitativ och kvalitativ 

metod. Annika Eliasson framlägger det positiva och även möjligheterna med en kombination 

av dessa två metoder i boken Kvantitativ metod från början, 

Kvalitativa metoder är också flexibla på så sätt att de fungerar bra på att 

kombinera med andra metoder, både kvalitativa och kvantitativa. […] 

Kvalitativa metoder är bra på att undersöka företeelser som kvantitativa 

metoder inte kommer åt, företeelser som är svåra eller omöjliga att 

kvantifiera (fastställa mängden av) (Eliasson, 2006:28). 

Denna undersökning kommer att bygga på en kombination mellan dessa två nämnda metoder 

i form av tre enkätundersökningar, observation och reflektionstexter. Detta beskrivs senare 

under rubriken, Val av metod 2.5, s. 14. 

2.2 Undersökningens tidsomfång 

Undersökningen startade under våren 2010 i samarbete med två högstadieskolor i Norrbotten, 

Skola 1 och Skola 2. Undersökningens tidsomfång grundar sig i Polenresan som gick av 

stapeln under våren 2010 och resan genomfördes tillsammans med Skola 1. Resan är en 

toleransresa där ett antal elever under en dag får bevittna lägren, detta för att få en ökad 

förståelse över Förintelsen som händelse. Inom den givna tidsplanen kom enkät 1 att 

genomföras under v.11-12 i mars till Skola 1 och Skola 2. Enkät 3 kom att delas ut till de 

elever som skulle åka till Polen under v. 15 i april. Polenresan kom att genomföras under v. 

19, (10-12 maj). Den sista enkäten enkät 2, kom därefter att ges ut under vecka 22 till Skola 1, 

i början av juni. Undersökningen kom att framläggas, genomföras och samlas in under tiden 

som de berörda eleverna gick i skolan, fram till deras skolavslutning. Under sommaren och 

hösten har insamlandet av data bearbetats och fastställts. 

2.3 Urval 

Urvalet har skett med utgångspunkt från valt ämne, i detta fall Förintelsen. I grundskolans 

kursplan Historia står det följande, ” Vår tids historia med framsteg och fredssträvanden, men 

också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör till det som alla elever skall ha 

kunskaper om”. Eleverna skall under slutet av högstadiet ha fått en förståelse för Förintelsen i 

historieämnet. Detta lägger grund till att urvalet av informanterna i detta fall är elever i 

årskurs nio, från två högstadieskolor i Norrbotten. Enligt den insamlade informationen från 

enkäterna är åldrarna på eleverna spridda mellan 14 och 16 år. Från Skola 1 ingår det tre 

medverkande klasser och från Skola 2 ingår en klass. Informanterna i denna undersökning är 
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uppdelade i två undersökningsgrupper, Grupp A och B. Här kommer en presentation av de 

båda grupperna. 

Grupp A (Skola 1). I denna grupp ingår det nio elever som följt med på en toleransresa till 

Polen under våren 2010. Utav dessa nio elever är sex elevrådsrepresentanter och tre elever har 

röstats fram och valts ut av de resterande nioklasserna. Dessa elever deltar i enkäterna 1-3, 

samt skriver varsin reflektionstext i samband med Polenresan. 

Grupp B (Skola 1 och 2). Rör samtliga medverkande elever från de båda skolorna 1 och 2. 75 

elever från båda skolorna medverkade vid enkät 1. Medans vid enkät 2 var det endast 46 

elever från Skola 1 som medverkade. 

Grupp A och Grupp B:s resultat kommer att jämföras med varandra i både enkät 1 och 2. 

Eleverna som inte är med på resan är trots detta en betydande del av undersökningen, då de 

lägger grund för förståelsen hur elever tar till sig kunskapen praktiskt om Förintelsen och hur 

detta lägger grund för deras värdegrund (se syfte).  

2.4 Etiska överväganden 

Vid kvantitativa och kvalitativa undersökningar är det viktigt att ha ett etiskt bedömningsätt. 

Enligt Runa Patel och Bo Davidsson (2003) är det i början av undersökningen viktigt att 

förklara syfte, samt delge information om själva undersökningen. Detta för att kunna 

motivera, samt ge informanterna en förståelse för varför själva undersökningen äger rum, och 

även varför just de är valda som informanter. Följaktligen bör alla partner kontaktas och 

informeras, både innan och under undersökningen. Vid undersökningens början bör även 

informanternas samtycke införskaffas så snart som möjligt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta är 

viktigt, då det rör sig om minderåriga elever som går i årskurs nio. Därför behövs en förfrågan 

om målsmans medgivande, framförallt då fotografering har används som dokumentation 

under Polenresan (se bilaga 2). Även rektorns medgivande krävdes i detta fall (se bilaga 1). I 

samband med detta menar de också att elevens integritet, samt anonymitet bör belysas (Patel 

& Davidsson, 2003). Henny Olsson och Stefan Sörensen (2007) håller också med om vikten i 

att visa respekt för den enskilde och dennes integritet. Enligt Göran Eljertsson (1996) är det 

alltid viktigt att upplysa deltagarna om det så kallade konfidentialitetskravet. Som 

undersökare är det därför betydande att belysa de berörda deltagarna att den insamlade 

informationen inte hamnar hos någon annan (Ejlertsson, 1996). Detta för att ingen annan skall 

kunna koppla informationen som finns tillgänglig i rapporten till någon av de berörda 

informanterna (Vetenskapsrådet, 2002). 

2.5 Val av metod 

Valet av metod i denna undersökning är precis som nämnts innan, en kombination mellan 

kvantitativ och kvalitativ metod. För att kunna förstå fördelarna med en kombination mellan 

dessa två, är det betydande i dess sammanhang att få en förståelse vad dessa två metoder 

innebär. I följande stycke kommer en presentation av metoderna att göras. 

I den kvantitativa metoden arbetar undersökaren huvudsakligen med data i form av siffror. 

Enligt Eliasson (2006) rör det oftast en mätning av olika former av variabler. Således används 

den kvantitativa metoden oftast vid undersökningar av en större grupp, detta för att kunna få 

en djupare bredd på undersökningen (Eliasson, 2006). Enligt Trost (2005) är det därmed 

lättare att bearbeta den kvantitativa datan vid användning av rangordningsskalor. Jarl 

Backman (1998) menar att vid den kvantitativa metoden används oftast enkäter och 

frågeformulär. Medans Olsson och Sörensen (2008) anser att den kvalitativa metoden 
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framförallt är en metod som används för att förstå den enskildes tankar och reflektioner 

genom det skrivna ordet (2007:65). Jan Trost (2005) menar att inom den kvalitativa metoden 

kan undersökaren få innehållsrika svar på de ställda frågorna, både i skriftlig och också i 

muntlig form. Samt så får undersökaren överblick över informanternas värderingar och 

förhållningsätt i förhållande till studien. 

Varför valet av en kombination med kvantitativ och kvalitativ metod? Eliasson (2006) menar 

att en kombination av två olika metoder ger en större möjlighet till en bredare, och mer 

djupgående undersökning av det studerade ämnet. Vidare så ger det även en djupare förståelse 

för informanternas tankar och reflektioner. Således är detta bra att använda sig av då 

undersökningen har ett stort omfång (Eliasson, 2006). Eliasson betonar ännu en gång 

möjligheterna och vikten av att kunna kombinera två olika metoder, istället för att enbart 

begränsa sig till en metod, ”Att kombinera olika metoder, så att de tillsammans täcker in olika 

infallsvinklar och tillför undersökningen olika slags information, kallas för triangulering och 

ger ofta en mer fullständigt bild än vad en metod gör” (Eliasson, 2006:32). 

Valet av att inte enbart använda en kvantitativ metod i undersökningen är framförallt att 

kvantitativa undersökningar enbart består av statistiska upplägg i form av data bestående av 

siffror. Detta skulle enbart ge denna undersökning en smal grund. Men tillsammans med 

användandet av kvalitativ metod, ger det en djupgående förståelse av informanternas 

förhållningssätt, samt värderingar som de skapat sig kring ämnet Förintelsen. Den kvalitativa 

metoden öppnar därmed för ett livsvärldsperspektiv. Detta ger en större inblick i den enskilde 

individens relation till omvärlden. Carl-Martin Allwood (2004) skriver följande om detta, 

"Det är genom kvalitativ analys som det blir möjligt att beskriva och analysera hur människor 

skapar mening och kategoriseras sin omvärld" (Allwood, 2004:130). Enligt Allwood (2004) 

rör sig en kvalitativ metod även om en innehållsanalys, då den som undersöker vill få fram en 

djupare förståelse för den enskilde personen. Även Patel och Davidsson (2003) framlägger 

betydelsen av detta, att vid användandet av kvalitativ metod vill den som undersöker kunna 

förstå den enskildes resonemang, samt hur denna reagerar i olika sammanhang. 

Utifrån denna kombination av metodval, är metoddelen uppdelade i tre olika delar, 3 enkäter 

(kvantitativ och kvalitativ), observation (kvalitativ) och reflektionstexter (kvalitativ). Dessa tre 

delar kompletterar varandra, för att på olika sätt kunna bidra till en bredare djup för 

undersökningen. De kommer att nämnas separat i kommande underrubriker. 

2.5.1 Om enkätundersökning 

Rolf Ejvegård (2009) menar att enkätundersökningar formuleras och framställs i ett 

frågeformulär, som sedan skickas eller ges ut på förhand till ett större antal informanter. 

Ejvegård menar att enkätundersökningar framförallt är bra att använda ”... när vanligt folk 

skall utfrågas och då det gäller att få fram attityder, smak och åsikter” (Ejvegård, 2009:55). 

Därmed är det betydelsefullt att utforma enkätfrågorna så de passar in på syftet och ämnet. 

Vid utförandet och upplägget av frågorna i denna undersökning belyses kombinationen 

mellan kvantitativ och kvalitativ väsentligt i sitt sammanhang. Detta är därmed viktigt att 

tänka på vid utförandet av enkäter, då enkätfrågor kan utformas både som kvantitativa (dolda) 

och som kvalitativa (öppna). Eliasson förklarar denna skillnad mellan öppna och dolda frågor 

samt fördelen med öppna frågor och dess närhet till den kvalitativa intervjun, i följande citat, 

Öppna frågor låter den som svarar själv formulera sitt svar och ta upp det 

som hon eller han tycker är viktigt för att kunna besvara frågan. På så sätt 

närmar sig en öppen fråga djupet i en kvalitativ intervjuundersökning. [...] I 

en sluten fråga styr du den som svarar genom att på förhand ange vissa 

svarsalternativ (Eliasson, 2006:36-37). 
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Vid användandet av en eller flera enkätundersökningar kan undersökaren få en betydande 

översikt över deltagarens tankar och funderingar under undersökningsprocessen. I följande  

avsnitt 2.5.2 kommer en förklaring av genomförandet av enkätundersökningarna att göras. 

2.5.2 Genomförande av enkätundersökningarna 

Efter att rektorn på Skola 1 godkänt undersökningen, kontaktades samtliga mentorer/lärare för 

skolans nior (informanter) som skulle få delta i undersökningen. I samråd med berörda 

lärare/mentorer bestämdes dag, tid och plats då enkät 1 skulle delas ut. En av dessa klasser 

fick enkät 1 utdelat under måndagens historielektion (v.15) och de resterande två klasserna 

fick det under den så kallade mentorstimmen i samråd med berörda lärare. På grund av 

tidbrist, blev det i samråd med de två sista lärarna beslutat att de själva ge ut enkäterna till sin 

klass när det passade dem. Tid och datum, samt närvaro skrevs ned av de berörda lärarna och 

gavs sedan tillbaka. Liknande utförande skedde vid enkät 2. 

Vid enkät 1 fick en av klasserna enkäten utdelad under historielektionen. Eleverna fick först 

en kort presentation av undersökningens syfte, samt information om vikten av att de i början 

skulle fylla i namn, klass, ålder och kön, se tidigare avsnitt (se, 2.4 Etiska överväganden, s. 

14). Detta för att det skulle bli lättare att sammanställa och jämföra svaren med enkät 2. 

Eleverna fick 20-30 minuter på sig att svara på enkätfrågorna. Efter detta samlades enkäterna 

in. Skola 2 kontaktades också i samband med detta och där fick klassen ut enkät 1 under 

tisdagen v. 15. Utdelningen vid Skola 2, skedde i en liknande process, men det var lättare att 

bestämma tid och plats, då det endast rörde en klass. Liknande utförande skeende även vid 

enkät 3. Då var det även lättare att samla alla nio elever vid samma tillfälle. 

Enkät 1 och 2 kom att ha likadant innehåll, även om ordningsföljden inte är exakt detsamma 

(se bilagorna 3 och 4). Men trots detta, går det ändå att göra en jämförelse mellan de enskilda 

eleverna före och efter resan. Detta för att kunna se en tydlig förändring i elevernas 

kunskaper, samt etiska och moraliska förhållningsätt. Enkäterna bestod av en blandning av 

kvantitativa och kvalitativa frågor, kan ses i bilagorna 3 och 4. Mestadels kom frågorna att 

bestå av öppna reflektionsfrågor (kvalitativa) som informanterna fick ta ställning till. En del 

av dessa frågor var strukturerade, med ett antal fasta svarsalternativ. Användningen av öppna 

frågor i enkät 1 och 2, motiveras av möjligheten att kunna få en ännu djupare förståelse av 

informanternas värderingar och tankar om ämnet i fråga, medan enkät 3 enbart har öppna 

frågor (kvalitativa), se bilaga 5. 

2.5.3 Om observation 

Enligt Patel och Davidsson vill undersökaren med observation som metod införskaffa 

information om omvärlden med utgångspunkt i ”... egna erfarenheter, behov och 

förväntningar”(Patel & Davidsson, 2003:87). De menar därmed att observationer kan vara en 

bra metod då undersökaren vill studera känsloutryck eller fysiska handlingar mellan individer 

(Patel & Davidsson, 2003). Patel (2003) och Ejvegård (2009) menar också att observation 

som metod är betydelsefull, för att kunna samla in en viss information om ett specifikt område 

som rör naturliga situationer. Där det går att undersöka individens specifika beteenden i 

kontext med den givna omgivningen. I samband med detta, bör dessa frågor ställas: Vad ska 

observeras? Hur ska observationerna registreras? och Hur ska observatören förhålla sig till 

detta? (Patel & Davidsson,2003). 

Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det både strukturerade och ostrukturerade 

observationer.  I denna undersökning har en ostrukturerad observation valts, då det i detta fall 

blir svårt att framlägga en strukturerad undersökning baserad på ett observationsschema. 

Valet att använda en ostrukturerad observation grundar sig i att det ligger en hel del 
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svårigheter att kunna kategorisera informanternas värderingar och känslor. Patel och 

Davidsson skriver följande om att använda den ostrukturerade observationen, ”Ostrukturerade 

observationer används oftast i utforskande syfte för att man ska kunna inhämta så mycket 

information som möjligt kring ett visst problemområde” (Patel & Davidsson, 2003:94). Vid 

val av observation som metod bör det funderas över det egna förhållningssättet till studien av 

objektet/objekten, i detta fall om det förhåller sig om deltagande eller icke deltagande ( Patel 

& Davidsson, 2003). I detta fall är undersökarens närvaro betydelsefull för att kunna studera 

informanterna i den rådande miljön. Sålunda rör det om ett deltagande förhållningsätt till det 

eller de studerande. Patel och Davidsson betonar betydelsen av att ha en undersökare som 

deltar aktivt i den givna situationen. 

Ejvegård (2009) menar att vid användandet av observation, bör den som undersöker 

kombinera detta med någon annan form av metod. Något som även har möjliggjorts i denna 

undersökning, då en kombination av observation, enkätundersökningar och reflektionstexter 

har gjorts. I följande avsnitt 2.5.4, kommer en förklaring av genomförandet av observationen 

att göras. 

2.5.4 Genomförande av observation under Polenresan 

Observationen kom att genomföras i samband med toleransresan till Polen som verkställdes 

under våren 2010. Observationen kom att pågå under en heldag, från förmiddag fram till 

eftermiddag. Under förmiddagen besökte eleverna lägren, Auschwitz I och Auschwitz II-

Birkenau. Efteråt besökte de det judiska kvarteret och den judiska synagogan med tillhörande 

begravningsplats. Eleverna fick därmed bekanta sig med det som återstår av det forna judiska 

liv som fanns innan kriget i Krakow. Syftet med denna toleransresa är att eleverna skall kunna 

få se platsen med egna ögon, samt skapa en förståelse och insikt över det inträffade, samt 

även kunna föra detta vidare till sina klasskamrater. Direkt efteråt i samband med 

observationen kom korta anteckningar att nedtecknas. Anteckningarna sammanställdes sedan 

efter resan, detta kan ses i bilaga 6. 

2.5.5 Om reflektionstext 

Reflektionstexter är i likhet med fortlöpande dagboksanteckningar, ett bra sätt att få fram 

informanternas, i detta fall elevens, individuella tankar och reflektioner rörande det ämne som 

undersöks (Patel & Davidsson, 2003). I likhet med dagboksanteckningar noterar därmed 

undersökaren under en specifik period informanternas upplevelser och reflektioner. Olsson 

och Sörensen menar att ”Dagboksanteckningar [och reflektionstexter] kan även vara 

ämnesfokuserade, dvs. inriktade på vissa specificerade fakta, händelser, observationer eller 

upplevelser” (Olsson & Sörensen, 2007:87). I och med detta är reflektionstexter ett betydande 

komplement till en kvantitativ undersökning, som rör de tre enkätundersökningarna. Den som 

undersöker bör i samband med reflektionstexterna respektera och ta hänsyn till hur 

informanterna kan nedteckna sina upplevelser och känslor i text. Om fallet är att någon av 

dessa informanter inte kan uppfylla detta, skapar det i sin tur ett problem i undersökningen 

och då bör undersökaren fundera om det är en passande metod. Således bör inga fastställda 

anvisningar om reflektionstextens genomförande göras, då detta på så vis påverkar resultatet 

som sådant (Patel & Davidsson, 2003). I följande avsnitt 2.5.6, kommer en förklaring till 

genomförandet av reflektionstexterna att göras. 

2.5.6 Genomförande av reflektionstext under Polenresan 

Reflektionstexten fick eleverna skriva i samband med Polenresan som ägde rum under våren 

2010. Reflektionstexten ligger till grund för elevernas tankar och funderingar kring besöket i 

Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau, samt i det judiska kvarteret i Krakow. På kvällen 
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efter att besöket genomförts fick eleverna till uppgift att enskilt skriva ner på 1 A4:a sida över 

vad de hade upplevt under dagen. Vad hade t.ex. besöket gett dem för tankar och funderingar 

och hur ser de på händelsen efteråt? Dessa samlades sedan in. 

2.6 Bearbetning av insamlad data 

Efter att ha samlat in de tre enkätundersökningarna, anteckningar efter observationen och 

reflektionstexterna kom införande och bearbetning av data att göras. Den insamlade datan från 

de tre metoderna fördes in i Excel samt Word, detta för att slutligen kunna fastställa diagram, 

samt kunna kategorisera elevsvaren. 

2.7 Bortfall 

I de genomförda undersökningarna var det framförallt vid enkät 1 och 2, som ett omfattande 

bortfall skedde. Vid enkät 1 var det 13 (14,7%) informanter som inte kunde medverka på 

grund av sjukdom. Medans vid enkät 2 var bortfallet större då 20 (30%) utav informanterna 

inte deltog eller var sjuka. Orsaker som legat till grund för det större bortfallet vid enkät 2, 

kan ha två viktiga orsaker förutom sjukdom. [1] enkät 2 kom att delas ut under sista veckan 

innan sommarlovet, och [2] att en stor del av eleverna hade fått ta ledigt. Troligen i samband 

med att det var slutet på sista terminen i nian. Vid enkät 3 var det en informant av nio som 

inte medverkade. I efterföljande enkäter påvisas bortfallet vid enkät 1 och 2. 

Enkät 1: Bortfall 

  
Närvarande: Inte närvarande: Bortfall i % 

75 13 14,7 % 

   Tabell 1: Vid enkät 1 deltog totalt 75 utav 88 elever, alltså var det 13 elever 

frånvarande vid enkätens utförande. 14,7 % av eleverna bortföll. 

Enkät 2: Bortfall 

  
Närvarande: Inte närvarande: Bortfall i % 

46 20 30 % 

   Tabell 2: Vid enkät 2 deltog totalt 46 utav 66 elever, alltså var det 20 elever 

frånvarande vid enkätens utförande. 30 % av eleverna bortföll. 

Vid utgivning av enkäterna är det även betydande att vara medveten om att ett större bortfall 

kan förekomma vid elevsvaren. Om en större del av frågorna i den givna enkäten inte får 

några skrivna svar, kallas detta för blanka svar eller internt bortfall (Olsson & Sörensen, 

2007). Olsson och Sörenson (2007) menar därmed att detta är viktigt att ta hänsyn till när 

resultatet sedan granskas och om bortfallet är för stort bör det därför göras en bortfallsanalys. 

Till skillnad mot enkätundersökningarna fanns det inget bortfall vid observationen eller vid 

utförandet av reflektionstexterna. 
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Figur 2: Utanför krematoriet i Auschwitz I. Kille 25 skrev, "Känslan 

när du stod i gaskammaren är inget du kan känna bara genom att 

höra om det. Du måste verkligen uppleva att stå på platsen där många 

hundra tusen människor miste sina liv för att verkligen förstå 

förintelsen." Foto: Lina Lukas. 

3. Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet att läggas fram och som är indelad i följande 

underrubriker, 3.1 Resultat av enkätundersökningen, 3.2 Resultat av observationen och 3.3 

Resultat av reflektionstexterna. Resultatet anknyter till studiens syfte och frågeställningar. Då 

syftet är att se hur elever i dag tar till sig nya kunskaper om Förintelsen och hur detta lägger 

grunden till deras etiska och moraliska ställningstaganden. Detta genom att se hur elever tar 

till sig ny kunskap vid studiebesök jämfört med vid mer teoretiskt inriktade litteraturstudier. 

3.1. Resultat av enkätundersökningarna 

Här kommer en presentation över enkätundersökningarnas resultat att framläggas. Resultatet 

är uppdelat i tre underrubriker, utifrån enkäterna 1-3. Enkät 1 och 2 är uppdelad i tre delar, A. 

Kunskap, B. Värdegrund (etiska och moraliska ställningstaganden) och C. Förintelsen. 

Eleverna som deltagit i denna undersökning är anonyma (se Kap: Metod, 2.4 etiska 

överväganden, s.14). Med grund i detta är eleverna uppdelade i nummer från 1-75 (enkät 1) 
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och 1-85 (enkät 2). Vid enkät 2 deltog elever som inte tidigare hade medverkat vid enkät 1 

och de får därmed en siffra efter 75.  

3.1.1 Resultat av enkät 1 

Under denna del kommer resultatet av enkät 1 att presenteras. Resultatet från enkät 1 är från 

både Skola 1 och 2 och vid enkäten kom 75 elever att medverka (Grupp A och B). Frågornas 

ordning i resultatet skiljer sig något gentemot ordningen i bilagorna 3 och 4, detta för att de 

skall passa in i de tre underkategorierna. 

A. Kunskap 

I detta avsnitt kommer kunskapsfrågorna att presenteras. Kunskapsdelen består av tre frågor, 

både i form av diagram och löpande text. 

Fråga 1, Hur tror du att du tar till dig kunskap lättast? Eleverna fick kryssa i det 

svarsalternativ som passade bäst, 1-7. Svarsalternativen är uppdelade i teoretiskt (1-3) och 

praktisk kunskap (4-6). Detta kan skådas i figur 3, samt förteckning över svarsalternativen. 

 

Figur 3: Visar fördelningen över de 55 (utav 75) elevsvaren på fråga 

1, som rör hur de anser sig ta till sig kunskap lättast. 

Svarsalternativen från eleverna var blandat. Vid svarsalternativ [1]. svarade tio elever (13%) 

att de föredrog detta lärosätt. Svarsalternativ [2]. kryssade nio elever i (12%) och vid [3]. var 

det sex elever (8%). 11 elever (15%) kryssade i [4]. och 13 elever (17%) fyllde i [5]. Vid 

svarsalternativ [6]. var det två elever (3%) och vid [7]. var det fyra elever (5%). En elev 

svarade att han tar till sig kunskap lättast genom att använda datorn och en annan elev ansåg 

genom diskussion och samtal. 20 elever (27%) bortföll då de missförstod frågan och kryssade 

i flera svarsalternativ eller ingenting alls. Dessa svar faller därför bort. 

Fråga 3, Vad tycker du om att läsa en lärobok om t.ex. Förintelsen och svara på 

instuderingsfrågor? Denna fråga var en öppen fråga och har kategoriserats 1-3, [1]. Ja [2]. 

Nej [3]. Både Ja/Nej. I kategori [1]. Ja har de elever som varit positiva till att läsa, samt svara 

på frågor hamnat. Medans i kategori [2]. Nej har de elever som inte tycker om detta lärosätt 

hamnat. Två (3%) utav eleverna bortföll då de hade lämnat frågan blank. Svaren visas i 

följande figur 4. 
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Figur 4: Visar fördelningen över de 73 (75) elevsvaren på fråga 3, 

som rör vad de anser om att läsa och svara på instuderingsfrågor. 

I kategori [1]. Ja, kom 35 elever att hamna. Majoriteten av dessa elever ansåg att detta var ett 

bra lärosätt som passade dem. Ett fåtal ansåg att läsning är bra, medans några svarade att detta 

är ett segt lärosätt, men att det funkar. Kille 64 svarade, ”Jag tycker det passar mig för att det 

är lätt och enkelt att få en bok/häfte med fakta och frågor och sen svara". Detta var något som 

majoritet i denna kategori höll med om. Tjej 17, ”Att läsa en lärobok är en bra 

undervisningsmetod... ” Medans Kille 4 svarade, ”Jag tar lätt till mig saker men är långsam på 

att arbeta därför passar det mig bättre än en rapport. ” 

Under kategori [2]. Nej kom 34 elever att hamna. Majoriteten ansåg att läsa och svara på 

frågor inte alls var något kunskapsstimulerande sätt. Gemensamt ansåg eleverna att detta var 

tråkigt/trist, att de lätt glömmer vad de lärt sig, och att de hellre gör något annat. Tjej 45 

ansåg följande, ”Till en början går det sättet jätte bra, men efter 10 frågor blir man less och 

struntar att läsa texten ordentligt.” Liknande svar gav Tjej 2, ”... men det blir väldigt 

jobbigt/tjatigt med typ 50 instuderingsfrågor i varje sak vi läser om. Hellre att man t.ex. får se 

en film om hinduismen och så svara på typ 10 frågor och så se en ny film eller lyssna på 

läraren”. Även Tjej 10 påpekade detta, ”Jag tycker att det är väldigt tråkigt. Så många gånger 

vi gjort detta, så man lessnar och bara går igenom frågorna utan att egentligen ta in sig vad det 

står.” Tre av eleverna ville hellre göra något annat. Tjej 48 skrev att hon ville göra något mer 

kreativt. Tjej 19 svarade, ”... men jag lär mig mer genom att se film eller se de i 

verkligheten.” och Kille 28 skrev ”Jag tycker hellre om att se [sic] en fakta film i stället. Jag 

lyssnar bättre och lär mig bättre än en faktabok.” I kategorin [3]. Både Ja/Nej, kom fyra elever 

att hamna, då de ansåg att det inte gör något om det är teoretiskt/praktiskt. Tjej 64 skriver 

följande om detta, 

Om det inte är för många och för jobbiga frågor är det okey, men kan 

[sic]föredrar att bara läsa om texterna och i så fall välja ut några frågor som 

jag då bara svarar på i mitt huvud. [...] jag anser att man lär sig mycket mer 

om man får en chans att visa vad man kan genom samtal och diskussion 

(Tjej 64, enkät 1). 

Fråga 4, Tror du att du lär dig mer genom att uppleva/erfara kunskap, än genom att läsa dig 

till kunskap? Denna fråga är en öppen fråga och svaren har kategoriserats följande 1-3, se 

figur 5, samt dess förteckning över svarsalternativen. 
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Figur 5: Visar fördelningen över de 60 (utav 75) elevsvaren på fråga 

4, som rör om de lär sig kunskap teorietisk eller praktiskt. 

Vid kategori [1]. kom sex elever att hamna. Tjej 5 svarade, ”Jag är lite tveksamma till 

praktiska studier då jag trivs bättre med teoretiska saker” och Tjej 44 svarade, ”Beror på 

ämnet men för min del funkar det oftast bra att läsa.” Även Tjej 45 ansåg detta, ”Nej det tror 

jag inte, jag har svårt att koppla ihop fakta med teorin.” Under [2]. kom 45 elever att hamna. 

Utifrån elevsvaren kom ett antal begrepp att återkomma: Uppleva, lättare ihåg och mer 

engagemang. Eleverna var överens om betydelsen av att få uppleva något praktiskt. Tjej 19 

betonar detta, ”Ja, jag tycker det är ett roligare sätt att lära sig på att uppleva/erfara kunskap. 

Därför lär jag mig oftast bättre genom att uppleva saker.” Några av eleverna påpekade 

betydelsen att få uppleva kunskap med hela kroppen. Kille 59 skrev, ”Genom att uppleva 

något tar hela kroppen erfarenhet av det. Det gör det lättare att sätta sig in i situationen.” Även 

Tjej 1 nämnde detta, ”Ja absolut! om man gör saker i praktiken så sätter det sig i hjärnan och 

så finns det där inne.” Kille 24, ”Ja det tror jag. För att genom böcker ser man bokstäver som 

tomma ord, men genom att uppleva kan man tänka hur det kände eller var” och Tjej 54 

svarade, ”Jag tror att jag lär mig mer genom att uppleva en upplevelse sätter sig bättre på 

minnet och sedan när man berättar om det så använder man sig av egna ord och inte säger 

samma sak som annars skulle stå i en text.” 

Några av eleverna ansåg att genom att få uppleva något praktiskt, får de en större förståelse 

för ämnet. Kille 27, ”Då så kanske man kommer in hur det var att vara en jude under andra 

världskriget istället för att bara läsa om det.” och Kille 29 svarade ”Då får man bättre bild av 

ämnet om man upplevt det. Man kan också få annat intresse för saken.” Två av eleverna 

menade att det är viktigt att det är roligt/intressant/givande. Tjej 43, ”Jo det tycker jag, för då 

kommer man ihåg de om man har gjort något själv och inte bara läst om det. Och dess utom 

så är det roligare.” Medans Tjej 69 svarade, ”Det tror jag. Om man är där saken i fråga är blir 

det för det första genast mycket mer intressant, och man kommer ihåg saker som är mer 

intressanta…” Kille 71 svarade att han lär sig praktisk på följande sätt, ”Jag kan lära mig 

genom demonstrationer eller filmer.” 

Under kategori [3]. kom nio av eleverna att hamna. Två utav eleverna svarade att de lär sig 

mer genom att använda båda lärosätten. Tjej 20 svarade, ”För mig funkar det nog lika bra. 

Ibland behövs lite praktisk kunskap för att riktigt få in allt i huvudet, men det går utan.” Kille 

63 svarade, ”Jag tror jag lär mig mer om man få göra båda. Det kan vara intressant att få se på 

film och läsa i böcker.” 15 elever (20%) bortföll då åtta elever svarade vet inte och sju 

lämnade frågan blank. 
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Sammanfattning av Kunskap 

Vid enkät 1:s kunskapsfrågor framkommer det att eleverna har en ganska jämn syn på hur de 

anser sig ta till sig kunskap, praktiskt kontra teoretiskt. Men även vad de själva anser är det 

mest givande sättet att ta in kunskap på, genom till exempel att läsa eller att använda andra 

praktiska kunskapsstimulerande sätt på. I och med detta påvisar det ändå att majoriteten av 

eleverna föredrar någon form av praktisk inlärning. framför att enbart läsa i läroböcker.  

B. Värdegrund (etiska och moraliska ställningstaganden) 

I denna del kommer värdegrundsfrågorna att presenteras. Värdegrundsfrågorna består av tre 

frågor, som redovisas både genom diagram och i löpande text. 

Fråga 8, Tycker du att det är rätt att offra människoliv för ett bättre samhälle? I denna fråga 

fick eleverna kryssa i svarsalternativ 1-4. [1]. Instämmer helt, [2]. Instämmer, [3]. Instämmer 

delvis, [4]. Instämmer inte. Detta kan ses i figur 6. 

 

Figur 6: Visar fördelningen över de 71 (utav 75) elevsvaren på fråga 

8, som rör huruvida det är rätt att offra en annan människa för ett 

bättre samhälle eller inte. 

Vid svarsalternativ [1]. Instämmer helt kryssade nio elever (12%) i. Medans endast en elev 

(1%) fyllde i svarsalternativ [2]. Instämmer. 20 utav eleverna (26%) kryssade i svarsalternativ 

[3]. Instämmer delvis. Majoriteten av eleverna, 41 stycken (54%) hade kryssat i fråga [4]. 

Instämmer inte. Fyra elever (5%) bortföll då de inte hade svarat, eller kryssat i flera 

svarsalternativ och sållas därför bort. 

Fråga 9a och b, Är alla människor lika värda? Denna fråga är både en öppen fråga och dold 

fråga, då eleverna har fått kryssa i [1]. Ja och [2]. Nej, samt fått motivera varför. Detta kan ses 

i figur 7. 
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Figur 7: Visar fördelningen över de 74 (utav 75) elevsvaren på fråga 

9, som rör hur de anser att alla människor är lika värda eller inte. 

I kategori [1]. Ja kom 53 elever att hamna. Eleverna är överens om att alla människor är lika 

värda. Några av eleverna ansåg att yttre faktorer, samt åsikter/tro hos en person inte skall 

särskilja en människa från någon annan. Tjej 4 svarade, ”Alla människor är lika värda oavsett 

färg, utseende, religion eller kön.” Liknande svarade även Tjej 3, ”En människa är alltid en 

människa oavsett kön, bakgrund, religion eller folkslag.” Medans Tjej 17 svarade, ”... alla är 

ju lika värda. Men samtidigt är det ju människorna man känner som är mer värda.” Kille 11 

påpekade att, ”Alla förtjänar att ha samma frihet som andra har.” Tjej 11 hade ett annat svar 

på frågan, ”alla människor är i grund och botten däggdjur och är likadana. Därför ska man 

inte behandla vandranda olika.” 

Under kategori [2]. Nej. kom 21 elever att hamna. Majoriteten av eleverna var överens om att 

en mördare, som t.ex. Adolf Hitler, inte är lika mycket värd. Tjej 19 svarade, ”Alla är lika 

mycket värda, men kanske ändå inte. Om en person går omkring och dödar en massa folk, 

borde denna person själv straffas med döden?” Även Kille 25 svarade, ”Folk säger att alla är 

de men om man t.ex. jämför en mördare och ett oskyldigt barn, om du var tvungen att mörda 

någon vem hade du valt?” Medans Kille 27 skrev följande, ”Terrorister är inte lika mycket 

värda som t.ex. dig eller mig.” Kille 35 särskiljdes i sitt svar gentemot majoriteten, ”White 

power/vit makt neger slakt”. En elev (1%) bortföll på grund av blankt svarsalternativ. 

Fråga 11, Under historielektionerna i 9:an får ni ta del av Förintelsen. Fördomar är en orsak 

till detta, hur tror du att fördomar uppstår? Även denna fråga var öppen och kom att delas in 

i kategoriseringar, 1-5, [1]. Förutfattade meningar, [2]. Rykten, [3]. Rädsla, [4]. Brist på 

kunskap och [5]. Avundsjuka/hat. 44 elever (58%) bortföll då 17 hade svarat vet inte och 27 

lämnat frågan blank. I kategori [1]. Förutfattade meningar kom åtta elever att hamna. Tjej 19 

svarade, ”Om en person i en grupp ´gör fel´ kan man lätt få fördomar om de övriga 

personerna i gruppen.” Medans Kille 41 svarade, ”att man tror saker om t.ex. negrer”. Tjej 70 

förtydligade sitt svar, ”Det kan bero på flera orsaker. folket är inte som du, klär sig 

annorlunda har en annan tro osv. Det skapar fördomar tror jag. [sic] Zienare [zigenare] […] 

verkar många har fördomar emot i dag.” Tjej 5 svarade, ”Fördomar uppstår genom 

stereotyper. Stereotyper stämmer inte alltid.” 

Vid kategori [2]. Rykten kom nio elever att hamna. Kille 63 ansåg följande om detta, ”Pengar, 

utseende, annan kultur, språk, religion, historik. Det är några av många anledningar som 

rykten och fördomar uppstår.” Medans Tjej 43 svarade, ”De blir väl av när man läser hur de 

har varit och hur dåliga dom har varit och då får man väl automatiskt fördomar om dom.” 

Under kategori [3]. Rädsla kom tre elever att hamna. Tjej 20, ”Rykten går och folk utan 

vidare kunskap om ämnet spår på och sprider ut fördomar. Rädsla kan vara ett drivmedel.” 

Även Tjej 45 påpekade detta, ”Jag tror att fördomar kommer del vis från rädsla eftersom det 

oftast är negativa.” I kategorin [4]. Brist på kunskap kom fyra elever att hamna. Kille 27 

svarade, ”Att man inte vet nog mycket om en folkgrupp eller om man känner sig tryckt av 

dem. Det kan också vara att man inte gillar dem så börjar man starta [sic] ryckten.” Vid 

kategori [5]. Avundsjuka/hat, kom sju elever att hamna. Fyra av eleverna gav nazismen och 

Hitler som exempel. Kille 64 svarade,”[sic] dom uppstår när en grupp människor gör nåt eller 

vid avundsjuka [sic] Judar tjäna bra och därför blev Nassarna svartsjuka och ville [sic] skyla 

den dåliga ekonomin på dom.” Medans Kille 68 svarade, ”[sic] fördomarna uppstår under en 

lång tid med det var [sic] hitler som använde judarna som en orsak till allt hat.” Även Kille 71 

hade liknande svar, 

Fördomar uppstår av avundsjuka och hat. "Skvaller" är början till en eller 

flera fördomar, men fördomar behöver inte vara sanna. Judarna i Tyskland 
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hade jobb för dom studerade mycket. Men eftersom dom var inga patrioter 

så förekom dom neutrala. Och Hitler ansåg att Tyskland skulle ha härskat 

ifall Judarna hade slagits för sitt land (Kille 71, enkät 1). 

Sammanfattning av Värdegrund(etiska och moraliska ställningstaganden) 

Vid enkät 1:s värdegrundsfrågor framkommer det att majoriteten av eleverna kan förhålla sig 

och reflektera över grundläggande etiska och moraliska ställningstaganden. Detta då eleverna 

överlag är överens om att det inte är rätt att offra någon annan människa för samhället, samt 

att alla människor är lika värda. En stor del av eleverna påvisar även överlag att de kan 

sammankoppla förutfattade fördomar med händelsen Förintelsen.  

C. Förintelsen 

I detta avsnitt kommer Förintelsefrågorna att presenteras. Förintelsedelen består av sju 

frågor, både i form av diagram och löpande text. 

Fråga 10, Vad är det första du tänker på när du hör begreppet Förintelsen? Eleverna fick 

ringa in fem svarsalternativ utifrån 11 olika svar A-K, som de ansåg passade in, detta kan ses i 

följande figur 8. 

 

Figur 8: Visar elevernas inringade svarsalternativ, A-K, som rör vad 

de förknippar när de hör begreppet Förintelse. 

Vid svarsalternativ [A]. Rasism ringade 24 elever in (6%) och vid [B]. Anne Frank 14 elever 

(4 %). En stor del av eleverna, 54 stycken (14%) ringde in svarsalternativ [C]. Adolf Hitler. 

Medan vid [D]. Terror, var det 14 elever (4%) som ringade in. 40 elever (11%) förknippade 

Förintelsen med svarsalternativen [E]. Folkmord. Majoriteten av eleverna, 58 stycken (16%) 

hade ringat in [F]. Judar. 38 elever (10 %) ringade in [G]. Läger och vid [H]. Tyskland var det 

39 elever (10%). Vid de tre sista svarsalternativen hade 16 elever, (4%), ringat in [I]. 

Förföljelse, 13 elever (4%), [J]. Rasbiologi och vid [K]. Getton 11 elever, (3%). 32 elever 

hade misstolkat frågan och fyllt i endast ett svarsalternativ. 20 elever (26%) bortföll då de 

lämnade frågan blank. 

Fråga 12, På vilket sätt tycker du att Förintelsen var rätt/fel? Elevsvaren är kategoriserade 

utifrån om Förintelsen var rätt eller fel. 56 elever ansåg att Förintelsen var fel och de var eniga 

om att det är fel att döda oskyldiga människor. Tjej 43 svarade, ”Det var inte rätt tycker jag 

för hur kan soldater göra så mot så många människor fast dom var oskyldiga.” Eleverna var 

även eniga om att ingen människa skall behöva dö på grund av deras tro eller etnicitet. Tjej 5 

svarade, ”Fel! Oavsett vilken religion man tillhör ska man inte förföljas och dödas. Detta 

gäller alla religioner, etniska tillhörigheter osv.” Även Tjej 18 talade om detta, ”Förintelsen är 

fel. Hemsk att man kunde behandla folk som dom [sic] gjorde! och utan av någon speciell 

24

14

54

14

40

58

38 39

16 13 11

0

10

20

30

40

50

60

70

A B C D E F G H I J K

Serie1



26 

 

[sic] anledning! och döda bara för att man hade en viss religion! Det är fruktansvärt.” Tjej 74 

påpekade, ”Det var inge rätt med den. Fel var att man dödade, utrotade alla judar.” Tjej 19 

belyste detta, ”Jag tycker att förintelsen var fel eftersom folk dog utan egentlig anledning. 

Man dömde en hel ´ras´ människor efter några få.” Även Tjej 44 nämnde begreppet raser, 

”Fel, Det finns inga raser, alla är lika.” 

Utav de resterande eleverna var det två som ansåg att det var rätt att Förintelsen hade ägt rum 

och två ansåg att det fanns både fördelar och nackdelar med denna händelse. Kille 21 svarade, 

”Fel på alla sätt förutom att infrastrukturen utvecklades väldigt mycket” och Kille 24, ”Det 

som var fel med förintelsen var att så otroligt mycket personer dog, många oskyldiga. Men det 

var också en väckarklocka i världen som gjorde att jordhjälpande organisationer bildades.” 15 

(20%) utav eleverna bortföll då de inte hade svarat eller skrivit vet inte som svar på frågan. 

Fråga 13, Vad tror du var orsaken till att Förintelsen uppstod? Detta var en öppen fråga där 

svaren har indelats i sju kategorier som syns i följande tabell 4. 

Tabell 3: Orsaken till att Förintelsen uppstod   

Första världskriget 4 

Hitler 25 

NSDAP (Nationalsocialistiska tyska arbetspartiet) 1 

Tysklands ekonomiska kris/fattigdom 5 

Folket – stark ledare/ Tyskarna kände sig hotade 2 

Judehat 11 

Övriga svar: t.ex. Fördomar och missförstånd 6 

Tabell 3: Visar fördelningen över de 54 (utav 75) elevsvaren på fråga 13, 

som rör vad de tror var orsaken till att Förintelsen uppstod. 

Första världskriget ansåg fyra av eleverna var orsaken till att Förintelsen hade ägt rum. Tjej 

19 svarade, ”Tyskland ville visa att dem hade makt även om dem förlorade det första 

världskriget. Dem ville att alla skulle frukta Tyskland.” 25 elever svarade att orsaken till 

Förintelsen var Hitlers inträdande. Kille 71, ”Avundsjuka och hat. Men det var Hitler som 

startade det. […] Tyskland sade att Hitler hade en speciell anda när han talade inför tyskland 

om kriget och judarna.” Även Tjej 43 nämnde detta, ”Kanske var det för att Adolf Hitler inte 

ville ha kvar judarna för att dom hade så bra och de gick så bra för dem..” Kille 21 nämnde 

NSDAP, ”För att NSDAP kunde utnyttja [sic]deprisionen för att få makten.” 5 elever ansåg att 

orsaken låg i den tyska ekonomin och att den tyska befolkningen var fattig. Kille 32 svarade, 

”Den ekonomiska krisen som kom till Tyskland var nog den största orsaken…” Även Tjej 44 

nämnde detta, ”Ekonomisk kris, allt gick i gamla banor. Folket ville ha förändring, ville skylla 

allt på någon.” Tjej 70 nämnde samtliga kategorier som orsaker till Förintelsen, 

Jag tror det började då fredsavtalet kom från första världskriget. Tyskland 

var bittra och ekonomin var dålig. Då ville man ha en ledare som kunde rätta 

upp allt. Då blev Hitler ledare. Han skyllde på politiker och judarna. Folket 

ville ha en syndabock och följde Hitlers teorier. Anledningen till det var för 

att judarna redan hade fördomar emot sig (Tjej 70, enkät 1). 

Ett fåtal av eleverna svarade att orsaken låg i att det tyska folket behövde en stark ledare och 

att tyskarna kände sig hotade. Tjej 5, ”Orsaken var förmodningen att folket behövde en stark 

ledare. Hitler verkade som en bra kandidat och fick med sig högt uppsatta personer på sina 

upptåg.” 11 utav eleverna ansåg att orsaken till Förintelsen var judehat. Kille 59 svarade, 

”Hotet och fördomarna byggdes upp mot judarna. Och att det var deras fel att dom tog 
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tyskarnas jobb m.m.” Även Kille 31 svarade, ”Hat mot ett folkslag, och en person som kunde 

manipulera människor.” Kille 35, ”Alla hatade judar och hade det dåligt.” Sex utav eleverna 

hamnade under övrigt. 21 (28%) elever bortföll då de inte hade svarat på frågan. 

Fråga 14a och b, Tror du att någon kunde ha förhindrat att Förintelsen uppstod? Frågan 

bestod av en både a. och b. del, där eleverna fick kryssa i och motivera sitt svarsalternativ, [1]. 

Ja och [2]. Nej. Detta ses i följande figur 9. 

 

Figur 9: Visar fördelningen över de 71 (utav 75) elevsvaren på fråga 

14, som rör om det kunnat gå att förhindra att Förintelsen ägt rum. 

Vid svarsalternativ [1]. Ja. Kom 47 elever att hamna. Majoriteten var överens om att det 

skulle gått att stoppa Förintelsen, t.ex. genom att störta Hitler. Tjej 20 svarade, ”Det finns 

alltid en reaktion på en akt. Möjligheterna för att förintelsen inte skulle ha skett pga. en ensam 

person är enorma, t.ex. någon kunde ha skjutit Hitler eller en motståndare till rasism/nazismen 

kunde ha klivit fram och övertygat tyskarna.” Några av eleverna ansåg att folket bör ha 

reagerat mot nazisterna. Kille 27 svarade, ”Det tyska folket. Dom kunde stoppa det genom att 

rösta på ett annat parti.” Medans Tjej 5 svarade, ”Om folket sett till allas bättre istället för till 

sitt eget hade KANSKE förintelsen kunnat förhindras. ”Kille 71 hade en annan syn på detta 

och svarade, ”Hitlers soldater hade kunnat förhindra det, fast de vågade nog inte eller så ville 

dom inte. Judarna hade också kunnat attackera tyska soldaterna.” Kille 75 svarade: ”USA 

Ryssland och England å frankrike kunde ha agerat fortare”. 

Under svarsalternativ [2]. Nej, kom 24 elever att hamna, då de menade att det inte hade gått 

att förhindra att Förintelsen ägde rum. Kille 1 svarade, ”Det var för många faktorer för att 

enskild person skulle kunna stoppa det.” Medans Tjej 19 svarade, ”Eftersom man höll det 

hemligt vad som [sic]försegick, och ingen vågade säga emot eftersom man då bara skulle bli 

dödad” Kille 25, ”Knappt någon visste vad som egentligen han börja med fören de var igång 

och då var det försent.” Kille 53 hade en annan uppfattning, ”Det var problem sedan första 

världskriget och det var judarnas fel och då skulle dom dö!!!” Fyra (5%) utav eleverna 

bortföll då de lämnade frågan blank, eller svarade vet inte.  

Fråga 15, På vilket sätt berör Förintelsen dig? Detta var en öppen fråga, där 28 elever ansåg 

att Förintelsen inte rörde dem alls. Två av eleverna menade att det enda Förintelsen rör dem är 

när de möter ämnet i skolan, något de endast läser om. Kille 13 skrev följaktligen, ”Det berör 

mig inte, bara att jag måste lära mig det.” Två andra elever påpekade, "[sic]det berör mig inte 

alls för jag är inte jude” (Kille 35) och ”Inget, jag är inte jude” (Kille 37). Två av eleverna 

motiverade sig på följande sätt, ”Jag var inte född på 1940-talet. Men det berör såklart dem 

som fick sina släktingar avrättade i lägren” (Tjej 4) och ”Inte så mycket, tänker man på det så 

är det klart att man är väldigt glad att man inte levde under den tiden.” (Kille 32). Resterande 

av de elever menade ändå att Förintelsen som händelse var i sig själv hemsk. Tjej 55 påpekade 
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detta, ”En hemsk händelse, otäck att höra på det men annars vet jag inte hur det berör mig.” 

Även Kille 68 och Kille 71 nämnde detta i sina svar, ”Det hände så länge sedan så jag känner 

att det inte är mitt problem att judarna blev slaktade”(Kille 68) och ”Egentligen kan jag inte 

känna mer än sympati för det som hände”(Kille 71). 

Förintelsen som händelse ansåg beröra 13 utav eleverna på olika sätt. Majoriteten av dem 

ansåg att Förintelsen var en hemsk händelse. Tjej 19, ”Jag tycker att det är en hemsk del av 

historien, och jag hoppas det inte händer igen” och Tjej 5 svarade, ”Jag läser om det och ser 

bilder och filmer i skolan. Det var fruktansvärt”. Tjej 43 nämnde också detta i sitt svar, ”Jag 

tycker det är [sic] hämskt men ändå intressant att läsa om. Jag och några elever från skolan 

ska ju till Auschwitz i [sic] April, de ska bli spännande för då får man ju se hur judarna hade 

det.” Två av eleverna menade att Förintelsen påverkade dem personligen. Tjej 54 sade ”… 

Kanske min tro en del” och Tjej 69 svarade, ”Jag har mörkt hår och mörka ögon, utan tvekan 

skulle också jag blivit mördad om jag varit i Tyskland under andra världskriget. Det var 

inhumant. Jag kan inte förstå att det faktiskt inträffade.” 

Några utav elevsvaren 14 stycken, var tolkningsbara i den rådande kontexten. Kille 31 skrev, 

”Oskyldiga människor dog vilket är hemskt och det skulle lika gärna kunna hända igen.” 

Medans Kille 24, ansåg att Förintelsen ”… hjälper nog människor att skilja på rätt och fel.” 

Även Kille 53 hamnade under denna del då han svarade, ”Mindre judar, bättre värld”. 20 

elever (26%) bortföll då 10 hade skrivit vet inte eller 10 lämnat frågan blank. 

Fråga 16, Vad är enligt dig det viktigaste man kan lära sig om Förintelsen? Eleverna fick 

kryssa i svarsalternativen 1-7, (viktigt till minst viktigaste). I följande figur 10 ses elevernas 

första och sista prioritet, samt även en förteckning över de olika svarsalternativen. 

 

Figur 10: Visar fördelningen över de elevsvaren på fråga 16, som rör 

vad de ansåg var viktigast att lära sig genom Förintelsen. 

Svarsalternativ [1]. kom 36 elever anse var viktigast, medans fyra elever ansåg att den 

hamnade på sjunde plats. Vid [2]. var det tre elever som ansåg att detta var viktigast, medans 

en stor del av eleverna, 24 stycken ansåg att den hamnade på sista plats. Svarsalternativ [3]. 

var det nio elever som ansåg som första plats och endast en elev som ansåg att den hamnade 

på sjunde plats. Vid Svarsalternativ [4]. kom liknande resultat att visas på både plats ett och 

sju, då fem elever vardera hade kryssat i båda svarsalternativen. Vid [5]. var det endast två 

som ansåg att frågan var viktig (plats ett) och sju elever hade kryssat i att den hade minst 

betydelse. Endast tre elever kryssade i [6]. som viktigaste och två elever som plats sju. Vid 

Svarsalternativ [7]. var det endast fyra elever som ansåg att denna hamnade på första plats och 

tio ansåg att den hamnade på sjunde plats. 30 elever (40%) bortföll då de inte hade svarat eller 



29 

 

kryssat i alla svarsalternativ. Fem (6%) utav eleverna gav endast ett svar, genom att skriva ett 

eller enbart ha kryssat i. Detta tolkades då som en etta. 

Fråga 17, Tror du att en liknande händelse som Förintelsen skulle kunna hända igen? Frågan 

var öppen och kategoriserades i [1]. Ja, [2]. Nej, [3]. Kanske. Detta visas i följande figur 11. 

 

Figur 11: Visar fördelningen över de 60 (utav 75) elevsvaren på fråga 

17, som rör om en liknande händelse som Förintelsen skulle kunna ske 

igen eller inte. 

Vid kategorin [1]. Ja, kom 24 utav eleverna att hamna, då de ansåg att en liknande händelse 

skulle kunna ske igen, om till exempel människor glömmer den tidigare historien. Kille 21 

nämnde detta, ”Ja, om man glömmer vad som hänt tidigare i vår historia.” Två av eleverna 

nämnde exempel. Kille 9 menade att, ”… kanske inte i västvärlden, men i länder i Asien, 

Afrika och Sydamerika kanske där samhället inte hunnit utvecklas lika mycket.” Även Tjej 70 

nämnde detta, ”Det kan hända igen, som i Asien eller kan USA och Ryssland rycka ihop 

igen”. En utav eleverna nämnde även oljan som orsak. Några av eleverna menade att det 

skulle kunna komma en liknande politisk ledare som Adolf Hitler. Kille 25 svarade, ”Ja, för 

det kommer alltid att finnas människor som Adolf Hitler.” Tjej 43, ”… kanske att de skulle 

kunna hända om de blir krig igen och de blir en ledare. som vill de och har många med sig 

som vill samma sak”. Några av eleverna nämnde även exempel på folkgrupper som skulle 

kunna stå på tur. Kille 53,”Ja. Det finns fortfarande judar som lever”. Medans Kille 7 svarade, 

”De svarta kan bli utrotade.” 

I svarsalternativ [2]. Nej kom 31 utav eleverna att hamna. Majoriteten av dessa elever menar 

att samhället har förändrats så en liknande händelse som Förintelsen skulle inte kunna ske 

igen. Kille 27 svarade, ”Nej, eftersom FN har koll på världen och sådana saker”. Medans två 

av eleverna poängterade att vi lever i ett modernt samhälle. Tjej 44, ”Nej idag har alla länder 

mycket bättre kontakt med varandra”. Medans Kille 63 svarade, ”Nej. Nu har vi internet m.m. 

om något skulle dra igång så vet hela världen om det.” Således menade Tjej 73 att, ”Nej 

aldrig. Människorna har lärt sig från sina misstag och det skulle nog aldrig hända igen.” 

Under kategorin [3]. Kanske kom fem elever att hamna. 15 elever bortföll då de lämnade 

frågan blank. 

Sammanfattning av Förintelsen 

Vid enkät 1:s Förintelsefrågor framkommer det att eleverna överlag har en grundläggande 

kunskap om Förintelsen, trots att elevernas kunskaper varierar i stor utsträckning. Majoriteten 

av eleverna var även överens om att Förintelsen som händelse var fel och att denna händelse 

skulle inte kunna ske igen. Därmed trodde en stor andel av eleverna ändå att det skulle finnas 

en möjlighet att ha stoppat att Förintelsen ägde rum. Trots att eleverna påvisar en 
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grundläggande kunskap, samt reflekterande sida över Förintelsen påvisar det att majoriteten 

av eleverna inte berördes, eller brydde sig om att Förintelsen ägt rum.   

3.1.2 Resultat av enkät 2 

Under denna del kommer resultatet av enkät 2 att redogöras i förhållande till tidigare resultat 

från enkät 1. Vid enkät 2 har endast de betydelsefullaste frågorna för detta arbete använts, 

dessa i jämförelse med enkät 1. Enkät 2 består även av en extra fråga. Frågornas ordning 

ligger ej i den rätta ordningen som i bilagorna 3 och 4, utan presenteras utifrån de tre delarna, 

Kunskap, Värdegrund(etiska och moraliska ställningstaganden) och Förintelsen. Vid enkät 2 

var det 46 elever som medverkade från Skola 1(Grupp A och B). 

A. Kunskap 

I detta avsnitt kommer kunskapsfrågorna att presenteras. Kunskapsfrågorna består av fyra 

frågor, både i form av diagram och löpande text. 

Extra frågan, Anser du att du har fått en övergripande förståelse/kunskap över Förintelsen? 

Eleverna fick kryssa i svarsalternativen, [1]. Instämmer helt, [2]. Instämmer, [3]. Instämmer 

delvis och [4]. Instämmer inte. Detta kan ses i följande figur 12. 

 

Figur 12: Visar fördelningen över de 46 elevsvaren på extra frågan 

som rör om de fått en övergripande förståelse över ämnet Förintelsen. 

12(26%) elever kryssade i svarsalternativ [1]. Majoriteten av eleverna 30 stycken, (65%) 

kryssade i [2]. Fyra (9%) elever kryssade i svarsalternativ [3]. Ingen av elev kryssade i [4]. 

Fråga 14, Hur tror du att du tar till dig kunskap lättast? Eleverna fick kryssa i sju olika 

alternativ. Detta kan ses i följande figur 13, samt en förteckning över svarsalternativen. 
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Figur 13: Visar fördelningen över de 26 (utav 46) elevsvaren på fråga 

14, som rör hur eleverna tar till sig kunskap lättast. 

Vid svarsalternativ [1]. kom två (3%) elever att kryssa i, medans en elev (1%) kryssade i [2]. 

Medans vid [3]. var det två (3%) som hade kryssat i. Vid fråga [4]. hade den största majoritet 

av eleverna svarat, tio stycken(15%). Svarsalternativen [5]. och [6]. hade lika många elevsvar, 

fyra svar (9%*2). Det sista, [7]. var det tre (4%) som hade kryssat i. De gav som exempel: 

uppleva, teater och datorer. 20 elever, (43%) bortföll hade antigen ej svarat eller gett fler 

svarsalternativ än ett. Flera av dem som föll bort hade kombinerat svarsalternativen [4]. Film 

och [6]. Studiebesök. 

Fråga 15, Vad tycker du om att läsa en lärobok om t.ex. Förintelsen och svara på 

instuderingsfrågor? Frågan var en öppen fråga och svaren har kategoriserats 1-3, [1]. Ja, [2]. 

Nej, och [3]. Både Ja/Nej. Detta kan ses i följande figur 14. 

 

Figur 14: Visar fördelningen över de 31 (utav 46) elevsvaren på fråga 

15, som rör vad de anser om att läsa i en lärobok och svara på frågor. 

Under kategori [1]. Ja hamnade 11 utav eleverna. Eleverna var överens om att detta var ett 

bra lärosätt. Tjej 20 svarade, ”Det funkar bra, men ger inte samma synvinkel som andra 

läromedel kanske skulle ha gjort.” Kille 85, ”Ja, läsning följt av frågor och prov är det bästa 

sättet att lära sig”. 17 av eleverna hamnade under kategorin [2]. Nej. Majoriteten av eleverna 

var överens om att detta lärosätt var tråkigt. Tjej 48 motiverade, ”När man gjort det i nio är 

det lätt att man blir trött på det”. Tre elever menade att de inte hade något emot att läsa, men 

frågorna var onödiga. Tjej 45, ”Nej, på det sättet hastar man igenom texten och svarar 

[sic]halv dant på frågorna.” Även Tjej 46 tog upp detta, ”Jag tycker inte det är bra. Gör det 

blir att man läser. Kommer ihåg ett tag och sen glömmer man bort det.” Kille 31 hade ett 

annat svar, ”Studiebesök är bäst. Men annars tycker jag filmer är bra.” Tre elever hamnade 

under [3]. Både Ja/Nej. Kille 24 svarade, ”Både, ja och nej. Man lär sig mindre genom att läsa 

och lär sig mer genom att göra det muntligt och få en slutlig sammansmältning.” 15 (32%) 

utav eleverna bortföll då de inte hade svarat på frågan. 

Fråga 13, Tror du att du lär dig mer genom att uppleva/erfara kunskap, än genom att läsa dig 

till kunskap? Frågan var en öppen fråga och svaren kategoriserades 1-3, [1]. Teoretisk 

kunskap, [2]. Praktisk kunskap och [3]. Både teoretisk/praktisk. Detta har förtydligtgjorts i 

följande figur 15. 
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Figur 15: Visar fördelningen över de 31 (utav 46) elevsvaren på fråga 

13, som rör om de lär sig kunskap teoretiskt eller praktiskt. 

Vid kategorin [1]. Teoretisk kunskap hamnade sex utav eleverna. 20 utav eleverna hamnade 

under kategorin [2]. Praktisk kunskap. Tjej 46 svarade, ”Ja, det tror jag för om man upplever 

något så kommer man ihåg det bättre och det skapar känslor omkring det också.” Medans Tjej 

45 svarade, ”Ja, om man upplever det använder man sinnena också.” Även Tjej 47 påpekade 

detta, ”Ja, jag lär mig mer genom att uppleva och skapa saker.” Tre utav eleverna som deltog 

under Polenresan påpekade betydelsen i att kunna ha praktisk kunskap. Tjej 19 svarade, ”Jag 

lär mig mer genom att besöka platser eftersom det då känns mer verkligt. Men det är ändå 

svårt att ta in så stora saker”. Medans Kille 25 svarade, ”[sic]går inte att jämföra upplevelsen 

att vara där och se allt på riktigt än att läsa om det.” Kille 31, ”Ja jag fick en helt annan bild av 

förintelsen. Även om jag inte förstår den än förstår jag den bättre nu”. I kategori [3]. Både 

teoretisk/praktisk kom tre elever att hamna. Tjej 20 skrev, ”Detta är två helt olika läromedel 

som fungerar olika för var och en, men en blandning av båda fungerar nog bäst för mig.” 17 

(36%) utav eleverna bortföll då två hade svarat vet ej och 15 lämnat frågan blank. 

Sammanfattning av Kunskap 

Vid enkät 2:s kunskapsfrågor framkommer det att majoriteten av eleverna har skapat sig en 

övergripande kunskap över Förintelsen. Utifrån resultatet kan det ses att de 46 eleverna från 

Skola 1 föredrar praktisk kunskap före teoretisk kunskap. Detta då den största delen av 

eleverna anser att de tar till sig kunskap lättast bl.a. genom film och studiebesök.  

B. Värdegrund(etiska och moraliska ställningstaganden) 

I detta avsnitt kommer värdegrundsfrågorna att presenteras. Värdegrundsdelen består av tre 

frågor, både i form av diagram och löpande text. 

Fråga 8, Tycker du att det är rätt att offra människoliv för ett bättre samhälle? Eleverna fick 

kryssa i fyra svarsalternativ 1-4, [1]. Instämmer helt, [2]. Instämmer, [3]. Instämmer delvis 

och [4]. Instämmer inte. Detta kan ses i följande figur 16. 
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Figur 16: Visarfördelningen över de 44 (utav 46) elevsvaren på fråga 

8, som rör om det är rätt att offra människoliv för ett bättre samhälle. 

Ingen av eleverna hade kryssat i svarsalternativ [1]. Instämmer helt. Tre (6,5%) elever hade 

fyllt i [2]. Instämmer. 15 elever (33%) hade fyllt i [3]. Instämmer delvis. Majoriteten av 

eleverna, 26 stycken (56%) fyllde [4]. Instämmer inte. Två elever (4,3%) bortföll då de 

lämnat frågan blank. 

Fråga 9, Är alla människor lika värda? Eleverna fick kryssa i svarsalternativen [1]. Ja och 

[2]. Nej. Eleverna fick även motivera sina svar. Svaren kan se i följande figur 17. 

 

Figur 17: Visar fördelningen över de 44 (utav 46) elevsvaren på fråga 

9, angående om alla människor är lika värda eller inte. 

Majoriteten av eleverna, 33 stycken kryssade i svarsalternativ [1]. Ja. Eleverna var överens 

om att alla människor är lika mycket värda, trots människors olikheter. Tjej 4 skrev, ”Alla 

människor är lika värda oavsett var dom härstammar ifrån, ras, hudfärg och religion m.m.” 

Även Kille 21 nämnde detta, ”Alla är lika värda utan att färg, utseende och ursprung skall 

spela roll.” 11 elever hade kryssat i svarsalternativ [2]. Nej. Eleverna ansåg övergripande att 

en människa är mindre värd om den gjort något ont mot en annan människa. Tjej 19 svarade, 

”Människor om beter sig vänligt mot andra och gör gott för mänskligheten(utan att döda 

någon) har mer värde än dom som dödar och betar sig brutalt. T.ex. som Hitler. Hitler hade 

[sic] ingen värde alls enligt mig.” Även Kille 25 ansåg detta, ”Folk som mördar andra och 

begår brott förtjänar inte att behandlas som andra.” Medans Kille 84 svarade, ”Det är redan 

sedan länge bevisat att vi [sic]Vita är högre stående än flertalet andra folkslag och raser.” Två 

(4%) av eleverna bortföll då de inte hade svarat på frågan. 

Fråga 3, Under historielektionerna i 9:an får ni ta del av Förintelsen. Fördomar är en orsak 

till detta, hur tror du att fördomar uppstår? Även denna fråga var öppen och eleverna fick 
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även här svara fritt. Elevsvaren är kategoriserade 1-5, [1]. Förutfattade meningar, [2]. Rykten, 

[3]. Rädsla, [4]. Brist på kunskap och [5]. Avundsjuka/hat. 

Under [1]. Förutfattade meningar hamnade sex utav eleverna. Kille 25 skrev, ”Fördomar 

uppstår av att folk skaffar förutfattade meningar om folk de knappt känner.” Fyra elever 

hamnade under kategorin [2]. Rykten. Kille 77, ”Men folk sprider rykten om att t.ex. judar är 

orsaken till allt som går fel i världen oss osv.” Fyra elever hamnade under kategorin [3]. 

Rädsla. Kille 34 svarade, ”[sic]rädsla man är rädd om skapar därför rykten hör sägner och 

myter t.ex. om judar”. Även Tjej 45 nämnde detta, ”Det uppstår när människor blir rädda för 

det nya eller annorlunda”. Tio elever hamnade under [4]. Brist på kunskap. Majoriteten var 

överens om att fördomar uppstår av brist på kunskap om andra människor, samt andra 

kulturer. Kille 32, ”De uppstår när folk inte vet hur andra människor är och då skapar de 

fördomar mot andra personer.” Medans Tjej 46 svarade, ”Jag tror att när inte människor har 

lärdom och kunskap om olika religioner och hur människor tänker, för alla tycker och tänker 

olika. Och man måste lära sig att alla människor är olika.” Även Tjej 19 skrev, ”Fördomar 

uppstår på grund av att vissa tycker andra människor inte är lika mycket värda. Eftersom 

ingen är likadan är det lätt att tycka illa om en person och sedan låta det gå ut över människor 

som liknar den första.” Tre elever hamnade i kategorin [5]. Avundsjuka/hat. Kille 27 svarade, 

”Genom att folk inte vet nog mycket om den rasen och vill då trycka ner den. Fördomar kan 

också uppstå att dem är avundsjuka t.ex. Tyskarna var avundsjuka på att judarna [sic] känade 

så mycket pengar”. 19 (41%) elever bortföll då sju hade skrivit vet inte och 12 lämnat frågan 

blank. 

Sammanfattning av Värdegrund(etiska och moraliska ställningstaganden) 

Vid enkät 2:s värdegrundsfrågor framkommer det att eleverna har en grundläggande 

värdegrund. Detta då de påvisar att de kan reflektera grundläggande över etiska och moraliska 

ställningstaganden. Utifrån detta anser eleverna att det inte är rätt att offra någon människa för 

ett bättre samhälle och att alla människor är lika värda. Eleverna visar även överlag att de kan 

reflektera över hur fördomar kom att lägga grund till Förintelsen.  

C. Förintelsen 

I detta avsnitt kommer Förintelsefrågorna att presenteras. Förintelsedelen består av tre 

frågor, både i form av diagram och löpande text. 

Fråga 5, På vilket sätt tycker du att Förintelsen var rätt/fel? 42 elever ansåg att det var fel att 

Förintelsen ägde rum, pga. att många oskyldiga människor dog. Tjej 46 skrev, ”Det var helt 

fel eftersom man mördande helt oskyldiga människor som inte gjort något ont.” Överlag 

ansåg eleverna att det var fel att döda någon pga. ras, religion osv. Kille 25 nämnde detta, 

”Man får inte avrätta människor pågrund av deras bakgrund, utseende eller religion”. Tjej 19 

svarade, ”Ingen människa ska behöva bli straffad med döden på grund av sina tankar, åsikter, 

tro/religion, jobb osv.” Även Tjej 4 nämnde detta, ”Det finns ingenting som är rätt när det 

handlar om förintelsen av andra folk raser. Att mörda, förfölja, våldta, terrorisera och få 

uppfattningen att en viss folkras är si och så tycker jag är helt oacceptabelt.” Tjej 5 skrev, 

”Det är under inga omständigheter rätt att ta livet av 7 miljoner människor, oavsett om de har 

stor näsa eller mörkt hår.” Kille 84 hade en annan syn på händelsen, ”Det var onödigt, det 

slösade resurser som skulle ha kunnat [sic]användats till krigsföringen.” 

Kille 35 ansåg att det var rätt att Förintelsen hade ägt rum, ”vet inte hade det inte hänt så hade 

det inte varit såhär idag kanske”. Medans en elev hade fyllt i både att det var rätt och fel. Kille 

24 svarade ”Det är fel att döda massa människor. Men det blev bra i slutet pga. att människan 
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öppnade ögonen och sa att det inte får upprepas.” Två elever (4%) bortföll då de lämnande 

frågan blank. 

Fråga 6 a och b, Tror du att någon kunde ha förhindrat att Förintelsen uppstod? Även denna 

är en öppen, samt dold fråga, där elevernas svar är kategoriserade, [1]. Ja och [2]. Nej. Svaren 

kan ses i följande figur 18. 

 

Figur 18: Visar fördelningen över de 40 (utav 46) elevsvaren på fråga 

6 angående om Förintelsen var rätt/fel (Ja/nej). 

Under kategorin [1]. Ja hamnade 23 elever. Majoriteten av eleverna ansåg att folket bör ha 

reagerat på vad som hände. Tjej 4 svarade, ”Om folk hade vågat säga vad dem tyckte. Och att 

andra länder hade gått in i Tyskland för att skapa elände.” Tjej 5 hade ett annat svar, ”Det 

finns alltid ett val. Ens eget problem är om man är modig nog att välja det som är rätt/framför 

det som är enkelt.” Kille 24 svarade, ”Om USA och alla andra länder gått med Tyskland 

direkt skulle förintelsen blivit betydligt fortare.” 14 utav eleverna hamnade under kategorin 

[2]. Nej. Tjej 19 svarade, ”Jag svarade nej eftersom nazisterna hade för mycket makt redan 

innan förintelsen och därför var det alltför många som fruktade den.” Medans Kille 25 skrev, 

”folk visste för lite och de som visste ansåg de var rätt och de som visste inte gjorde de hade 

ingen makt”. Kille 83 svarade att Förintelsen inte skulle gått att förhindra då, ”... 

Judeförföljelser blossar upp då och då.” Tre elever ansåg att Förintelsen både kunde ha 

förhindrats och samtidigt inte. 6 elever (13%) bortföll, då 1 elev skrev vet inte och fem hade 

lämnat frågan blank. 

Fråga 7, På vilket sätt berör Förintelsen dig? Denna fråga var en öppen fråga. Eleverna 

kategoriserades utifrån om de berörs eller inte berörs av Förintelsen som händelse. 14 

eleverna ansåg att de inte alls berördes av Förintelsen. Eleverna menade att Förintelsen hände 

för länge sedan. Tjej 76 påpekade detta, ”Bryr mig inte. Det var så länge sedan det hände, men 

hemskt är det.” Majoriteten ansåg att det enda sättet de hade med Förintelsen att göra var 

genom skolan. Kille 81 svarade, ”Vi måste jobba med det i skolan”. 15 utav eleverna ansåg att 

de berördes på olika sätt av Förintelsen. Tjej 4, ”Allt berör mig när det handlar om förintelsen. 

Det är hemskt att veta att än gång i tiden en viss folkras var nära på att bli utrotad pågrund av, 

hudfärg, religion, och m.m.” Även Tjej 19 svarade, ”Förintelsen berör mig negativt eftersom 

det dödades så många oskyldiga människor”. Tjej 20 ansåg att, 

Det är en del av människans historia, ännu en ganska ny del som ständigt tas 

upp med jämna mellanrum. Om jag inte skulle ha känt till det skulle jag ha 

varit klart efterbliven i allmänt vetande. Dessutom borde något så stort som 

förintelsen kommas ihåg. Inte på det positivt sätt då (Tjej 2, enkät 2). 

Kille 25 som åkt till Polen gav detta svar, ”Den har gett mig en förståelse om 

människovärde”. Medans Tjej 5 svarade, ”På samma sätt som den berör andra som inte 
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upplevde den, men som sett filmer och läst om förintelsen, jag blir alltså (i brist på bättre 

utryck) förbannad.” 17 elever (36%) bortföll då de svarade vet inte eller svarade inte. 

Sammanfattning av Förintelsen 

Vid enkät 2:s Förintelsefrågor framkommer det att de 46 eleverna påvisar en grundläggande 

kunskap om Förintelsen. Överlag anser eleverna att Förintelsen som händelse var fel. Således 

ansåg majoriteten att det skulle ha gått att stoppa att Förintelsen ägde rum. Trots detta var det 

en jämn fördelning över de elever som ansåg att Förintelsen berörde dem och de som ansåg 

att de inte brydde sig alls. 

3.1.3 Jämförelse mellan enkät 1 och 2 

I denna del kommer en presentation av jämförelsen mellan enkät 1 (Skola 1 och 2) och 2:s 

(Skola 1) frågor att göras, utifrån de tre delarna, kunskap, värdegrund och Förintelsen.  

Kunskap. Fråga 1/fråga 14, ansåg 25 elever (33%) vid enkät 1 att de föredrog att ta till sig 

kunskap teoretiskt och 26 elever (34%) föredog praktiskt. Vid enkät 2 var det endast fem 

elever (10%) som föredrog teoretiskt och 18 (39%) praktiskt. Fråga 3/Fråga 15, var svaren 

vid enkät 1 relativt jämna, då 35 elever (46%) svarade [1]. Ja och 34(45%) [2]. Nej. Fyra 

(5%) ansåg [3]. Både Ja/Nej. Medans vid enkät 2 kom 11 (23%) att svara [1]. Ja och 17 

(36%) [2]. Nej Tre elever (6%) svarade [3]. Både Ja/Nej. Fråga 4/Fråga 13, kom det vid enkät 

1, sex elever (8%) att svara [1]. Teoretisk kunskap, medans 45 (60%)föredrog [2]. Praktisk 

kunskap. Nio elever (12%) hamnade under [3]. Både teoretisk/praktisk kunskap. Vid enkät 2 

kom sex elever (13%) att svara [1]. och 20 (43%) [2]. Tre elever hamnade (6%) under [3]. 

Värdegrund. Vid fråga 8 kom det vid enkät 1, nio elever (12%) att kryssa i [1]. Instämmer 

helt och endast en elev [2]. Instämmer. Detta skiljer sig mot enkät 2, då ingen elev kryssade i 

[1]. och tre kryssade (6%) i [2]. Vid enkät 1 kom 20 elever (26%) att kryssa i [3]. Instämmer 

delvis och vid enkät 2, 15 elever (32%). Vid enkät 1 kom 41 elever (54%) att kryssa i [4]. 

Instämmer inte och vid enkät 2 kom 26 (56%). Fråga 9, kom svaren vid enkät 1 och 2 vara 

relativt lika. Vid enkät 1 kom 53 elever (70%) att svara [1]. Ja och vid enkät 2 kom 33 (71%). 

33 elever (44%) vid enkät 1 kom att kryssa i [2]. Nej och vid enkät 2, 11 elever (23%). Fråga 

11/Fråga 3, var det åtta elever (10%) kom vid enkät 1 att svara [1]. Förutfattade meningar 

och sex (13%) vid enkät 2. Vid [2]. Rykten hamnade nio elever (12%) vid enkät 1 och vid 

enkät 2 fyra elever (9%). Tre elever (4%) hamnade vid [3]. Rädsla och vid enkät 2 fyra elever 

(9%). Vid [4]. Brist på kunskap svarade fyra elever (5% och 9%)vid båda enkäterna. [5]. 

Avundsjuka/hat kom sju elever (9%) att hamna vid enkät 1 och vid 2, tre elever (6%). 

Förintelsen. Vid fråga 12/Fråga 5, var det 56 elever (74%) vid enkät 1 som ansåg att 

Förintelsen var fel och två (3%) ansåg att det var rätt. Samt två (3%) ansåg att det fanns både 

för och nackdelar. Vid enkät 2, ansåg 42 elever (91% )att det var fel och en svarade att det var 

rätt, samt en elev ansåg att det fanns både för och nackdelar. Vid fråga 14/Fråga 6, kom 47 

elever (62%) vid enkät 1 att svara [1]. Ja och 15 (20%)[2]. Nej. Medans vid enkät 2 svarade 

23 elever (50%) [1]. Ja och 14 (30%)[2]. Nej. Tre elever (6%) ansåg [3]. Både Ja/Nej. Fråga 

15/7. kom 28 elever (37%) vid enkät 1 att anse att Förintelsen inte berörde dem och 13 ansåg 

(17%) att det berörde dem. Medans 14 (18%) av eleverna var tolkningsbara. Vid enkät 2 var 

det 14 (30%) som ansåg att det inte berörde dem och 15 (32% )som ansåg att det berörde dem. 

3.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis påvisar eleverna utifrån svaren vid enkät 1 och 2 att de har gett 

övergripande svar vid de tre kategorierna, kunskap, värdegrund och Förintelsen. Elevsvaren 

varierar något mellan enkät 1 och 2, men utifrån detta visar det ändå att eleverna har skapat  
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Figur 19: Eleverna lyssnar på guiden i koncentrationslägret 

Auschwitz I. På väg till Auschwitz I:s krematorium. Foto: Lina 

Lukas. 

sig en grundläggande förståelse för Förintelsen, både kunskapsmässigt och moraliskt. Trots 

detta kan det ändå utifrån resultatet påvisar ett fåtal abnorma svar, som är främlingsfientliga. 

3.1.5 Resultat av enkät 3 

I denna del kommer resultatet av de åtta elever (Grupp A) som åkte till Polen på toleransresa 

att redovisas. En av eleverna kunde vid tillfället inte medverka. Enkät 3 bestod av sju 

enkätfrågor som var kvalitativa (öppna) och den gavs ut till eleverna innan resan. Detta för att 

se hur och vad de hade för reflektioner innan resan. Fråga 7 är borttagen då den enbart var 

tillför att se om de hade andra reflektioner att tillägga. Eleverna är även här anonyma och 

uppdelade i samma nummerordning som tidigare, se Resultat av enkät 1 och 2 (s.20, 3.1.1 och 

s.30, 3.1.2). 

Fråga 1, Vad har du för förväntningar på resan? Majoriteten av eleverna ansåg att de såg 

fram emot att få åka till Polen. Några nämnde även att de hade stora förväntningar på resan, 

medans Kille 31 ansåg, ”Ganska små, men det ska bli intressant att se på ett läger.” De elever 

som ansåg att de hade stora förväntningar hade några begrepp som de nämnde: roligt [2st], 

intressant [3st] och lärorikt/förståelse [6st]. Kille 25 skrev, ”Det kommer att vara roligt och 

intressant samt lärorikt.” Två elever betonade att deras förväntningar huvudsakligen ligger i 

att de vill få en djupare förståelse för Förintelsen som händelse. Tjej 45 svarade följande, ”Ha 



38 

 

kul och lära sig mer om förintelsen och den judiska tron”.  I och med detta betonade hon att 

hon utifrån resan ville få en större förståelse för den judiska tron, samt kulturen. Medans Tjej 

19 svarade, ”Jag hoppas jag lär mig mer om förintelsen och att förstå mer hur det gick till.” 

Fråga 2, Vad under resan ser du mest fram emot? Svaren från de åtta eleverna var snarlika i 

förhållandet till varandra. Majoriteten var överens om att de såg fram emot resan och de ville 

se koncentrationslägren i verkligheten. Kille 15 skrev, ”Att få se Auschwitz och allt som har 

med andra världskriget att göra i verkligheten”. Tjej 19 ansåg som majoriteten av eleverna, 

”Att få se alla saker som är kvar av förintelsen, men även att se på resten av Krakow.” 

Fråga 3, Varför vill du fara på denna resa till Polen? Eleverna var även i denna fråga 

överens om varför de ville göra Polenresan och vad de kunde få ut av resan individuellt. 

Majoriteten menade att de ville åka på denna resa för att kunna få uppleva detta i 

verkligheten, samt att detta skulle öka deras förståelse över vad som hade inträffat. Tjej 19 

svarade, ”För att jag tycker att det är en väldigt stor sak med tanke på vad som hände där 

under förintelsen. Och som sagt vill jag lära mig mer.” Medans Kille 25 svarade, ”För att det 

verkar roligt att se Polen och intressant att få se i verkligheten vad som hände” och Kille 13, 

”För att kunna lära mig mer om vad som hände där och hur dom hade det. Sedan är det alltid 

roligt att resa.” Kille 11, betonade att, ”För att det verkar intressant att få uppleva det i 

verkligheten och inte bara se de på bilder och filmer.” Medans Kille 15 menade, ”För att jag 

är intresserad av andra världskriget. Så det kommer att bli en upplevelse att få se allt i 

verkligheten”. Även Kille 31 påpekade att hans motivation till resan byggde på intresse. Tjej 

44, ”Jag tror att det är en upplevelse i livet som man inte glömmer”. 

Fråga 4, Vad tror du att resan till Polen kommer att ge dig? Eleverna kom att ge varierande 

svar och de har kategoriserats 1-4, [1]. Förståelse, [2]. Erfarenheter (upplevelser), [3]. 

Minnen och [4]. Kunskap. Fyra av eleverna hamnade under [1]. Förståelse. Gemensamt ansåg 

de att resan kommer ge dem en större förståelse över Förintelsen. Tjej 19 svarade, ”Mer 

förståelse för vad som hände genom att se det.” och Kille 13, ”Jag tror den här resan till Polen 

kommer att ge mig ganska mycket. Jag kommer att lära mig mycket och få en bättre inblick 

hur det var där.” Medans Kille 11 svarade, ”Kommer nog ge mig ett nytt sätt att tänka 

angående förintelsen”. Tjej 45 betonade att resan kommer ge henne en ”Större förståelse i 

judiska tron och historia”. Under kategorin[2]. Erfarenheter (upplevelser) kom två elever att 

hamna. Kille 25 svarade, ”Erfarenhet och mycket lärorika upplevelser.” Medans Tjej 44 

svarade, ”Upplevelser som jag inte hade sen tidigare.” De två sista eleverna hamnade under 

vardera kategorin, [3]. Minnen och [4]. Kunskap. Kille 31 kom genom sitt svar att hamna 

under de båda kategorierna [3]. och [4]. då han svarade, ”Kunskap, minnen”. Kille 15, kom att 

hamna under [3]. då han svarade, ”Resan kommer vara ett minne för livet. Man kommer att få 

se saker som man aldrig sett förut. Jag hoppas att man kommer lära sig nya saker.” 

Fråga 5, Tror du att denna resa kommer kunna ge dig en större förståelse över Förintelsen? 

Majoriteten av eleverna var överens om att resan skulle ge dem en större, samt bredare 

förståelse för Förintelsen genom att fara på resan. Tjej 44 gav ett övergipande svar över vad 

de samtliga eleverna svarade, ”Jag tror att jag kommer att få en mer verklig bild av det hela.” 

Fråga 6, Tror du att du kommer ha nytta av att ha varit på denna resa? I skolan? I livet? 

Majoriteten av eleverna gav åter igen snarlika svar. Tre av dem svarade att detta kommer att 

påverka dem både i dag och i framtiden. Tjej 45 svarade, ”Självklart, det kommer säkert att ge 

många intryck som kan vara bra längre fram.” Även Tjej 44 och Kille 13 nämnde detta, ”Ja, 

det tror jag, både i skolan och livet”(Tjej 44) och ”Jag tror att man kommer att ha med sig det 

hela livet hur dom hade det där borta.” (Kille 13). Medans Kille 11 skrev följande, ”Jo man lär 

sig mycket mer och ha med sig det i livet att man har varit i Polen på [sic] lägrena är ganska 
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coolt.” Kille 15 betonade också betydelsen av detta, ”Jag kommer att ha stor nytta av resan, 

kunna berätta för nästa generation och föra det vidare.” 

3.1.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar eleverna utifrån enkät 3 att de genom resan vill skapa en djupare 

kunskap och förståelse för Förintelsen som händelse. Framförallt när det gäller hur det var då. 

Men även att de skapat sig en större förståelse om den judiska tron samt kulturen i Polen. 

3.2 Resultat av observationen 

Under denna del kommer en presentation av observationsresultatet att genomföras. 

Observationen ägde rum i samband med Polenresan till förintelse- och koncentrationslägren 

Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau under våren 2010. Vid resan medverkade nio elever ( 

Grupp A). Observationen var en ostrukturerad observation och kom att ske under en hel dag, 

se Bilaga 6. Observationsdeltagarna bestod av nio elever i årskurs nio från Skola 1. 

3.2.1 På väg med buss till Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau 

Resan med buss från Krakow till Auschwitz I och Auschwitz-Birkenau II tog cirka en timme 

och som observant märktes det av att stämningen på bussen var laddad. Eleverna pratade om 

vad de skulle få se när de kom fram. Eleverna verkade både ha förväntningar och vara 

nyfikna, men även nervösa över vad de skulle få se med egna ögon. 

3.2.2 Inne i Auschwitz I 

Under vandringen i Auschwitz I observerades att eleverna visade intresse för guiden som 

berättade om de olika platserna i lägret. Det syntes på eleverna att det var mycket att ta in för 

dem, då guiden gick snabbt igenom de olika delarna i museet, t.ex. visningen av de rum där 

fångarna sov eller korridorerna med bilder på offren. Vid observationen uppkom frågor som, 

vad kände eleverna vid anblicken av detta? Kände de nedstämdhet? Förståelse? Gav det ökad 

kunskap? 

3.2.3 Rummet med tillhörigheter 

När gruppen steg in i rummet med offrens tillhörigheter, väskor, tallrikar, hår, glasögon och 

skor (barnskor) märktes elevernas nedstämdhet och det syntes att vissa av dem tog illa vid 

sig/blev upprörda av vad de såg i montrarna. Vid observationen av eleverna var det en av dem 

som hade tårar i ögonen. Vid observationen uppkom frågor som, Kom dessa saker från offren 

att göra det mer verkligt för eleverna? Tog de till sig detta mer? 

3.2.4 Vid slutet av Auschwitz I – Auschwitz-Birkenau II vistelsen 

Stämningen var ännu mer tryckt när gruppen kom till Krematorierna 1 och 2. Eleverna 

betraktade tillsammans med guiden de minnesgravar som fanns vid slutstationen av 

Auschwitz-Birkenau II. En bit bort stod en grupp ortodoxa judar som sjöng på hebreiska och 

jiddisch. Vid observationen uppkom frågor som, Hur påverkade de medverkande judarna 

effekten på elevernas upplevelse av Förintelsen? Vad gav detta eleverna, förståelse? 

Medlidande för Förintelsens offer? 

3.2.5 Besök vid den judiska statsdelen Krakow 

Efter att eleverna fått bevittna Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau kom eleverna att få 

besöka det som finns kvar av det judiska kvarteret i Krakow. De fick där även besöka en av de 

få bevarade judiska synagogorna som finns kvar efter andra världskriget. Stämningen hade 
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lättnad efter besöket i lägren och åter igen var eleverna pratiga. Vid observationen uppkom 

frågor som, kunde eleverna genom detta få en förståelse för hur Förintelsen kom att påverka 

den judiska befolkningen? Kom detta att ge dem en större förståelse för det judiska livet? 

3.2.6 Samtal mellan en lärare och en elev 

När gruppen hade lämnat det judiska kvarteret samt tidigare besökt lägren, observerades ett 

samtal mellan en av de medföljande lärarna och en av eleverna. Eleven kommer efter ett tag 

fram till läraren och säger entusiastiskt, ”Jag hittade en riktigt snyggt medalj med ett hakkors 

på... får jag köpa den” (Lärarens svar är inte relevant i detta sammanhang). Vid observationen 

av detta samtal uppkom då fråga, vad har egentligen eleven i detta fall lärt sig av denna resa? 

3.3 Resultat av reflektionstexterna 

I denna del kommer de nio elevernas reflektionstexter från Polenresan att redovisas, (Grupp 

A). Reflektionstexterna ligger som grund för elevernas reflektioner kring vistelsen i 

koncentrations- och förintelselägren Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau. 

3.3.1 Förväntningar hos eleverna 

Ett fåtal av eleverna tog även upp sina förväntningar inför resan i texten, (se även 3.1.3 

Resultat av enkät 3, s. 37). Kille 25 skrev följande, ”… Jag vet inte vad jag förväntade mig 

men visste att det skulle vara lärorikt. Vi har läst i skolan om förintelsen men jag har nog 

aldrig riktigt förstått allt fören nu.” Även Kille 13 nämnde detta, ”Jag var nervös och ganska 

spänd inför besöket. Jag visste inte hur jag skulle reagera riktigt, hur allt skulle påverka mig. 

Det jag förväntade mig var jobbigaste att se, gaskammaren var även det svåraste. ” 

3.3.2 Tankar om vistelsen i Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau 

Eleverna var överens om att besöket i förintelselägren gav dem en ny förståelse, samt kunskap 

om själva händelsen. Några av eleverna framhöll att även om de var där och fick se allt, var 

det fortfarande overkligt, 

Jag tycker att det var en stor upplevelse att fara och [sic] kålla på Auschwitz. 

Jag tyckte mest att det var overkligt men ibland kändes det mer verkligt och 

man tänkte att "tänk att det här verkligen har hänt på riktigt". […]Det kände 

också konstigt att vara där och se allt som man bara har sett på bilder och 

filmer, att man verkligen var där (Tjej 43, reflektionstext). 

Mitt första intryck av Auschwitz var att det inte var verkligt, att det inte var 

här alla oskyldiga människor dödades. Alla de skor och borstar var bara 

tomma objekt som inte gav några större intryck, de var först då vi gick ner i 

"tortyr- källaren" där de politiska fångarna hade suttit som jag började förstå 

var vi var och vad som hade hänt. Det var ganska märkligt att se allt som 

man har sett i filmer fast i verkligheten (Tjej 45, reflektionstext). 

Vid betonandet av att händelsen kändes overklig, påpekade några elever att detta blev mer 

uppenbart att detta har inträffat vid betraktandet av de efterlämnade resväskor med namn, 

skor, glasögon och andra tillhörigheter som hade tillhört olika människor från olika platser. 

De menade även att vid betraktandet av dessa saker gjorde det inträffande hemskare. 

När vi var i Auschwitz och såg allt som en gång hade tillhört fångarna som 

kom till lägret, kändes det bara hemskt att så många kom dit utan att 

egentligen veta vars de skulle. Väskorna som de hade haft med sig och 

skrivit sina namn på gjorde att jag insåg hur många som kom dit och miste 

livet (Tjej 19, reflektionstext). 
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Det jag upplevde idag är garanterat ett minne för livet. När man kom till 

Auschwitz så kändes allting så ofattbart. Det går inte att förstå hur många 

människor som dött i dom olika [sic]lägrena. Att få se alla montrarna med 

gamla resväskor, skor, glasögon, proteser mm var verkligen hemskt (Kille 

15, reflektionstext). 

Tjej 45 beskrev detta följaktligen, ”Det som chockade mig mest var de bilder av fångar som 

har blivit uppsatta för besökare samt den montern med små barn-skor och en trasig docka som 

blivit hittad i lägret”. Några av eleverna tog även upp att de blev rörda av hur människorna i 

lägren fick leva. Kille 31 skrev, ”På vintern så hade dom det jätte kallt, vissa frös ihjäl för att 

det var så dåligt tätat i dessa hus. Det dom har varit med om är så otroligt hemskt. Jag kan inte 

förstå hur det finns vissa människor som inte tror på detta hemska inferno”. 

Ett fåtal av eleverna nämnde även vilken betydelse som gruppen av ortodoxa judar som sjöng 

på hebreiska och jiddisch kom att ge dem, samtidigt som de fick ta del av informationen kring 

de två gaskammarna i Auschwitz II-Birkenau. Tjej 43 skrev, ”Det kändes mest [sic]hämskt 

och verkligt för mig var inne i gaskammaren och vid gravarna och stenplattorna längst bak i 

[sic]Birkenau där några gubbar stod och sjöng en bit bort”. Även Tjej 44 nämnde detta, 

Det är svårt att komma på ett ord som beskriver allt man fått uppleva i dag, 

det är så mycket vi fått se, så många nya intryck och upplevelser att man inte 

riktigt hunnit "smälta" och tänka igenom det ännu. Men ett ögonblick som 

jag kommer att komma ihåg är när vi kom fram till gaskamrarna i 

[sic]Birkenau. Järnvägen tog slut där, mitt emellan två av gaskammarna. Jag 

kunde nästan se framför mig hur människor forslades med tåg till järnvägens 

slut, till livets slut. En kör med rabbiner stod och sjöng vid den ena 

gaskammaren, det var väldigt vackert och väldigt ledsamt. Detta, 

tillsammans med upplevelsen att få gå in i en av gaskammarna, kändes 

inombords i hjärtat (Tjej 44, reflektionstext). 

3.3.3 Vad besöket har gett eleverna 

Eleverna var alla överens om att resan till Polen har gett dem en större förståelse och insikt 

över själva händelsen, men även att de kommer att bära med sig denna lärdom om Förintelsen 

resten av livet. 

Jag tror att man får en annan syn av andra världskriget och 

koncentrationslägren när man väl får se vad judarna har fått uppleva. […] 

Men det var en stor upplevelse för mig och jag tycker verkligen att det är 

hemskt det som har hänt och den här resan kommer jag nog alltid att minnas. 

Så jag tycker verkligen att det var bra att vi for hit och fick se det! (Tjej 43, 

reflektionstext). 

Några av eleverna påpekade också i betydelsen av att få se hur de levde och i vilka 

förhållanden, då detta gav dem en större förståelse för hur människorna hade det i lägren. 

Kille 13 skrev följaktligen, ”Dagens besök i Auschwitz och [sic]Birkenau har gett mig en 

bättre bild av hur det verkligen såg ut och hur allt var i lägret. ” Killarna påpekade också att se 

och vara i koncentrationslägren går inte alls att jämföra med att enbart läsa om det i skolan. 

Kille 31 skrev, ”Resan dit har gjort att jag har fått en mycket bättre inblick i hur fångarna hade 

det på dessa hemska läger. När man jobbar om detta i skolan så har man inte riktigt förstått 

hur hemskt dom hade det”. Även Kille 15 nämnde detta, ”All fakta som guiden sa var ganska 

svår att ta in eftersom att man blev ganska chockad av allt man såg. Det går inte att jämföra 

jobbet om andra världskriget i skolan med det man såg i dag, nu förstår man vad de har varit 

med om”. Medans Kille 11 svarade, ”Under denna resa har jag lärt mig mera om förintelsen. 



42 

 

Innan resan så hade man ju bara lärt sig allmänt om förintelsen. Jag fick lära mig hur judarna 

gjorde för att överleva. T.ex. att doms snodde mat från andra, vissa tiggde av andra”. 

3.3.4 Elevernas reflektioner över besöket i Auschwitz  

Eleverna var huvudsakligen överens om att det var svårt på så kort tid att ta in all fakta som 

guiden pratade om, och samtidigt hinna se de olika platserna i Auschwitz I och Auschwitz II-

Birkenau. Kille 13 svarade, ”Det var för mycket att ta in, och jag antar att tankarna kommer 

senare. Jag tror de flesta av oss har fått en helt annan syn på förintelsen. Man har lärt sig saker 

på ett helt annat sätt. Man måste se allt för att förstå bättre”. Två av eleverna ansåg åter igen 

att det var overkligt, det som hade hänt. 

Jag tror att jag skulle behöva åka hit i alla fall en gång till för att kunna 

riktigt förstå vad det är jag ser. Som jag sagt tidigare så kändes allt bara 

overkligt och svårt att inse. [...] Att läsa och se bilder från Auschwitz och 

[sic]Birkenau, är inget jämfört med att vara på plats och se själv. Jag tyckte 

att allt bara kändes overkligt. Att det faktiskt verkligen var här som de 

hände, och nu är jag här. Intrycken jag fick går inte att beskriva, det var för 

mycket att ta in och förstå (Tjej 19, reflektionstext). 

Det vi läser i skolan är endast blad med fakta och bilder att nu har varit och 

sett med egna ögon där detta massmord utspelade sig är en helt annan sak. 

Känslan när du stod i gaskammaren är inget du kan känna bara genom att 

höra om det. Du måste verkligen uppleva att stå på platsen där många hundra 

tusen människor miste sina liv för att verkligen förstå förintelsen förstå 

(Kille 25, reflektionstext). 

Eleverna visar genom sina texter att de har kommit till en annan insikt än vad de hade innan 

resan till Polen. En utav eleverna kom med grund i toleransresan att fundera över om detta 

skulle kunna ske igen och om det skulle kunna ske i dag. Tjej 45 skrev följaktligen, ”Många 

frågar om jag tror att något som förintelsen kan hända igen, och svaret till det blir att jag 

hoppas med hela mitt hjärta att det inte kan/kommer att hända men med det jag har hört folk 

säga om muslimer är jag rädd för att de kan ´stå på tur´”. Även Kille 11 menade att resan har 

gett honom nya insikter och en ny förståelse än tidigare, han skrev följande, 

Det är först när man ser det i verkligheten man får en blick hur allt var. Det 

är som svårt och skriva om vad man har lärt sig, eftersom man har läst om 

förintelsen i skolan. Det enda jag kan komma på är att man ser hur det 

verkligen var och fick lite mer förståelse. Förut hade man kanske skojat om 

judar men definitivt inte efter en resa till Krakow(Kille 11, reflektionstext). 

Tjej 43 reflekterade över miljön, och hon menade att, ”Det skulle säkert ha känts annorlunda 

och mer verkligt och [sic]hämskt om de skulle vara regnigt och kallt, för nu var det ju soligt 

och varmt ute så jag tror de gjorde lite grann av hur man upplevde att vara där.” 

3.3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det utifrån både observationen och reflektionstexterna påvisa att 

eleverna anser att de har fått en ökad kunskap, samt förståelse för Förintelsen som händelse. 

Majoriteten av eleverna menar också att ett besök i koncentrationslägrena inte går att jämföra 

med att enbart ta del om Förintelsen i skolan. Att det således måstes upplevas i verkligheten. 

Eleverna anser även utifrån resan att de har fördjupat sina etiska och moraliska 

ställningstaganden än vad de har haft tidigare. 
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4. Analys och diskussion 

Följande kapitel kommer att beröra både metod- och resultatdiskussion, detta utifrån studiens 

bakgrund och resultat. Kapitlet är indelat i följande underrubriker, 4.1 Metoddiskussion och 

4.2 Resultatdiskussion. 

4.1 Metoddiskussion  

I denna undersökning har tre olika metoder används, enkätundersökningar, observation och 

reflektionstexter. Undersökningen bygger därmed på en bred metoddel som grundar sig på 

både kvantitativa och kvalitativa metoder. Hur förhåller sig undersökningen till reliabilitet och 

validitet? 

4.1.1 Reliabilitet och validitet 

Enkätundersökning 

Eliasson (2006) menar att reliabilitet vid enkätundersökningar framförallt handlar om utifall 

den givna undersökningen är pålitlig eller inte, men även om det går att göra undersökningen 

igen. I och med detta finns det ett antal faktorer som bör bejakas vid användandet av 

enkätundersökningar. Faktorer som kan påverkat det rådande enkätresultatet är bland annat 

svarsfrekvensen och urval av informanter. Enligt Patel och Davidsson (2003) är det vid 

genomförandet av enkätundersökningar viktigt att forskaren är medveten om att 

svarsfrekvensens validitet kan påverkas på olika sätt. En viktig faktor är hur eleverna 

uppfattar frågorna. Svårigheterna med enkäter är att det inte går att veta om frågorna var bra 

eller inte bra ställda förrän efteråt. Därför menar Ejlertsson (1996) att det är viktigt att alltid 

gå igenom frågorna ordentligt innan enkäterna ges ut. Denna problematik kan erfaras vid 

frågorna i enkät 1 och 2 där ett fåtal av eleverna kom att ge fler eller färre svarsalternativ. 

Orsaker till detta kan vara att enkäterna bestod av öppna frågor. Eller att informanterna inte 

förstod eller inte läste frågan ordentligt. Trots detta kom majoriteten av eleverna att ge 

utförliga svar.  

Ejlertsson (1996) påpekar även att enkäternas validitet påverkas beroende på hur hög/låg 

bortfall det är. I de tre utförda enkäterna kom bortfallet på olika sätt att påverka 

svarsalternativen. Vid enkät 1 var bortfallet 14,7% och vid enkät 2 var det 30 %. I enkät 3 var 

bortfallet endast en utav nio elever. Trots bortfallet kom enkäterna att ge hög svarsfrekvens. 

En annan faktor som påverkade svarsfrekvensen var att det var svårt att få tid och plats för när 

enkäterna skulle delas ut. Till exempel bör validiteten ha påverkats då enkät 2 gavs ut under 

de sista två veckorna innan sommarlovet. Trots tidsbrist, samt det stora bortfallet kom 

enkäterna ändå att ge en djupgående förståelse över hur och vad eleverna kunde om 

Förintelsen. Detta med stöd av observationen och reflektionstexterna.  

Observation och reflektionstexter 

Undersökningen grundar sig även på en ostrukturerad observation under en dag i Polen. Trots 

att det rörde sig om en ostrukturerad observation så lägger den ändå en betydande grund för 

studien i sig, då det precis som Backman skriver ”I den kvalitativa ställer man frågan om hur 

individen tolkar och formar (sin) verklighet”(Backman, 1999:48). Således lägger detta en 

djupare grund över vad eleverna upplevde under besöket i lägren. Enligt Ejvegård (2009) är 

fördelen med observation att undersökningen i hög grad kan utgå från individers beteenden i 

naturliga situationer. Patel och Davidsson (2003) menar att det som undersöks genom den 

kvalitativa metoden framförallt är att kunna förstå och tolka livsvärlden. 
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Det finns självklart även en del svårigheter med att använda sig av observationer, 

”Observationen, registreringen eller ´avlägsningen´ av verkligheten är en mera komplicerad 

process, då den är beroende av observatören, en tolkande subjekt” (Backman, 1999:53). Trots 

detta har observationen gett ett bra tillfälle till reflektion över hur eleverna tar till sig kunskap 

samt tar till sig etiska reflektioner i det vardagliga mötet med verkligheten. En fördel med en 

deltagande observation är att eleverna kan känna mer tilltro samt att det rör sig om en mer 

naturlig situation än om det hade varit en utomstående observatör vid undersökningstillfället. I 

samband med observationen kom korta anteckningar att nedtecknas. Anteckningarna stärker 

därmed reliabiliteten. Undersökningen kom även att bygga på de nio elevernas reflektioner 

utifrån besöket i lägren. Elevtexterna ger en klar överblick över elevernas uppfattningar och 

reflektioner över Förintelsen som händelse, samt över deras uppfattningar efter vistelsen. 

Reflektionstexterna kom att lägga en djupare förståelse för observationen och det ger därmed 

en hög validitet i undersökningen. Enkäterna, observationen och reflektionstexterna har 

därmed gett ett djupare, samt bredare information. Detta gör att den insamlade datan har varit 

mycket komplex att bearbeta, samt sammanställa. Svårigheterna med detta var därför att 

kunna presentera ett så brett spektrum utav resultatet. Metoderna har i undersökningen 

därmed lagt en bra grund för själva resultatet och det ses därför som trovärdigt utifrån syftet. 

4.2 Resultatdiskussion 

I denna del kommer resultatet att diskuteras utifrån följande tre underrubriker, 4.2.1 Kunskap, 

4.2.2 Värdegrund (etiska och moraliska ställningstaganden) och 4.2.3 Förintelsen. Dessa tre 

underrubriker grundar sig i syfet, samt de fyra frågeställningarna. 

1. Lär sig elever mer genom att få se historiska platser praktiskt om Förintelsen i 

historieundervisningen, än enbart genom läsa om detta i läroböcker? 

2. Skapar eleverna en djupare insikt, samt kunskap om Förintelsen om de får ta del av 

Förintelsen praktiskt? 

3. Kan eleverna genom det praktiska (resan) lära sig att göra etiska och moraliska 

antaganden och därmed bättre kunna öka sin förståelse för människors olikheter? 

4. Varför är det viktigt att undervisa om Förintelsen för dagens skolelever och hur ser de 

på ämnet Förintelsen? 

4.2.1 Kunskap 

Kunskapsdelen utgår från två av frågeställningarna, Lär sig elever mer om Förintelsen genom 

att få se historiska platser praktiskt i historieundervisningen, än enbart genom att läsa om detta 

i läroböcker? Den andra frågan rör, Skapar eleverna en djupare insikt, samt kunskap om 

Förintelsen om de får ta del av Förintelsen praktiskt? Denna del grundar sig därmed på hur 

eleverna förhåller sig till teoretisk och praktisk kunskap, samt huruvida det kommer ske 

någon tydlig förändring i kunskapsutvecklingen hos de elever som fick åka till Polen. I och 

med detta är det därför viktigt att vara medveten om svårigheten att generalisera kunskap som 

praktiskt och teoretiskt. Något som även har uppkommit i denna undersökning. 

Med grund i detta kom enkät 1 och 2 att bestå av fyra kunskapsfrågor. Dessa frågor kom att 

ställas, då det är grundläggande för denna undersökning att se vad eleverna har för 

kunskapssyn och hur de anser sig ta till sig kunskap lättast. Utifrån detta rör både fråga 3 och 

4 praktiska och teoretiska synvinklar. Fråga 3 berör vad eleverna anser om att läsa en lärobok 

och svara på tillhörande instuderingsfrågor. Vid granskning av fråga 3 kan det ses att svaren 

är relativt lika vid enkät 1 och 2, då det var ganska jämnt mellan de elever som föredrar 

teoretiskt och praktiskt inlärningsätt. Motivationen hos majoriteten av eleverna som föredrar 

teoretiskt, menar att läsning är kunskapsstimulerande och det gör det även lättare med 
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tillhörande instuderingsfrågor. Medans de elever som föredrar praktiskt, anser att detta är ett 

tråkigt lärosätt som inte ger något i längden. Några av dessa elever anser även att de hellre 

ville se film eller gå på studiebesök. Detta stöds av Dewey (2004/1899) som anser att det 

krävs ett alltmer kunskapsstimulerande sätt för eleverna att lära sig ny kunskap på, än enbart 

att ta in det teoretiskt. Dewey menar även att det inte räcker med att eleverna enbart får läsa 

om ett ämne, utan att de även får uppleva det i verkligheten. Vid enkät 2 har elevernas svar 

inte förändras i någon hög grad, enbart i enstaka fall. Istället motiverar flera utav eleverna 

varför de föredrar praktisk kunskap och detta framförallt då de får använda hela kroppen. 

Något som stöds i Deweys syn att kroppen är betydelsefull i den givna kontexten 

(inlärningstillfället).  

Fråga 4 rör huruvida eleverna tror att de lär sig mer genom att uppleva/erfara kunskap, än att 

enbart läsa sig till kunskap (teoretiskt). Vid en övergripande granskning utav elevernas svar 

vid både enkät 1 och 2 påvisas det att majoriteten av eleverna föredrar praktisk kunskap, 

gentemot teoretisk kunskap. Ett fåtal av eleverna menar att genom att de får ta del av 

kunskapen praktisk får de ett större perspektiv för det studerande ämnet. Detta poängterades 

utav en av eleverna som åkt till Polen (enkät 2), att genom att fått tagit del av en historisk 

plats, skapar det i sig en större förståelse för själva händelsen. Då de utifrån att få se platsen, 

verkligen förstår att detta har skett. Några av eleverna har även antytt under båda enkäterna att 

de föredrar båda lärosätten (praktisk/teoretiskt) i kombination med varandra, något som även 

Dewey påpekar (1999/1916). För det är ju så precis som det också bekräftas i Lpo94 att 

eleverna i undervisningen skall få erfara olika uttryck för kunskaper. Men eleverna skall även 

få ta del av praktiska, sinnliga, estetiska och intellektuella aspekter i undervisningen. 

Resultatet utifrån enkät 1 och 2:s kunskapsfrågor påvisar en tydlig förändring angående 

elevernas syn på kunskap. Både hur de själva tar till sig kunskap, men också hur de förhåller 

sig till kunskap i fråga. Men hur kommer detta sig? Vad ligger grunden till denna förändring? 

Vad som är orsakerna till denna förändring är svårt att avgöra, men i enkät 2 går det att utläsa 

att en större majoritet av eleverna föredrar praktisk kunskap före teoretiskt. En orsak till detta 

kan vara att det var ett mindre urval vid enkät 2 än vid enkät 1, då endast Skola 1 deltog vid 

enkät 2. Således påverkar detta att flertalet av eleverna vid Skola 2 i detta fall troligen fördrar 

teoretisk kunskap. Överlag kan det därför observeras att eleverna vid Skola 1 har fått en ny 

syn på praktisk kunskap, detta i samband med att några utav eleverna har fått åka på 

toleransresa till Polen. Trots att det utifrån de två enkäterna påvisas att eleverna anser att de 

tar till sig kunskap lättast praktisk, så bedrivs fortfarande majoriteten av dagens undervisning i 

skolan teoretisk. Något som Dewey (1999/1916) håller med om, trots att han även anser att 

skolan bör alltmer integrera praktisk och teoretisk kunskap. Det är emellertid viktigt att 

påpeka att denna undersökning enbart rör sig om en urvalsgrupp och det är därmed svårt att 

ge en generell uppfattning i frågan.  

Enkäterna 1 och 2 ger således en överblick över elevernas uppfattningar kring teoretisk och 

praktisk kunskap. Elevernas syn på kunskap är ändå betydelsefull i denna undersökning då det 

lägger grund till om det går att observera någon förändring mellan de elever som besökte 

koncentrationslägren och de elever som inte gjorde detta. Detta kan kopplas till Deweys 

(1999/1916) syn att skolan skall öppna för nya möjligheter och förutsättningar för elevernas 

kunskapsprocesser och i samklang till den verklighet som finns utanför skolans värld. Även 

enkät 3, observationen och reflektionstexterna kom gemensamt att lägga en bra grund för 

denna undersökning. Framförallt genom att ge en överblick över vad de nio eleverna som åkte 

till Polen kom att lära sig kunskapsmässigt i jämförelse med sina klasskamrater, något som 

kommer att diskuteras i följande stycke.  
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Kom resan att förändra elevernas kunskapssyn och fick de en djupare förståelse för Förintelsen? 

Utifrån enkät 3 anser eleverna överlag att resan kommer ge dem en ökad kunskap, samt 

förståelse genom att få besöka och se platser kopplade till Förintelsen i verkligheten. Något 

som de menar inte går att jämföra med att vare se film eller bilder. Detta stödjer sig därmed i 

Lpo94 att i undervisningen skall eleverna berikas olika möjligheter via olika lärosätt som 

stimulerar elevens kunskapsinlärning. Motiv för resan kan också skådas utifrån elevernas 

svar, då majoriteten menar att det ligger i deras eget intresse att de vill åka på resan. Något 

som ligger nära Deweys (2004/1899) syn att kunskap och intresse går hand i hand. Samt även 

Comenius (1989) nämner detta. Trots detta är det viktigt att vara medveten om att eleverna 

bör ha en bra kunskapsmässig grund att stå på innan resan. Detta för att eleven inför resan 

skall få förberedelse över vad den kommer att få bevittna, så att det inte annars skapar en 

förvirring hos den enskilde eleven vid mötet av verkligheten. Eller att resan skapar en motsats 

effekt hos eleven angående Förintelsen som händelse. Dewey menar således att vid 

erfarenhetsbaserat lärande bör eleverna få vara aktiva och pröva sig fram för att kunna nå 

kunskap. Utifrån detta bör det belysas att det i den rådande kontexten är svårt att kunna lägga 

fram hur och vad eleverna egentligen har tagit till sig kunskapsmässigt genom enbart ha 

observerat eleverna under en dag. Men genom att basera sig på både observationen och 

reflektionstexten, har det gett undersökningen en mer konkret bas att grunda sig på. Vad kan 

då tolkas utifrån detta? 

Utifrån analysen av både observationen och reflektionstexterna kan det konstateras att 

eleverna som åkte till Polen har fått en djupare kunskap än vad de hade tidigare. Detta kan ses 

både utifrån deras nya åsikter kring kunskap, men också utifrån moraliska aspekter som 

kommer beröras i 4.2.2 Värdegrund. Men kan dessa elever utifrån resan skapa sig en djupare 

förståelse, samt kunskap om Förintelsen gentemot de andra eleverna i urvalsgruppen? Således 

kan det konstateras att utifrån reflektionstexterna menar eleverna att de efter resan har fått en 

djupare förståelse över hur det verkligen var och de anser även att det är en stor skillnad mot 

att enbart läsa om det i skolan. Eleverna menar även att det ger ett annat perspektiv på 

händelsen som sådan, att verkligen få se platsen med egna ögon. Utifrån elevtexterna och 

observationen kan slutsatsen bli att eleverna har skapat en större förståelse och insikt över 

Förintelsen än vad de hade tidigare. Självklart grundar sig detta resultat på vad eleverna 

utifrån undervisningen hade fått för kunskap innan resan och hur den enskilde eleven 

påverkades av detta. Således stödjer detta sig i Dewey (199971916), som betonar att den 

kunskap som eleverna tar till sig är resultatet av upplevelser som sker i det verkliga samhället 

utanför skolan. Det är även viktigt att vara kritisk vid ett sådant anförande, men eftersom det 

rör sig om elevernas individuella reflektioner och tankar går det enbart att dra slutsatser 

utifrån vad som uppfattades i den givna kontexten, samt det skriftliga ordet.  

4.2.2 Värdegrund (etiska och moraliska ställningstaganden) 

Detta avsnitt berör elevernas värdegrund och utgår från frågeställningen, Kan eleverna genom 

det praktiska (resan) lära sig att göra etiska och moraliska antaganden och därmed bättre 

kunna öka sin förståelse för människors olikheter? Frågan är i sig komplex, men trots detta 

har ändå enkät 1 och 2 gett en betydande grund för elevernas åsikter i denna fråga. Därmed är 

det viktigt att vara medveten om att Förintelsen som ämne i sin helhet rör stora delar av etiska 

och moraliska aspekter, som också tas upp här, som t.ex. vad är ett människoliv? och hur 

skall en människa kunna handla etiskt rätt? Samt skall människor särbehandlas på grund av 

etnicitet, religion, kön osv.? Detta är därför en viktig del i denna undersökning, framförallt 

rörande om eleverna utifrån besöket i Polen skapat sig en annan uppfattning om människors 

olikheter än vad de haft tidigare. Detta stämmer således överens med Ambrosewicz-Jacobs 

och Hondos (2005) syn på att Förintelsen är ett betydande ämne som ger eleverna en 



47 

 

förståelse över hur människan fungerar etiskt och moraliskt i överensstämmelse med 

samhällets normer och värderingar. Men går detta? Detta är något som följaktligen kommer 

att i diskuteras i denna del om värdegrunden. 

Enligt Zackari och Modigh (2000) skall skolan värna om demokrati, människors lika värde 

och lika rättigheter. Skolan skall även ge eleverna en grundläggande förståelse för andra 

människors olikheter (Lpo94). Med betoning på detta är det därmed betydelsefullt att eleverna 

får en förståelse över Förintelsen och dess betydelse för vårt samhälle. Således kom det vid 

enkät 1 och 2 att ställas tre värdegrundsfrågor till eleverna. Den första frågan, fråga 8 rör 

huruvida eleverna anser att det är rätt eller inte att offra människoliv för ett bättre samhälle. 

Eleverna bör i och med detta få en förståelse över varför nazisterna i sin ideologi hade tanken 

att utrota andra människor på grund av sin tro, etnicitet osv. Vid en jämförelse av enkät 1 och 

2 ses det en betydande förändring i elevernas svar angående detta. Förändringen i elevernas 

svar kan precis som tidigare ha olika bakomliggande orsaker. Något som kommer diskuteras 

närmare i följande stycke. 

Vid granskning utav fråga 8 påvisas det ett brett spektrum i elevsvaren. Det som är intressant i 

detta sammanhang är att en större andel av eleverna vid enkät 1 anser att det är rätt att offra 

människoliv för ett bättre samhälle, medans vid enkät 2 har endast ett fåtal antytt detta. Hur 

kommer detta sig? Vad är det som har orsakat att fler elever anser att de håller med om detta 

vid enkät 1 och inte vid enkät 2? Kan det ligga i att endast Skola 1 deltog vid enkät 1? Eller 

särskiljdes elevernas värderingar så pass vid Skola 1 och 2 att det därmed gav detta resultat? 

Utifrån detta kan det således framläggas olika hypoteser och åsikter kring detta svar. I nästa 

stycke kommer en grundläggande orsak diskuteras. 

En orsak till elevernas tydliga åsiktsförändring kan vara att efter resan har det skett ett 

kunskapsutbyte mellan de eleverna som reste till Polen och de resterande eleverna i Skola 1. 

Detta kunskapsutbyte har skett genom att eleverna som åkte delgav sina upplevelser över vad 

de lärt sig utifrån vistelsen i lägren vid en redovisning för deras klasskamrater. Utifrån att 

eleverna berättar om sina nya kunskaper bidrar det i sin tur till nya kunskaper hos deras 

klasskamrater som delges detta. Som i sin tur kan ha bidragit till det förändrande resultatet 

som kan ses vid enkät 2. Något som stöds i Deweys (2004/1899) syn på att människan är en 

social varelse och att genom social samvaro och kommunikation med andra människor i 

omgivningen, detta fall skolan, kan detta bidra till nya kunskaper, samt skapar även en 

moralisk utveckling hos den enskilde eleven. 

I detta sammanhang är det också betydande att få veta vad eleverna har för egentlig 

uppfattning om att alla människor anses ha lika värde eller inte (fråga 9). Men även vad de 

anser om hur fördomar mot andra människor uppkommer (Fråga 11/3). Detta är en betydande del 

i arbetet med Förintelsen, då det är viktigt att så tidigt som möjligt kunna förändra de elever 

som har intoleranta tankar och åsikter om andra grupper i samhället. Något som är mycket 

aktuellt i dag när Sverige blir alltmer mångkulturellt. Utifrån detta går det därmed att härleda 

till Lpo94 om att skolan skall på bästa möjliga sätt motverka främlingsfientlighet (xenofobi) 

och rasism. Med grund i detta kan det utifrån båda enkäterna 1 och 2 antas att det inte har 

skett någon större förändring utifrån elevsvaren. Då majoriteten av eleverna är överens om vid 

båda enkäterna att alla människor har lika värde och att en persons etnicitet eller tro inte skall 

särskilja någon människa från någon annan. Trots detta finns det ofta ett fåtal elever i 

elevgrupper som har en annan åsikt och som särskiljer sig gentemot sina klasskamrater. 

Tyvärr kan det därmed luta åt det mer intoleranta förhållningssättet, något som framförallt kan 

ses i samhället över lag. Men detta bekräftas också i denna undersökning. Orsaker som kan 

ligga till grund till detta kan vara många, mer eller mindre betydande. I och med detta är det 
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därmed betydande att låta eleverna med grund i Förintelsen även få ta del av mänskliga 

rättigheter (FRA, 2010). Detta för att kunna skapa en så bra grund för förståelse om 

Förintelsen som möjligt hos eleverna, samt motverka intolerans hos eleverna. 

Utifrån detta kan det därmed konstateras att ett fåtal utav eleverna i denna undersökning 

påvisar en tendens till främlingsfientlighet. Medvetet eller inte medvetet är svårt att avgöra.  

Vid enkät 1 skriver Kille 35 följande, ”White power/vit makt neger slakt” och vid enkät 2 

skriver Kille 84, ”Det är redan sedan länge bevisat att vi [sic]Vita är högre stående än flertalet 

andra folkslag och raser”. Utifrån de två anförda citaten kan det självklart uttolkas en hel del. 

Att det till exempel kan röra sig om två elever som helt enkelt inte är medvetna om vad de 

skriver om, eller att de försöker vara komiska vid enkätens utförande. Men troligen rör det sig 

om något mer djupgående än detta, då det kan uttolkas utifrån elevsvaren att eleverna helt 

enkelt har börjat skapa sig en sådan negation(intolerans) i sin uppfattning om andra 

människor, i detta fall mörkhyade och judar. Detta är självklart enbart spekulationer, men vid 

båda fallen bör det ändå funderas över hur skall skolan ta i tu med sådana attityder samt 

åsikter, går det verkligen? Dock bör svårigheterna att kunna förändra en enskild individs 

redan förutbestämda åsikter poängteras. Trots detta är det viktigt att den undervisande läraren 

på bästa möjliga sätt bemöter de elever som har intoleranta och extrema åsikter/tendenser, 

detta med stöd av skolan. Detta grundar sig därmed i Lpo94, där det står att skolan skall vila 

på en demokratisk grund, samt gynna öppenhet där intoleranta åsikter bemöts med kunskap. 

Med utgångspunkt i enkät 1 och 2 kan slutsatsen således dras att eleverna som medverkat vid 

båda enkäterna överlag har en bra värdegrund att stå på, bortsett från de få elever som har ha 

en tendens till att dra åt det främlingsfientliga hållet. Utifrån detta bör det då funderas över om 

resan till Polen kom att göra någon skillnad för de elever som åkte, eller inte. Precis som det 

nämnts tidigare, är denna fråga komplex i sig, men utifrån observationen och 

reflektionstexterna har det ändå gett en övergripande bild över huruvida eleverna har 

förändrat sin värdegrund utifrån resan eller inte. Med tanke på detta påminner det även om 

Deweys syn om att när den enskilda eleven får uppleva något praktiskt i verkligheten, kan 

eleven genom detta skapa sig en moralisk förståelse för det som skett. 

Undersökningen av den utförda observationen visar att eleverna som åkte till Polen kom att 

påverkas av vistelsen i Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau på olika sätt. Vissa 

påverkades mer medan andra påverkades mindre, något som inte går att bortse ifrån. Denna 

förändring kom framförallt att vara tydligt vid observationen av eleverna när de fick se rummet 

med tillhörigheter. I rummet fanns montrar med offrens olika ägodelar såsom glasögon, väskor 

och skor. Eleverna påverkades på olika sätt av vad de såg. Således kan det utifrån detta anses att 

vistelsen kom att ge eleverna en annan förståelse för Förintelsen än de hade tidigare, något som 

stöds utifrån Deweys tanke om verklighetsbaserad kunskap. Då Dewey( i Hartman et al. 2003) 

menar att den enskildes handlade sker praktiskt i samvaro med andra kan det i sin tur skapa 

moraliskt handlade. Men i och med detta bör frågor ställas, Kom dessa saker från offren att göra 

det mer verkligt för eleverna? Hur påverkade de medverkande judarna effekten på elevernas 

upplevelse av Förintelsen?  

Utifrån detta är det åter igen viktigt att vara medveten om svårigheterna med att utgå från en 

observation, där undersökningen utgår från elevernas etiska och moraliska värderingar. Men 

precis som tidigare konstaterats så är de enskilda reflektionstexterna ett bra komplement till 

förståelsen av elevernas tankar. Dessa texter ger en ökad betydelse för undersökningen då det 

är elevernas egna tankar och funderingar som tolkas och värderas. Vikten av att elever får 

möjlighet att reflektera och värdera sina tankar, samt reflektera över sina etiska 

ställningstaganden belyses även i Lpo94.  
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Enligt Lpo94 skall skolan skapa en grundläggande förståelse hos eleverna för människors 

olikheter såsom etnicitet, religion och kön osv. Detta är något som även stöds i denna 

undersökning. Detta kan ses i elevernas reflektionstexter, där eleverna efter besöket i lägren 

på olika sätt gett utryck för ny förståelse för människors olikheter. Detta är i enlighet med 

Deweys (2004/1897) tanke att eleverna kan skapa sig moraliska och etiska ställningstaganden 

i möte med verkligheten. Eleverna kom att påvisa detta genom att nämna exemplet att 

mörkhyade och muslimer kommer stå på tur om det sker en liknande händelse igen. Utifrån 

detta kan det tolkas att eleverna påvisar en insikt om att det är viktigt att detta inte skall ske 

igen, då eleverna menar att människor med annan tro och etnicitet i dag kan stå på tur. Detta 

påvisar därmed att eleverna har skapat sig en förståelse över vad en liknande händelse skulle 

kunna ge för konsekvenser i dagens samhälle.  

Vid en vidare granskning utav de nio elevtexterna framkommer det att majoriteten av eleverna 

utifrån resan har kunnat skapa sig djupare etiska och moraliska antaganden. Något som på ett 

sätt motsätts i Handbook for teachers, där FRA (2010) menar att elevernas känslor som 

uppkommer vid ett besök i lägren inte kan vara detsamma som under Förintelsen. Trots detta 

menar de att självfallet kan eleverna föreställa hur det skulle kunnat vara, men att det är långt 

ifrån hur det egentligen var. Detta är något som i detta fall bör ifrågasättas. Självklart kan 

ingen skapa sig samma känslor som någon annan, men detta lägger ändå grunden till etiska 

och moraliska reflektioner hos eleverna. Något som ter sig tydligt i elevtexterna är att 

eleverna har fördjupat sina etiska och moraliska antaganden, exempelvis Kille 11 påvisar en 

tydlig förändring i sitt tänkande kring hans syn på judar. Kille 11 skriver, ”Förut hade man 

kanske skojat om judar men definitivt inte efter en resa till Krakow”. Eleverna kom även att 

beröras känslomässigt vid besöket, framförallt vid besöket i gaskammaren. En av eleverna 

kom även att fundera över varför människor förnekar Förintelsens existens. Kille 31 skriver, 

”Jag kan inte förstå hur det finns vissa människor som inte tror på detta hemska inferno”. 

Således är det viktigt att i undervisningen belysa om den enskilda människan i denna 

händelse, samt dess roll i samhället.  

4.2.3 Förintelsen 

Denna del rör ämnet Förintelsen och berör frågeställningen, Varför är det viktigt att undervisa 

om Förintelsen för dagens skolelever och hur ser de på ämnet Förintelsen? Trots att 

Förintelsen inträffade för sextiofem år sedan är denna händelse fortfarande något som ges 

stort utrymme i skolan, något som även är en mycket viktig aspekt i denna undersökning. Men 

för att kunna svara på frågeställningen är det betydande att veta vad eleverna i denna 

undersökning kan om Förintelsen, samt även hur de i dag ser på ämnet Förintelsen.  

Med grund i detta har eleverna fått svara på sju olika frågor om Förintelsen. Vid enkät 1 

ställdes frågorna 10, 13 och 16 för att kunna få en överblick över vad eleverna har för 

kunskaper om Förintelsen. Utifrån dessa tre frågor kan det utläsas att eleverna har en 

grundläggande kunskap om Förintelsen. Men vid en djupgående granskning av resultatet vid 

fråga 16 kan ett fåtal utav elevernas svar anses vara kontroversiella i detta sammanhang, något 

som kommer att förklaras härnäst. Eleverna fick vid fråga 16 rangordna sju svarsalternativ 1-

7, utifrån vad de anses som viktigaste vid lärdom av Förintelsen. Majoriteten av eleverna 

påvisar tydligt etiska och moraliska värderingar, då de utifrån rangordningen menar att 

Förintelsen som ämne är betydande då det lägger grund för respekt till andra människor, något 

som stöds av Lpo94. Då det i Lpo94 står att, varje elev skall få en grundläggande förståelse 

för människors olikheter såsom kön, religion och etnicitet . Men det som är kontroversiellt i 

detta är att ett fåtal av eleverna anser att tre svarsalternativ som är betydande i förståelsen av 

Förintelsen är minst väsentliga, såsom kunskap om etik och moral, antisemitism och 

främlingsfientlighet, samt demokrati. Självklart är detta inte konstigt i sig, då frågan ställdes 
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på det sättet att de skulle rangordna utifrån vad de själva anser är viktigast om lärdom av 

Förintelsen. Detta gör att resultatet inte alltid blir som det egentligen är tänkt.  För det som är 

annorlunda i detta är att rangordningen skiljer sig gentemot det som förväntas utav eleverna, 

och som enligt Lpo94 skall ha förankrat när de slutar grundskolan. För i Lpo94 står att när 

eleverna slutar årskurs nio skall de ha tagit till sig demokratiska och etiska värderingar, samt 

ställningstaganden. Men även att de får en förståelse för antisemitism och 

främlingsfientlighet. Detta är något som kommer att tas upp i nästa stycke. 

Utifrån resultatet framkommer det således att ett fåtal av eleverna anser att tre svarsalternativ 

har minst betydelse vid lärdom av Förintelsen. Dessa är, kunskap om antisemitism och 

främlingsfientlighet, insikt i etiska och moraliska ställningstaganden och demokratins 

betydelse i vårt samhälle. I och med detta bör frågan ställas, Vad är gör att dessa aspekter 

anses som minst betydelsefullast vid lärdom av Förintelsen? Detta är viktigt att fundera över 

då dessa aspekter är väsentliga vid undervisningen om Förintelsen och därför anses det 

diskutabelt att eleverna finner att dessa tre av aspekter inte är lika betydande. Vad är det som 

ligger grund till detta? Flera olika tolkningar kan göras, att eleverna helt enkelt inte förstår 

begreppens innebörd eller att dessa inte har tagits upp i samband med undervisning om 

Förintelsen och därför anses det diskutabelt att eleverna finner att dessa tre av aspekter inte är 

lika betydande. Vad är det som ligger grund till detta? Flera olika tolkningar kan göras utifrån 

detta, att eleverna helt enkelt inte förstår begreppens innebörd, eller att de inte har tagits upp i 

samband med undervisning om Förintelsen. För det är ju viktigt att eleverna skall få en så hel 

täckande förståelse för Förintelsen som möjligt och därför är det betydande att eleverna även 

kan förstå dessa delar, något som även förespråkas av Ambrosewicz- Jacobs och Hondo 

(2005). De anser att Förintelsen som ämne skall bidra till att stärka elevernas förståelse och 

medvetenhet om mänskliga rättigheter och demokrati. Men även att de får en förståelse för 

antisemitism, förintelseförnekelse och rasism. Utifrån detta bör frågan åter ställas, har 

eleverna verkligen fått en grundläggande förståelse för Förintelsen? 

I enkät 1 och 2 ställs frågorna 12/5, 14/6 och 17 för att få en djupare förståelse över elevernas 

kunskaper samt deras reflektioner över Förintelsen som händelse. Frågorna grundar sig på vad 

eleverna har för antaganden kring Förintelsen och vad de anser om att Förintelsen har ägt 

rum. Men även om de tror att det skulle ha gått att förhindra att Förintelsen ägde rum eller 

inte. Självklart är frågorna i sig spekulativa, men ändå betydande i detta sammanhang. Detta 

på grund av att frågorna i sig är öppna och kom därmed ge en större möjlighet till fler 

reflekterande svar från eleverna. Samtidigt är det viktigt att eleverna får reflektera över den 

kunskap som de tar till sig, något som även stödjer sig i Dewey. Dessa tre frågor påvisar 

därför att eleverna har skapat sig en grundläggande förståelse över Förintelsen som händelse 

samt att ett stort antal av dem även har reflekterat över Förintelsens betydelse över dagens 

samhälle. Utifrån dessa frågor påvisar eleverna även grundläggande etiska och moraliska 

ställningstaganden, då majoriteten av eleverna anser att det var fel med denna händelse, då 

ingen oskyldig människa ska behöva dö i onödan (Fråga 12/5). Även vid fråga 14/6 och 

17(enkät 1) påvisar eleverna en grundläggande reflektion över varför Förintelsen ägde rum 

och om det skulle kunna ske igen.  

Det finns emellertid ett fåtal elever som i både enkät 1 och 2 anser att det var rätt att 

Förintelsen ägde rum. Detta är därmed en viktig aspekt att åter igen belysa. Trots att en stor 

del av eleverna har en grundläggande förståelse för Förintelsen så finns det någon/några som 

har åsikter som tenderar åt främlingsfientlighet, något som även kan ses i samhället över lag. 

Kille 53 särskiljer sig åter igen gentemot sina klasskamrater då han i två av frågorna svarar, 

”Det var problem sedan första världskriget och det var judarnas fel och då skulle dom dö!!!” 

(fråga 14, enkät 1) och ”Ja. Det finns fortfarande judar som lever”(fråga 17, enkät 1). För att 
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motverka sådana tendenser är det viktigt att detta arbetas med i undervisningen om 

Förintelsen, men även tidigare, då det är viktigt att ge eleverna en grundläggande kunskap om 

antisemitism, förintelseförnekelse och rasism (Lpo94). Enligt Bauman(1994) är därmed 

undervisningen om Förintelsen betydande då det ger en överblick över hur sårbart ett 

samhälle är, samt att Förintelsen även ger eftervärlden en viktig lärdom att detta inte får hända 

igen.  

Förintelsen har satt sina spår i många människor men nya generationer utan personliga 

erfarenheter av denna händelse växer upp. Detta skapar således en större distans mellan 

Förintelsen och nya generationer som får möta detta i skolan. Trots att Förintelsen som ämne 

ger en vidgad förståelse över vårt eget samhälle, etiskt som moraliskt (Ambrosewicz-Jacobs 

& Hondo, 2005), så är det ändå betydande i denna undersökning att fundera över, hur 

förhåller sig, samt berörs eleverna egentligen eleverna till Förintelsen? Vid en granskning av 

fråga 15/7 påvisar det vid både enkät 1 och 2 att en stor del av eleverna anser att Förintelsen 

som händelse inte berör dem alls. Utifrån dessa elevsvar kan det konstateras att det 

huvudsakligen grundar sig på två orsaker, men orsakerna kan självfallet vara flera. Orsakerna 

som framkom ur elevernas svar är att de anser att händelsen ligger för långt bort i tiden och att 

de inte kan relatera sig till detta då de inte själva, eller någon anhörig till dem varit med om 

händelsen. Huvudsakligen menar de också att Förintelsen enbart är ett ämne, precis som andra 

ämnen som de möter i skolan. Detta kan således bli ett problem på sikt, då elever tenderar att 

nonchalera eller skärma av sig mot sådant som hänt för långtbort i tiden. Detta kan då i sin tur 

tendera till att stadigt bygga upp intoleranta åsikter i samhället.  

Även i denna fråga kan det i ett fåtal av enkätsvar utläsas att ett fåtal av eleverna anser att de 

inte berörs av Förintelsen som händelse. Två av eleverna anser att de inte bryr sig om 

Förintelsen, då de själva inte är judar, medans en annan elev menade att det inte är hans 

problem för vad som hände judarna under Förintelsen. Utifrån detta bör frågan ställas, vad 

ligger grund till detta? Skulle dessa tre elever kunna förändra sitt sätt att tänka om också de 

fick se lägren? Detta är tyvärr inget som kommer kunnas tas upp här. Utav de elever som 

anser att de berörs av händelsen, menar att den var hemsk i sig och de hoppas att det inte 

skulle ske en liknande händelse i framtiden. Två utav eleverna menar att detta berör dem 

personligen då den ena eleven påpekar att det kan beröra henne genom att hon tror och den 

andra påpekar att hon skulle kunnat drabbas på grund av hennes utseende. 

I denna studie har det således diskuterats hur och vad eleverna har för kunskaper samt reflektioner 

om Förintelsen. Det är också viktigt att diskutera varför det är viktigt att undervisa om Förintelsen 

för dagens skolelever. På denna fråga finns det ett antal grundläggande faktorer som på olika 

sätt har belyst genomgående i diskussionen. För det första är det viktigt att med grund i 

Förintelsen kunna ge eleverna en grundläggande förståelse för dagen samhälle, något som 

stöds av Ambrosewicz- Jacobs och Hondo (2005). De menar även för att eleverna ska få en 

förståelse för dagens samhälle är det viktigt att samföra aktuella ämnen såsom antisemitism, 

rasism och förintelseförnekelse (Lpo94). Undervisningen om Förintelsen bör även grunda sig 

på demokratiska värderingar, något som stöds av EUs myndighet för mänskliga rättigheter. 

Således är det viktigt att eleverna utifrån detta skall få en inblick över vad okunskap och 

intolerans hos människor kan leda till, framförallt i samband med etik och moral, något som 

har berörts i tidigare avsnitt 4.2.2 Värdegrund. Dessa tendenser till intolerans som även har 

påvisats i denna undersökning skall därmed bemötas med kunskap. Men utifrån detta är det 

ännu viktigare att försöka beröra sådant som eleverna kan relatera till sin egen vardag. 

Utifrån de genomförda enkäterna ger eleverna en övergripande inblick i hur de tar till sig 

kunskap, samt även vad de anser är ett bra lärosätt. Således bör undervisningen om 
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Förintelsen bygga på diskussion och reflektion, så att det i sin tur bidrar till att stimulera 

elevernas moraliska och etiska ställningstaganden. För att eleverna utifrån detta kan bilda sig 

etiska och moraliska ställningstaganden är det betydande att elevernas åsikter bemöts och 

belyses i ett öppet klassrum, detta stödjer sig i Lpo94. Men undervisningen bör inte enbart 

stanna vid diskussion och reflektion i klassrummet, eller enbart användning i läroboken. Lika 

viktigt är det att det i undervisningen används olika läromedel såsom film och bild. Men det 

även viktigt att eleverna får möta Förintelsen i verkligheten. Detta stöds åter igen utifrån både 

Deweys tanke om verklighetsbaserad kunskap och Lpo94 att skolan skall ge eleverna 

variation i undervisningen. Detta kan eleverna både få göra genom att möta vittnen i 

undervisningen, eller att eleverna får åka på en toleransresa till Polen. Således är det 

betydande att eleverna får ta del av överlevande från Förintelsen. Detta för att eleverna skall 

få en större chans att få en förståelse för det inträffade. 

5. Sammanfattning 

Förintelsen är en händelse som har satt tydliga spår i både Sverige och övriga världen och är 

därför en påminnelse om människans mörka sida i historien. Därför är Förintelsen fortfarande 

viktig och aktuell, något som har påvisats i denna undersökning. En viktig aspekt som tagits 

upp i samband med detta är framförallt att se vilken relation, samt kunskap dagens elever har 

till ämnet Förintelsen. Men även om resultatet i denna undersökning har kunnat påvisa om 

eleverna som fått uppleva Förintelsen praktiskt verkligen skapat sig en bredare kunskap, samt 

djupare moraliska ställningstagande om Förintelsen gentemot de övriga i urvalsgruppen. 

Resultatet från de medverkande eleverna kom att delas in i tre delar, kunskap, värdegrund och 

Förintelsen, något som varit genomgående i hela undersökningen. Dessa tre delar utgår från 

både syfte och de fyra frågeställningarna. Vid kunskapsdelen påvisar majoriteten utav 

eleverna att de föredrar att ta till sig kunskap praktiskt, jämfört med teoretiskt. Dessa elever 

menar huvudsakligen att de tar till sig kunskap lättare då de får använda sig av hela kroppen. 

Samt så menar de att genom att kunna se något med egna ögon, skapar en större förståelse för 

ämnet i sig. Även vid värdegrundsdelen kan det konstateras att en stor del av eleverna har 

grundläggande etiska och moraliska ställningstaganden. Trots att denna undersökningsgrupp i 

sin helhet ådagalägger sig vara homogen representerad, så finns det ändå abnorma svar från 

enstaka elever i denna undersökning. Dessa abnorma svar visar tydligt att ett fåtal av eleverna 

har tendenser till främlingsfientlighet (xenofobi).  I den tredje delen Förintelsen, påvisar det 

även här att eleverna har en grundläggande förståelse för ämnet. Det som är intressant i denna 

del utifrån resultatet är att en stor del utav eleverna anser att de inte bryr sig om att Förintelsen 

har ägt rum, utan att det enbart är ett ämne likt andra i skolan. Något som kan bli ett problem i 

längden. Framförallt då fler generationer växer upp och avståndet mellan Förintelsen och 

dagens unga växer allt mer.  

Utifrån resultatet framläggs skillnaderna mellan de nio elever som åkte till Polen (Grupp A) 

och de som inte gjorde detta vid Skola 1 och 2 (Grupp B). Med grund i detta kan det 

konstateras att de elever som åkte till Polen har skapat sig en fördjupad kunskap, samt etiskt 

och moraliskt ställningstagande kring Förintelsen, jämte mot sina jämnåriga i denna 

undersökning.  

6. Reflektioner - Lärdomar inför kommande yrke 

Under denna studie har det uppkommit många nya tankar och funderingar kring Förintelsens 

roll i dagens skola. Eftersom Förintelsen är ett komplex ämne i sig så bör det finnas en 
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medvetenhet över svårigheterna med att undervisa om detta. Framförallt när det gäller att 

försöka få eleverna att bli medvetna om människors olikheter, antisemitism och även 

demokrati som finns i dagens moderna samhälle. Samt även få en förståelse för aktuella 

konflikter som finns i dag, till exempel konflikten i Darfur.  Således visar denna undersökning 

enbart en liten del av det som kan tas upp i samband med Förintelsen.  

Som blivande lärare inses det utifrån denna undersökning över hur viktigt det är att verkligen 

på bästa möjliga sätt möjliggöra Förintelsen för dagens elever. Att det inte enbart handlar om 

att förmedla ett ämne, utan även låta eleverna få en förståelse över dess betydelse både för 

dem själva som individer, men också för dagens samhälle i stort. I och med detta skall det 

heller inte glömmas att en kombination mellan teorietiskt och praktisk kunskap ökar 

möjligheterna för en bredare förståelse samt kunskap hos eleverna. Utifrån detta har det 

därmed uppkommit nya frågor som bör bejakas i detta sammanhang. Hur skall Förintelsen på 

bästa möjliga sätt förmedlas till dagens ungdomar så att det blir givande och intressant? Hur 

skall ämnet Förintelsen kunna förknippas med "nya" problem som finns i dagens samhälle, så 

att eleverna kan relatera sig till detta? Men även hur skall Förintelsen kunna användas för 

förståelse för etik och moral i skolan? 

Avslutningsvis är Förintelsen som ämne i skolan fortfarande betydande, men bör ännu mer 

intrigeras i skolans vardag. Detta då det påvisar i denna studie att en liten del utav eleverna 

har tendenser som är intoleranta eller tenderar åt det hållet. Trots att det enbart rör sig om en 

liten del, är Förintelsen betydande då det lägger grund till människors etiska och moraliska 

antaganden. Därmed är det viktigt att poängtera betydelsen med att låta eleverna få åka på 

toleransresor till de olika förintelselägren för att få en förståelse över hur det verkligen var.  

7.  Fortsatt forskning 

Förintelsen är ett brett ämne och således finns det många möjligheter att på ett givande och 

stimulerande sätt lära ut om Förintelsen för dagens unga. Men under denna undersökning har 

det framkommit att det har varit svårt att finna aktuell litteratur som rör undervisning kring 

ämnet Förintelsen för svenska ungdomar. Tillskillnad mot USA och England där det finns ett 

större utbud. Vid en fortsatt forskning om Förintelsen skulle det därmed vara utav intresse att 

undersöka ett större antal elever i Sverige om deras förhållande till Förintelsen. Framförallt 

skulle undersökningen då röra fler klasser som tillsammans med sina lärare får ta del av 

Förintelsen på autentiska platser runt om i Europa. Detta för att kunna skapa en större 

mångfald i själva undersökningen. 
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8. Ordlista 

Adolf Hitler var tysk politiker och kom in i makten genom att han blev partiledare 1932 i  

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Hitler övertog sedan helt makten 

efter den tyska presidenten Paul von Hindenburgs död 1934 och hade makt fram till sin död, 

1945 (Liljegren, 2008).   

Arbetsläger är ett läger där fångarna fick utstå hårt arbete och svält (Nationalencyklopedin, 

2010).  

Arkebusering innebär att offren dödas på nära håll genom skjutning (Nationalencyklopedin, 

2010). 

Dödsläger är benämningen på de läger som skiljer sig gentemot förintelseläger, då detta rör 

en fortlöpande process av massmord av den judiska befolkningen. Judarna som kom till 

dödslägret fick inte vänta någon längre tid, utan forslades oftast direkt till gaskammarna 

(Chech & Iwaszko et al., 2005:13). 

Etik och moral rör en grupp (samhälle/kultur) eller enskilds människas grundläggande 

värderingar och normer. Vad de anses vara rätt eller fel vid t.ex. en utförd handling eller 

situation som kan uppstå (Nationalencyklopedin, 2010). 

Getto/Ghetto är ett begrepp som är framförallt känt under Förintelsen, men har även använts i 

Europa redan under 1500-talet. Med getton avses en stadsdel där judar lever isolerat från det 

övriga samhället (Eriksen et. al, 2008). 

Heinrich Himmler var ledare för SS från 1 april 1934 fram till nazismens fall. 

Operation Reinhard (Einsatz Reinhard) är ett förintelseprogram som är uppkallad efter SS-

chefen Reinhard Heydrich. Detta program innebar att förinta judar, detta bland annat genom 

upprättandet av förintelselägren Bełżec och Treblinka (Bauer, 2000). 

Reinhard Heydrich var chef för det tyska Rikssäkerhetsöverstyrelsen (RSHA), SS-

säkerhetstjänst SD (Eriksson, 2008). 

Schutzstaffeln (SS) är namnet på Adolf Hitlers närmaste väpnade kår och dess benämning 

Schutzstaffeln (SS) betyder "skyddsstyrkor". SS tog över efter utrensningen av SA (Eriksson, 

2008). 

Svenska motståndsrörelsen (SMR) är en nynazist grupp som bildades 1997 och är en 

sidogrupp från vit makt (Nationalencyklopedin, 2010).  

 

Xenofobi betyder att någon/några har en ”irrationell rädsla för främlingar”, kallat 

främlingsfientlighet (Nationalencyklopedin, 2010). 

Zyklon B är varumärkesnamnet på vätecyanid som kom att användas i samband med "den 

slutliga lösnigen" (Eriksen et. al, 2008). 
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Bilagor  

Bilaga 1: Förfrågan om undersökning 
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Bilaga 2: Förfrågan om medverkan vid foton  
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Bilaga 3: Enkät 1 
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Bilaga 4: Enkät 2 
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Bilaga 5: Enkät 3 
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Bilaga 6: Observation under Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau  

Efter observationen sammanställdes tankar och funderingar som uppkommit i samband med 

resan i följande tabell.  

  

Dagens händelser: Observerat: 

Observantens 

kommentarer: 

1. På väg med buss till 

Auschwitz I och Auschwitz 

II-Birkenau. 

På bussen var 

stämningen laddad - 

eleverna pratade på. 

Skapa:                    

Förväntningar?               

Nyfikenhet?                    

Nervositet?                                          

2. På plats Auschwitz I 

(Väntan på guiden). 

Förväntningarna stiger 

och stämningen är 

laddad. 

Förväntningar?               

Nyfikenhet?                    

Nervositet?                                          

3. Inne i Auschwitz I 

Eleverna lyssnar och 

visar ett genuint intresse 

för guiden som berättar 

om koncentrationslägret.  

Nedstämdhet?               

Förståelse?                                

Ökad kunskap?                                                     

3. Rummet med 

tillhörigheter. 

Nedstämdhet och tystnad 

-vid ankomsten av 

rummet med väskor, hår, 

glasögon och skor 

(barnskor) - en av 

flickorna har tårar i 

ögonen. 

Nedstämdhet?               

Förståelse?                    

Medlidande?                                          

4. Vad slutet av Auschwitz 

II-Birkenau. 

Vid minnesgravarna och 

vid Krematorierna 1 och 

2, stod eleverna 

tillsammans med guiden. 

Längre bort stod en 

grupp sjungande 

ortodoxa judar. 

Hur påverkade de 

medverkande judarna 

effekten på elevernas 

upplevelse av Förintelsen?                 

Förståelse?                         

Medlidande?                                          

5. Buss tillbaka till 

Krakow. 

Stämningen var 

fortfarande laddad - 

eleverna var i detta fall 

tystare än innan de åkte.   

6. Ett besök i den judiska 

statsdelen Krakow.   

Förståelse för det judiska 

livet i dag och då?                                                     

      

 


