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Abstract 
The public authority called The living history forum has the mission to promote knowledge 

and understanding about human rights, tolerance and democracy in the Swedish society. They 

have developed a website where they provide educational materials which often treat the 

theme of the Holocaust during the Second World War. The aim of this study was to analyse 

what knowledge the students in the Swedish high school can acquire by using this material. 

The material consisted of five testimonies of survivors from the Holocaust and work camps 

during the Second World War. The testimonies were short-recorded movies of witness talking 

about their memories and experiences. Because of the testimonies oral form, a further aim 

with this study was also to analyse what knowledge the oral story can contribute to in high 

school students. Three questions were developed to answer the aims of the study:  
 

• What pedagogical potential has the educational material ” Personliga berättelser kan 

väcka starka känslor”, which is provided by The living history forum? 

• Which knowledge can students acquire by using the oral story, in this case in the form 

of testimonies, in history lessons? 

• Which learning criteria in Lgy 11´s Värdegrund och uppdrag and History 1b´s 

centrala innehåll” can the educational material fulfil?  
 

The method I used to answer these questions was a didactic analyse. This means that I 

answered the didactic questions who, what, why and how related to the material. To answer 

the didactic questions I also did a simple content analysis of the testimonies of what they said 

and how they said it. I then used two different theories to answer the didactic questions.  
 

My results show that the educational material has a great pedagogical potential which shows 

that students can learn to understand and feel historical empathy. This result is mostly based 

on the fact that the testimonies are oral. But the results also show that it requires careful 

considerations from the teacher before using the educational material, since one problem by 

using the oral story in history lessons seems to be that the students forget about critical 

thinking.  
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Inledning 
-Underofficeren sa åt mig att kliva upp på två staplade handgranatlådor. Det var som mjölkbackar i trä som de 

hade handgranater i. Jag klev upp på dem och satte händerna bakom ryggen. På något sätt hackade de fast mig 

med ett rep och där stod jag. Jag undrade vad de skulle göra. ”Tänker de spränga mig?” ”Det går inte. Då 

sprängs de med”. Då lyfte de av en låda. Jag hängde där, men jag stod på tå på lådan. Sen tog de bort andra 

lådan. Du har nog aldrig hängt i armarna.1 

 

Citatet är hämtad från Forum för levande historia(FFLH) och kommer ifrån ett filmklipp med 

förintelseöverlevaren Julia Lentini. I filmklippet berättar hon om sina upplevelser från 

koncentrationslägret Auschwitz. Hennes berättelse är en av fem vittnesmål av överlevare av 

koncentrationsläger och arbetsläger under andra världskriget, som ingår i ett 

undervisningsmaterial som tillhandahålls av FFLH. Syftet med FFLH är bland annat att 

främja arbetet i demokrati, mänskliga rättigheter och tolerans i samhället med utgångspunkt i 

förintelsen under andra världskriget. De uttrycker även att de vill underlätta undervisningen 

för lärare genom att tillgodose med användbart material.2Det finns således tillgång till 

lektionsupplägg med olika teman och material för undervisning i den svenska skolan. 

 

I introduktionen av materialet med vittnesberättelserna står det att ”Personliga berättelser kan 

väcka känslor”.3Det innebär alltså att vittnesberättelserna kan användas i syfte att 

känslomässigt engagera elever i historieundervisning. Relevant är då att studera om det är till 

fördel att känslomässigt engagera elever i historieundervisningen och därmed analysera vilka 

kunskaper som undervisningsmaterialet kan bidra med till elever. Det går att anta att 

vittnesmål i muntlig form inte för jämnan används i historieundervisningen, således är det 

intressant att studera om vittnesmålen och dess muntliga karaktär kan bidra med några 

särskilda kunskaper genom att tillämpa dem i historieundervisningen.  

 

 
	
	
																																																								
1”Tema: Normer. Julia Lentini”, [Video], tillgänglig: https://www.levandehistoria.se/film/tema-normer-julia-
lentini, (Hämtad: 2018-05-03) 
2 http://www.levandehistoria.se/vittnesmal-overlevande-fran-forintelsen/livia-frankel (Hämtad 2018-03-26). 
3 Forum för levande historia, ”Personliga berättelser kan väcka känslor”, Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan (Hämtad: 2018-05-03) 
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Syfte och frågeställning 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka den pedagogiska potentialen för 

undervisningsmaterialet som innehåller vittnesmål av överlevare från koncentrationsläger och 

arbetsläger under andra världskriget med medföljande uppgifter, som tillhandahålls av Forum 

för levande historia. Fokus ligger på att undersöka hur den muntliga berättelsen kan användas 

i historieundervisningen och vilka kunskaper i Lgy 114 den kan bidra med att förmedla till 

elever i den svenska gymnasieskolan. Därmed kommer en avgränsning att göras vilket 

innebär att studien inte närmre kommer att diskutera vilken faktakunskap som 

vittnesberättelserna förmedlar. För att kunna besvara syftet ska nedanstående 

frågeformuleringar besvaras då den första frågan ämnas vara studiens huvudfråga. 

 

• Vilken pedagogisk potential har undervisningsmaterialet ”Personliga berättelser kan 

väcka starka känslor” som tillhandahålls av Forum för levande historia?  

 

För att kunna besvara denna fråga ska följande frågor också besvaras.  

• Vilka kunskaper kan främjas hos eleverna genom tillämpning av den muntliga 

berättelsen i form av vittnesmål i historieundervisningen? 

• Vilka mål i Lgy 11´s värdegrund och uppdrag och i Historia 1b´s centrala innehåll 

kan uppfyllas genom tillämpning av undervisningsmaterialet i historieundervisningen? 	

Bakgrund kapitel 
Forum för levande historia 
Syftet med studien är som nämnt att analysera vilket lärande som blir möjligt genom att 

använda sig av undervisningsmaterialet som tillhandahålls av FFLH som innehåller 

vittnesmål från överlevare av koncentrationsläger/arbetsläger under andra världskriget med 

medföljande uppgift. Fokus är som nämnt att analysera dess pedagogiska potential med 

utgångspunkt i den muntliga berättelsen. Undervisningsmaterialet finns som nämnt att tillgå 

på Forum för levande historia. Det är därmed relevant att förklara närmre för vad Forum för 

levande historia är och dess syfte. Deras huvudsakliga uppgift är att främja förståelse för 

mänskliga rättigheter, tolerans och demokrati med utgångspunkt i Förintelsen som historisk 

företeelse. De är en statlig myndighet under kulturdepartementet. Myndigheten har sin 

																																																								
4 Skolverket (2011), ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011.  
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inriktning mot kultur, utbildning och kunskap och de samarbetar med andra myndigheter och 

institutioner vars verksamheter arbetar med liknande frågor.5 

 Genom deras hemsida kan användaren få tillgång till en stor materialbank 

utifrån olika teman som exempel Förintelsen, folkmord, demokrati osv. En del av materialet 

vänder sig direkt till skolundervisningen eftersom det är konkreta uppgifter att arbeta med i 

klassrummet medan annat material vänder sig till en bredare publik. Myndigheten har som 

krav att stödja undervisning och studier av Förintelsen för att uppfylla främjandet av 

mänskliga rättigheter. Därmed går vittnesmålen från överlevare av 

koncentrationsläger/arbetsläger, som går att finna på Forum för levande historias hemsida, att 

använda i historieundervisningen i gymnasieskolan.6  

Berättelsen och människan  
Som nämns i inledningen är filmklippen och vittnesberättelserna av muntligt karaktär. Det är 

således en form utav ett berättande av en berättelse. Men vad är då en berättelse och vad 

innebär det för människan? Berättelser är vanligt förekommande i människans vardag och 

tenderar att ha flera funktioner beroende på dess kontext. Lars-Christer Hydén skriver i Att 

studera berättelser- Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv att genom berättelser 

så gör vi något, det är på så vis en handling vars syfte kan handla om att människan vill förstå, 

berätta, förneka eller belysa något i dennes värld. Hydén menar att berättelsen ger oss 

möjlighet att förstå världen utifrån olika perspektiv eftersom varje berättelse säger något om 

berättaren ifråga och dennes värld. Genom att människan använder berättelsen av olika 

anledningar kan det förstås att dess betydelse också varierar.7 Berättelsen är alltså en naturlig 

del i människans vardag för att förstå sig själv och sin omgivning. Men som studien syftar till 

ska vittnesberättelserna kopplas till ämnet historia eftersom de tilltänks att användas inom 

specifikt historieundervisningen eftersom de skildrar den historiska företeelsen förintelsen 

under andra världskriget. Intressant är då att diskutera berättelsen utifrån ämnet historia. 

Historieprofessorn Jörn Rüsen har intresserat sig för just ämnets berättande karaktär. Han 

poängterar genom att hänvisa till historiken Hayden Whites uttalande om historia ”a verbal 

structure in the form of a narrative prose discourse”8 att historia i sin praktik en form utav 

berättande. Hayden ska ha grundat det på historikens arbete att konstruera historiska 

																																																								
5Sveriges riksdag, ”Förordning (2007: 1197) med instruktion för Forum för levande historia”, Tillgänglig: 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071197-med-
instruktion-for-forum_sfs-2007-1197 (Hämtad: 2018-03-26).  
6 Forum för levande historia, ”Om oss”, Tillgänglig:  http://www.levandehistoria.se (Hämtad: 2018-03-26). 
7 Hydén, Lars-Christer & Hydén, Margareta (1997), ”De otaliga berättelserna” i Hydén, Lars-Christer & Hydén, 
Margareta, Att studera berättelser- Samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv, s. 16ff.  
8 Rüsen, Jörn (2005), History Narration Interpretation Orientation s. 9. 
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berättelser utifrån primär källor. Haydens uttalande om historikers arbetssätt att konstruera 

berättelser förargade många historiker eftersom det innebar att de utifrån källor skapade 

historiska berättelser genom att använda sin kreativa och fantasifulla förmåga. Det innebär att 

historiska berättelser alltid består av både fakta och fiktion vilket påverkat statusen för 

historia som vetenskapligt ämne. Dock menar Rüsen att historiens berättande karaktär är 

värdefullt för ämnet och dess mottagare. Han har utvecklat tre huvudsakliga syften med 

historia som uppfylls genom just dess berättande konstruktion.  

• Det första syftet är att historisk narration används för att återberätta en historisk 

företeelse vars innebörd hjälper människan att förstå sin nutid.  

• Den andra bygger vidare på det första resonemanget då historiska berättelser ger 

människan ett sammanhang för att förstå sin tid ur ett större perspektiv.  

• Det sista resonemanget handlar om att människan både som berättare och mottagare 

genom berättelsen skapar sig en identitet.9  

Dessa kriterier visar således på betydelsen av historia och dess berättande karaktär. Men 

berättandet kan förekomma både i form utav text och muntliga berättelser och som nämnt är 

vittnesberättelserna som ska analyseras i denna studie en form utav ett muntligt berättande.  

 

Anna Johansson fokuserar i sin bok Narrativ teori och metod på att ge metoder och teorier för 

att analysera livsberättelser vilket är den form av muntlig berättelse som vittnesberättelserna i 

denna studie är. Hon förklarar enkelt vad som är specifikt för en livsberättelse vilket är att det 

är en berättelse om en person som berättar om sitt liv eller utvalda delar ur det. Johansson 

hänvisar sedan till den feministiska sociologen Laurel Richardsons fem sociologiska 

perspektiv på livsberättelser. Dessa ringar in betydelsen av livsberättelsen som bland annat 

handlar om att den ger människan möjlighet till att förstå andra människor och kulturella 

normer. Den femte punkten är den kollektiva berättelsen vilket handlar om att ”ge röst” åt 

grupper som tystnad ned av de hegemoniska berättelserna. Syftet med dessa historier är 

framförallt hoppet om social förändring.10 Vittnesberättelserna av överlevarna av 

koncentrationslägren/arbetslägren skulle kunna appliceras till denna typ av livsberättelse 

eftersom dess syfte är att sprida kunskap om vad som försiggick i 

koncentrationslägren/arbetslägren men också för att främja mänskliga rättigheter, tolerans och 

demokrati i samhället.11 

																																																								
9 Rüsen (2005), s. 9ff.  
10 Johansson, Anna (2012), ), Narrativ teori och metod, s. 23f. 
11 Forum för levande historia, ”Om oss”, Tillgänglig:  http://www.levandehistoria.se (Hämtad: 2018-03-26). 
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Oral history 
Anledningen till att diskutera Oral history, fortsättningsvis muntlig historia i denna studie är 

relevant eftersom muntlig historia framställs genom exempel vittnesmål, se nedan. Det 

innebär att den muntliga berättelsen har en plats inom historieskrivningen vilket ger den 

status, inte bara inom historieskrivningen utan också inom forskning och undervisningen. 

Begreppet är även viktigt att förstå i studiens sammanhang eftersom det kommer att 

omnämnas ett flertal gånger. I Sverige har undervisning i muntlig historia bedrivits i flera år. 

Inom högre utbildningar har det en historik sedan 90-talet.12 När metoden slog igenom i 

Sverige var det främsta argumentet att ”ge röst” till människor i historien. Vilket innebar att 

man inom historieämnet ville arbeta genom intervjuer och samtal med människor i samtiden 

för att just ”ge röst” åt grupper som exempel osynliggjorts i samhället, vilket överensstämmer 

med Johansson kollektiva berättelse. Argumenten för att använda muntlig historia som källa i 

historieskrivningen fick en politisk prägel eftersom man hänvisade till demokratins principer. 

Man ansåg att människor hade rätten till att göra sin röst hörd i samhället. Användning av 

muntlig historia fick således metodologiska och ideologiska utgångspunkter.13  

 

Att definiera muntlig historia är inte helt oproblematiskt. Eftersom det pågår en ständig debatt 

om vad som ska inbegripas i begreppet. Thor Tureby förklarar i analogin Muntlig historia- i 

teori och praktik att dess författare försökt att definiera begreppet. I begreppet har de 

inkluderat både metoder, olika material och discipliner vilket gör det brett.14 De uttrycker sig:  

 
”Inom oral history förs teoretsiska och metodologiska diskussioner om hur personliga minnen och berättelser 

kan användas som material för vetenskapligt utforskande av det förflutna och dess representationer, liksom om 

hur dessa bäst kan förmedlas och bidra till ny kunskap.”15 

 

Vittnesberättelserna i undervisningsmaterialet kan alltså användas som källor för att 

framställa muntlig historia. Det exemplifieras bland annat i studiens tidigare forskning. Det 

ger vittnesberättelserna också status och skapar relevans för att också använda dem i 

historieundervisningen. De personliga berättelserna ger ”röst åt” människor som förtryckts 

och tillsammans skapar vittnesberättelserna också en bild av en historisk företeelse vilket är 

värdefullt för historia och historieundervisningen. 
																																																								
12 Thor Tureby, Malin (2015), ”Oral history i en internationell kontext”, i Thor Tureby, Malin & Hansson, Lars, 
Muntlig historia- i teori och praktik, s. 13ff. 
13 Annika Olsson (2015), ”Från att ge röst till att ge och ta plats” i Thor Tureby, Malin & hansson, Lars, Muntlig 
historia- i teori och praktik, s. 42f.  
14 Thor Tureby (2015), s. 11f. 
15 Thor Tureby (2015), s. 12. 
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Metod 
Metoden jag kommer att använda mig av för att ta reda på undervisningsmaterialets 

pedagogiska potential består av flera olika steg. Med den pedagogiska potentialen avses det 

att ta reda på huruvida undervisningsmaterialet är relevant i ett undervisningssammanhang, 

alltså vilka kunskaper som materialet kan förmedla till eleverna. Således kommer materialet 

att analyseras utifrån Lgy 11.16 Men det första jag kommer att göra är att analysera 

filmklippen med vittnesberättelserna samt den medföljande övning som tillkommer till 

materialet. Eftersom studien är begränsad till sitt sidantal kommer vittnesberättelserna inte att 

transkriberas ingående utan mer att sammanfattas. Det beror på att huvudfokus kommer att 

ligga på vilka kunskaper som den muntliga berättelsen kan förmedla till elever i 

historieundervisningen. Jag är alltså intresserad av den muntliga formen på kommunikationen. 

Men det är oundvikligt att helt utesluta dess innehåll eftersom det bör vägas in i analysen av 

dess pedagogiks potential och är högst relevant i ett undervisningssammanhang. Jag kommer 

därför att göra en enklare innehållsanalys17 av vittnesberättelserna där jag fokuserar på vad de 

sammanfattningsvis förmedlar.  

 

Som nämns i bakgrunden är vittnesberättelserna en form av livsberättelser som i detta fall 

framförs i muntlig form. Anna Johansson ger flertalet exempel på hur muntliga berättelser 

används och analyseras inom forskning. Hon poängterar att den muntliga berättelsen är 

speciell eftersom den i sig är en händelse. Den berättar inte bara vad som sägs utan också hur 

det sägs. Det innebär att berättandet blir en form utav en social handling.18Därmed finns det 

relevans att analysera hur vittnena berättar sina historier för att ta reda på dess pedagogiska 

potential i historieundervisningen eftersom dess muntliga karaktär kan bidra med att förmedla 

kunskaper som annars inte varit möjliga om berättelserna exemeplvis skulle tillämpas via text. 

I och med att vittnesberättelserna analyseras och sammanfattas samt att den visuella aspekten 

studeras och vägs in i analysen måste studiens validitet tas i beaktning. Eftersom de muntliga 

berättelserna är en social handling så bör även jag som forskare att sättas in i en social 

kontext. Denna studie har en så kallad reflexiv karaktär. Johansson hänvisar till Paul Atkinson 

och Michael Hammersly som menar att detta alltid ska uppmärksammas i sociala studier. Det 

innebär att jag som forskare påverkas i mina slutsatser utifrån reaktioner, normer, känslor och 

																																																								
16 Skolverket (2011), ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011.  
17 Wicke, Kurt (2013), ”Vad är meningen med meningen? Textanalys som metod att tolka texters innebörd”, i 
Erlandsson, Soly & Sjöberg, Lena, Barn- och ungdomsforskning- Metoder och arbetssätt, s. 193ff. 
18 Johansson (2012), s. 24f. 
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politiska sammanhang.19 Exempel går det inte att ta för givet att min känslomässiga reaktion 

på vittnesberättelserna överensstämmer med andra människor. Men för att bemöta denna 

problematik kommer min metod också att innebära att jag lägger en stor vikt på mina 

teoretiska utgångspunkter i min analys för att stärka mina resultat. Utifrån mina tolkningar 

kommer jag sedan att dra generaliseringar vilket innebär att jag kommer att jobba utifrån en 

induktiv analysansats 20  

 

Eftersom studien syftar till att pedagogiskt granska undervisningsmaterial för 

historieundervisningen bör de därmed analyseras genom pedagogiska principer. Därför har 

jag valt att använda mig av en didaktisk analys som metod för att få en helhetlig bild av 

undervisningsmaterialets pedagogiska potential. Efter att jag gjort en innehållsanalys av 

undervisningsmaterialet kommer jag sedan att utgå ifrån de didaktiska frågeställningarna vad, 

vem, varför och hur i min analys.21 Genom att besvara de didaktiska frågeställningarna kan 

jag sedan genom att sammanställa dem komma fram till ett resultat. Jag anser att denna metod 

är högst relevant eftersom den fungerar som en metod för lärare i praktiken för att analysera 

lektionsupplägg utifrån pedagogiska ansatser vilket också denna studie ämnas syfta till.   

 

Vem- frågan kommer jag att besvara utifrån vem FFLH riktar undervisningsmaterialet till och 

även utifrån vald kursplan ur Lgy 11.22 

’ 

Vad- frågan är relevant att diskutera eftersom det svarar på vad eleverna kan lära sig genom 

vittnesberättelserna med medföljande arbetsuppgift. Jag kommer att presentera dem i 

analysdelen och sammanfatta kort vad som sägs och hur det sägs. Men fokus kommer dock 

att ligga på den muntliga berättelsens pedagogiska potential, alltså vad eleverna kan lära sig 

genom tillämpning av muntliga berättelser i historieundervisning. För att ta reda på det 

kommer jag som nämnt att främst utgå från mina teoretiska utgångspunkter. 

 

Varför- frågan kan endast besvaras genom att koppla svaren från vad eleverna kan lära sig 

och sedan appliceras det på kunskapsmålen i Lgy11. De delar i Lgy 11 jag ämnar koppla 

materialet till är värdegrund och uppgifter och det centrala innehållet i Historia 1B. Genom 

																																																								
19 Johansson (2012), s. 28f. 
20 Thomassen, Magdalene (2017), Vetenskap, kunskap och praxis, s. 50f. 
21 Wahlström, Ninnie (2016), Läroplansteori och didaktik, s. 131f. 
22 Skolverket (2011), ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011.	
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denna jämförelse går det sedan att styrka varför undervisningsmaterialet kan användas i 

undervisningen.23 

  

Hur-frågan kommer att diskuteras utifrån den medföljande uppgiften men också utifrån 

muntlig historia eftersom vittnesberättelserna kan användas som material vid framställning av 

muntlig historia.  

 

När jag gjort innehållsanalysen och den didaktiska analysen kommer jag sedan att 

sammanställa ett resultat. Resultatet kommer att diskuteras vidare i diskussionen då jag 

kommer att jämföra och problematisera resultatet gentemot tidigare forskning som berör 

studier om den muntliga berättelsen i undervisning.   

Teoretiska utgångspunkter 
Eftersom den muntliga berättelsen som begrepp är brett och kan tillämpas i många 

sammanhang vill jag klargöra att den muntliga berättelsen i denna studie ämnar vara 

vittnesberättelser som framförs muntligt. Magnus Hermansson Adler skriver i sin bok 

Historieundervisningens byggstenar om den narrativa historien. Med den narrativa historien 

inkluderar han den muntliga berättelsen eftersom den ofta företräds av exempel 

vittnesberättelser.24 Han poängterar att denna kunskap har en särdeles nytta för eleverna och 

benämner dessa i tre punkter vilka är: 

 

• Ett underlag för att utveckling av historisk empati (det vill säga förstå genom och med hjälp av den 

historiska aktörens känslor, tankar, yttrande och handlingar).  

• En möjlighet till identifikation med offren i historien. 

• Begripliga händelseförlopp av någon som genomlevt historien.25 
 

Jag kommer i denna studie att använda Hermansson Adlers teorier som nämns ovan för att 

granska undervisningsmaterialets pedagogiska potential. Hans teorier om vilket värde den 

muntliga berättelsen kan ha i undervisningen hjälper mig i denna studie att främst besvara vad 

elever kan lära sig vilket sedan underlättar en fortsatt analys av de didaktiska 

frågeställningarna.  

 

																																																								
23 Skolverket (2011), s. 5ff och 73. 
24 Hermansson Adler, Magnus (2014), Historieundervisningens byggstenar, s. 136.  
25 Hermansson Adler (2014), s. 287f. 
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I och med studiens didaktiska utgångspunkt är det av relevans att diskutera 

undervisningsmaterialet utifrån pedagogiska inlärningsteorier och den som lämpar sig bäst till 

denna studie är det sociokulturella perspektivet som utvecklades av Lev Semenovich 

Vygotskijs.26  

 

Vygotskijs intresserade sig för tänkandes och språkets betydelse för människan och 

utvecklade teorier för hur människan använder sig av språket och vilken betydelse det har för 

människans tänkande. Hans filosofi var att språk och tänkande var nära besläktade men ändå 

olika. Han menade att det är genom språket och kommunikationen, främst genom verbal 

kommunikation, som människan utvecklar sina tankegångar. Det sker alltså på ett kollektivt 

plan i kommunikationen med andra människor. Tillsammans utvecklar människan kulturella 

och samhälleliga värderingar för att tolka sin omvärld.27 Vygotskji diskuterar även språkets 

betydelse för att människan ska kunna förstå andra människor och sig själv. Han menar att det 

är genom språket som människan kan lära sig att känna det andra människor känner. 

Människan bildar sig kunskaper och nya erfarenheter genom retningar. När en människa möts 

av ny information kommer det att påverka dennes tidigare erfarenheter och ibland även 

omvärdera dessa. På så sätt lär sig människan först att förstå andra för att sedan förstå sig 

själv. På så vis är den språkliga kommunikationen och det sociala umgänget viktigt i 

människans utveckling eftersom det är genom andra vi lär känna oss själva.28 Vygotskij 

undersökte också människans sätt att lära sig och påpekar att människan är i ständig 

utveckling, lärandet tar alltså aldrig slut. Det mest välorienterade begreppet inom det 

sociokulturella perspektivet kopplat till lärande är den närmaste proximala utvecklingszonen. 

Det innebar att när människan lär sig någon är denne nära att också lära sig något nytt, vilket 

kan förstås ifrån hans syns på människans ständiga utveckling. Vygotskij förklarade också att 

den lärande människan alltid är i behov av en mer kunnig person för att kunna lära sig något. 

Han menar att eftersom lärandet är en känslig process och syftet i en sådan situation är att 

människan ska lära sig ett nytt redskap. Det krävs då en annan människa som kan förklara hur 

redskapet ska användas.29 I vittnesberättelsernas fall kan det ses utifrån perspektivet att 

vittnena lär eleverna om sina upplevelser från en historisk företeelse och med det kommer 

																																																								
26 Säljö, Roger (2014), ”Den lärande människan- teoretiska traditioner” i Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger och 
Liberg, Caroline, (red), s.297. 
27 Säljö, Roger (2014), s. 298ff.  
28 Lindqvist, Gunilla (1999), Vygotskji och skolan- Texter ur Lev Vygotskjis Pedagogiska psykologi 
kommenterade som historia och aktualitet, s. 120f.  
29 Säljö, Roger (2014), s. 305.  
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även olika värden att förmedlas till eleverna som betydelsen av mänskliga rättigheter osv, 

vilket diskuteras vidare i analysen. 

 

Dessa teoretiska utgångspunkter kommer som nämnt att vara bärande i analysdelen eftersom 

de kommer att hjälpa till att besvara vilken pedagogisk potential undervisningsmaterialet har. 

Hermansson Adlers teorier förklarar vad elever kan lära sig genom att tillämpa den muntliga 

berättelsen i historieundervisningen medan Lev Vygotskjis sociokulturella perspektiv 

kommer att ge en mer allmän bild av värdet och betydelsen som den muntliga 

kommunikationen har vid ett lärande.  

 

Källmaterial och källkritisk analys 
Materialet som undersöks i denna studie är undervisningsmaterial som tillhandahålls av 

FFLH. Materialet består av fem filmklipp med vittnesmål från överlevare av 

koncentrations/arbetsläger under andra världskriget med en medföljande övning.30 Eftersom 

FFLH uttryckligen skapat undervisningsmaterial för den svenska gymnasieskolan i syfte att 

främja arbete inom mänskliga rättigheter, tolerans och demokrati är undervisningsmaterialet 

relevant för denna studie eftersom det är tilltänkt till en undervisningssituation.31 Det är 

således relevant att som lärare göra en didaktisk analys av materialet för att förstå dess 

pedagogiska potential innan den används i undervisningen. Eftersom vittnesmålen är ett slags 

källmaterial bör dock en källkritisk analys göras av materialet för att förstå vilka farhågor de 

kan föra med sig i en undervisningssituation.  

 

John Tosh nämner fyra källkritiska kriterier i Historisk teori och metod vilka är äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendens.32 I denna studie anser jag dock att de mest relevanta är 

tendens och tidssambandet. Tendens innebär att källan bör sättas in i sin kontext, alltså vad 

dess agenda är.33 Som nämnt tillhandahålls dessa av en statlig myndighet som 

undervisningsmaterial till skolan. Agendan är således politisk i ett utbildningssyfte. 

Filmklippen är korta och består ibland av flera klipp och sekvenser. Det kan därmed antas att 

FFLH har gjort ett urval för vad som ska tas med och inte. Det kommer i sin tur att påverka 

																																																								
30 Forum för levande historia, ”Personliga berättelser kan väcka känslor”, Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan (Hämtad: 2018-05-09).  
31Forum för levande historia, ”Om oss”, Tillgänglig: https://www.levandehistoria.se/om-oss  (Hämtad: 2018-03-
26). 
32 John Tosh (2011), Historisk teori och metod, s. 136f. 
33 Tosh (2011), s. 136ff.	



	 11	

vad eleverna lär sig av materialet. I en undervisningssituation behöver det inte innebära att 

man exkluderar materialet bara för att den är tendensiös men det ska finnas med i 

beräkningarna. Eftersom det i vittnesmålens fall handlar om att deras berättelser kan vara 

vinklade bör fler perspektiv vägas in. En annan aspekt som kan lyftas fram är tidssambandet 

eftersom det tar upp en vanlig kritik som riktas mot den muntliga berättelsen i allmänhet. 

Malin Thor Tureby nämner exempel att muntlig historia växte fram i polemik mot den 

positivistiska forskningstraditionen, som ansåg att muntlig historia inte var tillförlitlig.34Även 

om denna kritik riktar sig till muntlig historia och inte enskilt den muntliga berättelsen kan 

den knytas an till den muntliga berättelsen eftersom muntlig historia ofta framställs utifrån 

dessa.35 Knut Kjeldstadli ger exempel på en anledning som kan ligga till grund för den kritik 

som Thor Tureby ger exempel på. Han tar upp minnets påverkan på vittnesmålen. Kjeldstadli 

menar att den muntliga berättelsen kan innehålla felaktig- eller sakna viktigt information 

eftersom personen som återger sin berättelse helt enkelt har glömt en del.36 Minnet hos 

människan är komplext och vi minns saker på olika sätt. Ofta minns vi inte känslor utan bara 

händelseförloppet och människan har en tendens att sätta in sig själv i en större kontext än vad 

verkligheten erbjuder. För att dra denna problematik till vittnesberättelserna innebär det rent 

praktiskt att det finns en risk att vittnena helt enkelt inte minns tillräckligt för att återge en så 

korrekt bild av den historiska händelsen som möjligt.  

 

Som nämnt kan filmklippen räknas in i begreppet livsberättelse som Anna Johansson 

diskuterar eftersom det handlar om en person som berättar om eller delar ut sitt liv. Forskning 

inom livsberättelser riktar främst in sig på sociala studier37 Men som nämnt används den 

muntliga berättelsen också av forskare som framställer muntlig historia. Johansson hänvisar 

sociologen J.P Roos. Han menar att relationen mellan liv och berättelse är komplicerad. 

Problematiken ligger i att personen som berättar om sitt liv gör det i syftet att just berätta om 

sitt liv, ofta med fokus på vissa delar. Människan använder också berättelser för att skapa sig 

en identitet och förstå sin omvärld. En livsberättelse kan således aldrig bli en redogörelse av 

ett liv utan det är en redogörelse av en individs självskapade, historia och kultur.38	Det innebär 

i undervisningsmaterialets fall att läraren bör vara varse om att vittnenas berättelse också är en 

del av deras identitet och självskapade. Detta påvisar att vittnesmålen behöver stärkas upp 

																																																								
34 Thor Tureby (2015), s. 9. 
35 Thor Tureby (2015), s. 9ff. 
36 Kjeldstadli, Knut (1998), Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 188f.  
37 Johansson (2005), s. 23. 
38 Johansson (2012), s. 222f. 
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med andra källor för att illustrera vad som försiggick på koncentrations/arbetslägren. Vilket 

faller in på Tosh källkritiska kriterie oberoende.39 I vittnesmålens fall är de alltså beroende av 

andra källor för att dess relevans ska styrkas.  

Tidigare forskning 
Det finns mycket tidigare forskning där den muntliga berättelsen berörs. De flesta studier 

syftar till att ta reda på hur den muntliga berättelsen kan användas i undervisningen och vilka 

kunskaper det kan generera till elever. Dock verkar det finnas en lucka i forskningen som 

analyserar muntliga berättelsers pedagogiska potential likt denna studie. Den tidigare 

forskningen tycks fokusera på hur den muntliga berättelsen kan användas i undervisning för 

att skapa muntlig historia, alltså att elever utifrån den muntliga berättelsen får chansen att 

skriva historia. Denna studie ämnar som nämnt att ta reda på den muntliga berättelsens 

pedagogiska potential i sin helhet, alltså kan vittnesberättelserna kanske användas till mer än 

att skriva historia och på sådant vis bidra till att förmedla andra kunskaper till eleverna. Men 

den tidigare forskningen är högst relevant för denna studie eftersom den ger ett perspektiv på 

vad vittnesberättelserna kan lära eleverna och hur den kan användas i undervisningen.  

 

Vittnesberättelserna som analyseras i denna studie består som nämnt av överlevare av 

koncentrations/arbetsläger under andra världskriget. Artikeln An autentic voice: perspectives 

on the value of listening to survivors of genocide av läraren Andrew Preston redogör för hur 

man kan arbeta med temat folkmord. Han använder sig i sin undervisning av just en 

överlevare av koncentrationsläger under andra världskriget. I artikeln berättar Preston hur han 

har utvecklat ett samarbete med förintelseöverlevaren Martin Stern. Prestons mål var att 

tillsammans med Stern skapa ett gynnsamt undervisningsupplägg för maximal inlärning av 

förståelse om folkmord för eleverna. Att Preston utvecklade detta tillsammans med Stern 

grundar sig i att Preston ansåg att den muntliga berättelsen i form av vittnesmål från fysiska 

överlevare skapade en kontakt mellan eleverna och historien.40 Resultat av Prestons och 

Sterns undervisning var att de kunde se att den muntliga berättelsen, Sterns historia, skapade 

ett stort engagemang hos eleverna och de fick en direkt kontakt med det förflutna. 

Det gjorde i sin tur att eleverna involverades känslomässigt och de hade lätt kunde stätta sig in 

i Sterns perspektiv som offer. Vilket innebär att den muntliga berättelsen bidrog till att främja 

historisk empati hos eleverna. Stern kommenterar själv i artikeln att den muntliga berättelsen 

																																																								
39 Tosh (2011), s. 136f. 
40 Preston, Andrew, ”An authentic voice: perspectives on the value of listening to survivors of genocide”, 
Teaching History, Nr 153, dec 2013, s. 62. 
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är givande i historieundervisningen eftersom den kan bidra till att främja kunskaper som 

traditionell undervisning inte kan. I mötet med Stern och hans berättelse och den muntliga 

berättelsen blir historien mer verklig eftersom han faktiskt var där och berättande om sina 

upplevelser41. Det som skiljer sig med denna studie från andra som också använder 

vittnesberättelser i undervisningen var att Preston och Sterns samarbetade på ett unikt sätt då 

Stern var väldigt delaktig i upplägget av undervisningen om folkmord. Preston ger således i 

sin studie exempel på hur man som lärare kan arbeta med vittnen i undervisningen och vad 

deras berättelser kan bidra med för kunskaper till eleverna.  

 

Prestons artikel är dock bara en av många studier som ger exempel på hur man som lärare kan 

arbeta med den muntliga berättelsen i undervisningen. I artikeln Understanding the Impact of 

Using Oral Histories in the Classroom har Karen M. Dutt-Doner, Susan Allen och Kathyrn 

Campanaro undersökt hur lärare kan arbeta med muntlig historia för att utveckla elevers 

kunskaper inom historia som vetenskap. De har främst undersökt hur den muntliga 

berättelsen kan främja elevers förståelse för hur historia konstrueras samt utveckla deras 

förmåga att söka och bedöma källor. Därmed intresserar de sig för hur den muntliga 

berättelsen kan användas för att låta elever skriva historia. I studien analyserar de två olika 

arbetsupplägg då elever i det första upplägget får intervjua en krigsveteran från Vietnam. 

Intressant är dock att deras intervjuer sedan ska användas som material till ett större projekt 

kallat Libary of Congress Veterans History Project. I det andra upplägget får eleverna välja 

en närliggande tidsperiod i amerikansk historia för att sedan intervjua en person från denna 

tid. Slutligen ska de med hjälp utav informationen från intervjun skriva en sammanfattande 

historisk text som gestaltar denna tidsperiod. Dutt-Doner, Allen och Campanaro poängterar 

att elever genom dessa arbetssätt får insikt i processen att dokumentera historia utifrån 

primärkällor.42  

 

Utifrån intervjuer med eleverna och lärarna och deras upplevelse av arbetssätten samt genom 

observationer kom forskarna fram till flera resultat vilka alla var positiva. Studien visar, likt 

det Preston kommer fram till, att genom vittnenas närvaro blev historia mycket verkligare för 

eleverna vilket ökade deras engagemang. Eleverna uttrycker att de uppskattade arbetssättet 

eftersom vittnets historia gav dem detaljer de aldrig kunnat hitta i historieböcker. Vittnet gav 

																																																								
41 Preston (2013), s. 64ff.  
42 Karen M. Dutt-Doner, Susan Allen och Kathyrn Campanaro, ”Understanding the Impact of Using Oral 
Histories in the Classroom”, i The Social Studies, Vol. 107, Nr. 6 (2016), 257-265. S. 259f. Hämtad: 2018-04-25. 
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eleverna insikt om hur det var att leva under en viss historisk företeelse. Eftersom vittnets 

berättelse inte bara gav dem inblick i företeelsen från ett personperspektiv utan också för att 

eleverna känslomässigt berördes. Eleverna kunde sätta sig in i en historisk kontext och förstå 

människornas handlande under denna tid. Studien bekräftar också att elever ökade sitt 

medvetande om processen vid historieskrivning. De grundar denna slutsats på det faktum att 

eleverna fick insikt om vilket jobb det är att arbeta med primärkällor och skriva historia.43  

 

Studien syftade alltså till att undersöka om elevers förståelse för historieskrivning ökade 

genom att använda sig av vittnen i undervisningen vilket det också gjorde. En liknande studie 

som gjorts vilket också poängterar hur den muntliga berättelsen kan användas i 

undervisningen för att öka förståelse för hur historia skapas är studien Exploring Multiple 

Views of History- Investigating the Civil Rights Movement through an Oral History Project. 

Men i denna studie är det istället lärarstudenter som är testpersonerna. Studien gick ut på att 

lärarstudenterna fick studera medborgarrättsrörelsen i USA och däribland intervjua personer 

som berörts och varit delaktiga i händelsen. Sedan skulle de skriva en berättelse som skulle 

illustrera händelsen, skrivet i presens utifrån en fiktiv individs perspektiv. Meningen var att 

studenterna efter projektet skulle presentera berättelsen för skolelever. Resultatet i denna 

studie visar återigen att den muntliga berättelsen ger en större förståelse för hur historia 

konstrueras, likt det resultat som även Dutt-Doners, Allens och Campanaros studie visar. Det 

som skiljer sig i denna studie är att lärarstudenterna inte endast skrev historia utifrån 

vittnesberättelserna utan också genom andra källor de använt för att ”läsa sig in” på ämnet. 

Dock framkommer det inte vilka dessa källor är. Utifrån detta tillvägagångssätt fick 

studenterna insikt i hur komplex historian är eftersom den aldrig är objektiv. Lärarstudenterna 

reflekterade över hur historian skulle skrivas för att bli så korrekt som möjligt och vad som 

skulle tas med respektive uteslutas. Arbetssättet gav således kunskapen om problematiken 

med historieskrivning vilket kan gynna studenterna i sin framtida undervisning i historia.44  

 

Att välja vad som ska tas med och inte i historieskrivning för att historian ska bli så objektiv 

som möjligt är komplicerat. Historielärare har ett stort krav på sig att utforma lektioner som 

tillmötesgår det vilket gör att lärare bör ha en god förmåga att göra pedagogiska 

överväganden av lektionsupplägg och material. Hittills har den tidigare forskningen utgått 
																																																								
43 Dutt-Doner, Allen och Campanaro (2016), s. 260.  
44 Seungyoun Lee & Janet Foster, ”Exploring Multiple Views of History- Investigating the Civil Rights 
Movement through an Oral History”, i Multicultural education, Vol. 19, No. 1 (Fall 2016), p 14-19. s. 14ff. 
Hämtad: 2018-04-25. 
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från studier som använt sig av vittnen i fysisk form. De vittnesberättelser som ska analyseras i 

denna studie är som nämnt inspelningar som består av korta filmsekvenser. Det skiljer sig 

således åt och frågan blir om resultaten gör det också.  

 

Studien Learning Historical Thinking With Oral History Interviews: A Cluster Randomized 

Controlled Intervention Study of Oral History Interviews in History Lessons av Bertram, 

Wolfgang Wagner och Ulrich Trautwein har de studerat om kunskaperna som förmedlas vid 

användning av muntliga berättelser i historieundervisningen varierar beroende på den 

muntliga berättelsens form. Det har undersökt detta genom att låta historieklasser jobba med 

muntliga berättelser i form av vittnesmål för att sedan få genomföra olika kunskapstester som 

riktar in sig på historiekunskaper. De tog fram tre olika former med material som klassas som 

muntliga berättelser vilket var intervjuer med vittnesberättare i fysisk form, intervjuer med 

vittnesberättare som var videoinspelade och transcript med intervjuer med vittnesberättare. De 

lät sedan klasserna jobba med en vis form, alltså fick vissa klasser intervjua vittnesberättare, 

andra fick jobba med videos med intervjuer osv. Det kan även tilläggas att de hade några 

kontrollklasser som inte fick beröra någon form av muntlig berättelse. Studie visar intressant 

nog på att beroende på vilken form den muntliga berättelsen har, främjas olika kunskaper hos 

eleverna. Resultatet blev varierande och inte alltid enligt förväntan. När de jämförde klasserna 

visade de som jobbat med intervjuer via film och text på bättre resultat i förståelsen av hur 

historia konstrueras och förståelse om hur den muntliga berättelsen fungerar som källa än vad 

de som fick chansen att intervjua ett vittne. De tidigare studierna visade också på denna 

kunskapsförmedling genom att använda sig av muntliga berättelser i undervisningen. Men 

denna studie visar alltså på att dessa kunskaper förmedlas bäst om de muntliga berättelserna 

är i form av video eller text. I denna aspekt är det därmed en fördel att de vittnesberättelser, 

som finns i undervisningsmaterialet, är inspelade filmklipp. Men de som fick intervjua ett 

vittne visade dock en större förståelse på att kunna skilja primär- och sekundärkällor samt att 

avgöra deras relevans då dessa elever värderade den muntliga historien högre än de andra 

testgrupperna.45  

	

																																																								
45 Christiane Bertram, Wolfgang Wagner, och Ulrich Trautwein, ” Learning Historical Thinking With Oral 
History Interviews: A Cluster Randomized Controlled Intervention Study of Oral History Interviews in History 
Lessons” i American Educational Research Journal, Vol. 54, No. 3, (June 2017): pp 444–484, s. 470f. Hämtad 
2018-04-25. 
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Det visade också att det finns en del risker med att använda sig av muntliga berättelser i from 

av intervjuer med ett vittne. Dessa klasser visade sämre förståelse på förmågan att källkritiskt 

granska historian vilket innebar att eleverna tycktes ta vad vittnet berättade för givet utan att 

ifrågasätta det. De elever som hade jobbat med texter och videor visade dock högre resultat 

inom detta. Forskarna av studien har en teori om att detta kan bero på att eleverna påverkades 

av vittnets närvaro vilket de kallar för ”Aura of authenticity”46, men de saknar dock belägg för 

att kunna svara på vad det beroende på. Att använda en vittnesberättelse i from av intervju 

kan kanske skapa ett större känslomässigt engagemang medan en video eller transcript ger ett 

bättre lärande om hur historia konstrueras och skrivs.47Denna studie visar alltså på att utfallet 

på vad eleverna lär sig kan bli olika beroende på hur man jobbar med den muntliga 

berättelsen och beroende på dess konstruktion.  

Sammanfattning av den tidigare forskningen 
Den tidigare forskningen visar att den muntliga berättelsen kan vara givande att inkludera i 

historieundervisningen. Den muntliga berättelsen kan enligt den tidigare forskningen öka 

elevers förståelse för hur historia konstrueras och skrivs. Eftersom de genom primärkällan, 

vittnet i de flesta fall, och utifrån vad de tidigare vet skapar sig en bild av den historiska 

företeelsen. Den tidigare forskning som gjorts inom muntliga berättelser och muntlig historia 

i undervisningen är värdefull eftersom den visar hur man kan jobba den muntliga berättelsen i 

undervisningen och vilket lärande det kan bidra till. Men det visar också på att beroende på 

vilken form den muntliga berättelsen har, alltså om det är ett vittne som fysiskt närvarar eller 

om det är en videoinspelning, varierar också kunskaperna som den kan bidra med och även 

dess risker. Därmed är det högst relevant att som lärare att klarlägga vad man vill få ut av 

vittnesberättelserna och om det är möjligt utifrån de förutsättningar man har samt att överväga 

hur man bör arbeta med berättelserna för att uppnå önskat resultat. Vilket skapar relevans för 

att bedöma undervisningsmaterialets, i denna studie, pedagogiska potential.  

Analys 
	
Med utgångspunkt från metodansatsen kommer undervisningsmaterialets pedagogiska 

potential med fokus på den muntliga berättelsen i historieundervisningen att analyseras. Det 

görs alltså utifrån de didaktiska frågeställningarna vem, vad, varför och hur.48 Under vad-

																																																								
46 Bertram, Wagner, och Trautwein (2017), s. 473. 
47 Bertram, Wagner, och Trautwein (2017), s. 473ff.  
48 Wahlström, Ninnie, (2016), Läroplansteori och didaktik, (2uppl), s. 131. 
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frågan kommer även en enklare innehållsanalys att göras av vittnesberättelserna för att ge en 

tydligare helhetsbild av vad vittnena berättar och även delvis hur de gör det. 

Vem-frågan 
Som redan nämns i metod-delen har en avgränsning gjorts vilket innebär att denna fråga inte 

närmre kommer att diskuteras. Det står i beskrivningen av undervisningsmaterialet att det 

riktar sig mot elever i årskurs 9 och gymnasiet.49 Men eftersom denna studie utgår från 

kunskapsmål i Lgy11 riktar sig således den didaktiska analysen för undervisning till elever i 

den svenska gymnasieskolan.50 

Vad- frågan 
Utifrån metoden kommer nedan en enklare innehållsanalys för vad vittnesberättelserna berör. 

FFLH förklarar i en kort inledning att materialet i form av vittnesberättelser kan väcka starka 

reaktioner och känslor hos eleverna som kommer att kräva reflektion från elevernas sida. 

Fortsättningsvis förklarar det att övningen är till för att eleverna ska genom att uttrycka sina 

känslor, som de får när de lyssnar på vittnesberättelserna, kunna reflektera över dem och även 

förstå hur personliga berättelser kan användas för att få en djupare förståelse av historiska 

företeelser. Sedan följer fem filmklipp med olika vittnesmål.51 Genom en länk kan man dock 

trycka sig vidare för att få en längre presentation av överlevaren, denna används i denna 

studie för att få en tydligare beskrivning av överlevarna.  

Vittnesmål 1: Bela Czitron 
Bela Czitron föddes i Rumänien år 1925 i en stad som 1940 övertogs av Ungern. Han och 

hans familj var judar och bestod av hans själv, mamma, pappa, och två äldre systrar. Bela 

upplever under sin uppväxt diskriminering i form av att judars rättigheter begränsas av 

raslagar som införs 1936 i Ungern. År 1944 deporteras han till koncentrationslägret 

Auschwitz. Bela anmäler sig som målare eftersom han är utbildad till det och blir därmed 

förflyttad till arbetslägret Buchenwald. Buchenwald blir sedan befriat av amerikaner, dock 

insjuknar Bela i tyfus i samband med detta men lyckas ändå överleva. Bela separeras från sin 

familj under dessa år men återfinner sin ena syster och mor efter kriget.52 Filmklippet med 

																																																								
49 Forum för levande historia, ”För klassrummet”, Tillgänglig: https://www.levandehistoria.se/klassrummet, 
(hämtad: 2018-05-03). 
50 Skolverket (2011), ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
51 Forum för levande historia,”Personliga berättelser kan väcka starka känslor”, Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03).  
52 Forum för levande historia, ”Om Bela Czitron”, Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/klassrummet/vittnesmal-med-klassrumsovningar/om-bela-czitron, (hämtad: 
2018-05-03). 
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Bela som tillhör undervisningsmaterialet är inspelat 2013-10-02 och är 1:49 min långt. I 

filmklippet ser man Bela Czitron skildra en händelse som han minns från sin tid i 

koncentrationslägret. Han beskriver hur Mengele ljuger för fångarna när han hävdar att de 

som inte orkade gå en viss sträcka kan få åka dit de skulle med en lastbil. Detta var dock lögn 

för alla som inte orkade gå och valde att åka med dödades samma dag. Bela beskriver hur 

hans kusin Benzi och han hade lekt samma dag och Bela hade råkat tappa Benzi så han slog i 

huvudet. Eftersom Benzi fått ont efter det valde han att åka med i lastbilen vilket resulterat i 

hans död. Bela beskriver hur han än idag har dåligt samvete över det.53  

Vittnesmål 2: Margareta Kellner 
Margareta Kellner föddes år 1914 i Trenzin i Slovakien. När hon är 13 år flyttar hon och 

hennes judiska familjer till Tjeckoslovakien. Ungern tar över området där hon bor år 1938, 

vilket gör att antisemitismen ökar markant. Margareta kommer först till Auschwitz för att 

sedan sändas med sin syster till arbetslägret i Hessich-Lichtenau. Där tvingas de utstå med 

extrema fysiska och psykiska påfrestningar. I slutet av kriget skickas de ut på dödsmarsch 

men räddas av amerikanska soldater. Hon förlorade sina föräldrar, sin syster och sin 

systerdotter men återförenades med sin man.54 Filmklippet är 6:17 min långt och spelades in 

2001-11-01. Margareta Kellner beskriver själv i filmklippet om när hon tillsammans med sin 

familj deporterades till Auschwitz. Hon beskriver hur de fick åka 75-100 personer i 

bokskapsvagnar och hur de i dagar fick klara sig utan mat och vatten. Margareta tappade 

under resan bort sin pappa och såg honom aldrig igen. Hon beskriver sedan vid framkomsten 

hur de blev hänvisade att gå till höger eller vänster. Hon och hennes lillasyster hamnade i det 

högre ledet. Sedan beskriver hon hur de fick ta av sig sina kläder duscha nakna framför 

manliga SS-soldater, vilket hon upplevde som mycket genant. Slutligen rakades de på allt hår. 

Kellner beskriver hur jobbigt hon och resten av fångarna tyckte att det var så de inte kände 

igen varandra. De fick fråga ”vem är du?” till personer runt omkring sig för att hitta sina nära 

och kära.55  

																																																								
53 Personliga berättelser kan väcka starka känslor, ”Bela Czitron, vittnesmål”, [Video], Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03). 
54 Forum för levande historia, ” Om Margareta Kellner”, Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/klassrummet/vittnesmal-med-klassrumsovningar/om-margareta-kellner, (hämtad: 
2018-05-03). 
55 Personliga berättelser kan väcka starka känslor, ”Margareta Kellner, vittnesmål”, [Video], Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03). 
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Vittnesmål 3: Julian Better 
Julian Better föddes 1937. Han hade ingen lätt start i livet då han sina första sju år bor på 

olika barnhem i lägerverksamheten i Gulag, Ryssland. Hans föräldrar hade nämligen innan 

hans födsel arresteras då hans far dömdes till döden och hans mor dömdes till fem år i 

”korrektions- och arbetsläger”, de ansågs nämligen vara ”folkets fiender” då fadern 

anklagades för att hålla på med kontrarevolutionär verksamhet. Arresteringen skedde på 

etniska grunder då hans föräldrar kom från Polen.56 Filmklippet är inspelat 2011-11-01 och är 

4:47 min långt. Julian Better berättar om sina första levnadsår i fånglägret Gulag. Under första 

året fick han vara med sin mor, dock fick han för lite näring vilket ledde till nedsatt 

immunsystem. Han berättar att när barnen var mellan 1-1,5 år gamla separerade man dem från 

sina mödrar. I regel fick inte mamman reda på var barnet fördes och från år 1939 när Julian 

fördes bort gav de också barnen nya namn, vilket han fått reda på långt efter. Han berättar 

också ett minne han har av när några äldre barn samtalar med varandra som han tyckte redan 

då var fascinerande. De var mellan 2-3 år och pratade om sina föräldrar. Några kom inte ihåg 

sina föräldrar alls medan andra gjorde det. Han berättar också att personalen inte hade något 

ansvar över dem. Om något barn skulle dö av någon anledning skrev de bara 

”lunginflamation” i papperna även om orsaken var någon annan.57  

Vittnesmål 4: Franciska Levy 
Franciska Levy föddes år 1928 i Tjeckoslovakien som tilldelas Unger år 1933. Hennes familj 

var judiska och diskrimineras under antisemitismens framväxt efter det att området blivit 

Ungerskt. Franciska deporteras till Auschwitz. Där blev hon springflicka åt lägervakten Irma 

Greses vilket gav henne en del fördelar. Hon skickas senare till lägret Weisswasser som 

behövde arbetskraft. I slutet av kriget skickas fångarna ut på dödsmarsch som går förbi 

Bergen-Belsen till Hamburg och till sist Danmark.58 Filmklippet med Franciska Levy är 2:23 

min långt och spelades in 2013-08-22. I filmklippet berättar hon hur hennes äldsta syster 

skickade sina tre barn till Franciska och hennes föräldrar så att hennes syster kunde hitta ett 

jobb för att försörja sig. Hon hittade tillslut ett jobb i Budapest varav hennes föräldrar 

skickade de två äldsta barnen till henne. Dock ville de att hennes yngsta barn, en son på 5 år, 

																																																								
56 Forum för levande historia, ”Om Julian Better”, Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/klassrummet/vittnesmal-med-klassrumsovningar/om-julian-better, (hämtad 2018-
05-03).  
57 Personliga berättelser kan väcka starka känslor, ”Julian Better, vittnesmål”, [Video], Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03). 
58 Forum för levande historia, ”Om Franciska ”Mimmi” Levy”, Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/klassrummet/vittnesmal-med-klassrumsovningar/om-franciska-mimmi-levy, 
(hämtad: 2018-05-03). 
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skulle stanna för att underlätta för Franciskas syster. När Franciska och hennes familj 

deporteras till Auschwitz skickas dock den lilla pojken och Franciskas föräldrar direkt till 

gaskammaren.59 

Vittnesmål 5: Julia Lentini 
Julia Lentini föddes år 1926 i Tyskland i en romsk familj. Under 30-talet kände de av 

antisemitismens påverkan. År 1943 deporteras hela familjen med tåg till Auschwitz. Där får 

de varsitt nummer med bokstaven Z framför. År 1944 förflyttas Julia till lägret Schlieben som 

befrias av den sovjetiska armen 1945. Hon återförenas senare med delar av hennes familj. 

Kort efter freden träffar hon en amerikans soldat som hon gifter sig med och flyttar sedan till 

Amerika.60 Filmklippet är 7:45 min långt och är inspelat 1995-11-12. I filmklippet berättar 

Julia hur hon torterades efter att ha stulit en konservburk med mat. Hon beskriver hur de 

hängde upp henne i hennes armar när de var knutna i rep bakom hennes rygg. Hon berättar att 

hon flera gånger tuppade av på grund av smärtan. Senare ska SS-soldaterna inför alla andra 

fångar, som ett bevis för vad som händer om man stjäl mat, gett henne piskslag med 

läderpiskor. Vid slag 25 berättar hon att hon svimmade och vid slag 75 fick de sluta piska 

henne eftersom det skvätte blod genom klänningen.61  

Övning A 
Övningen som sedan följer efter filmklippen heter ”Vilka känslor väcker berättelsen? 

(estetiska gestaltning)”.62 Övningen går ut på att eleverna ska uttrycka sina känslor genom att 

reflektera över något från filmklippen som berörde dem. Sedan ska eleven uttrycka sig genom 

exempel, en dikt, musikstycke, film, novell osv. De ger också förslag på en del 

frågeställningar som kan underlätta för eleven vilka är: 

 
• Varför valde du just den meningen/situationen? 

• Vilka känslor väcktes när du såg personens vittnesmål? 

• Om du själv varit offer, hur kändes det? 

																																																								
59 Personliga berättelser kan väcka starka känslor, ”Franciska Levy, vittnesmål”, [Video], Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03). 
60 Forum för levande historia, ”Om Julia Lentini”, Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/klassrummet/vittnesmal-med-klassrumsovningar/om-julia-lentini, (hämtad: 
2018-05-03). 
61 Personliga berättelser kan väcka starka känslor, ”Julia Lentini, vittnesmål”, [Video], Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03). 
62 Forum för levande historia, “Personliga berättelser kan väcka starka känslor”, 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan (hämtad: 2018-05-03).  
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• Hur kan ord och bild användas till att uttrycka de känslor som personliga berättelser kan ge upphov 

till?63 

 

För att sammanfatta dessa återges alla vittnesberättelser utifrån ett personperspektiv om hur 

det var att vara offer under andra världskriget. Alla berättelser kan tillämpas i undervisningen 

för att ge faktakunskap och en inre inblick i olika skeenden under andra världskriget som 

exempel skulle kunna tematiseras utifrån, antisemitismen, deportationen av fångar till 

koncentrationslägren, fånge i koncentrations/arbetsläger, brott mot mänskliga rättigheter, 

splittring av familjer osv. Något som bör vägas in som inte går att förmedla genom 

innehållsanalysen av vittnesberättelserna, är den visuella aspekten. I filmklippen ser man 

endast vittnena i närbild. Eftersom att de inte är långa tidsmässigt kan det tänkas att de är 

utklipp från lägre intervjuer, ibland är det också tydligt att de är klippta. Det märks att 

vittnena berättat sina upplevelser många gånger då de är vältaliga och konkreta. Men det går 

ändå att uttyda en del känslomässiga attribut. Det är tydligt att de vill förmedla en 

allvarsamhet genom sina berättelser. Som FFLH skriver i sin inledning av 

undervisningsmaterialet kan berättelserna även väcka starka känslor hos eleverna vilket 

innebär att eleverna kan komma att leva sig in i överlevarnas perspektiv. Filmklippen kan 

således lära eleverna mer än endast faktakunskapen. Magnus Hermansson Adlers teorier om 

vad den muntliga berättelsen kan bidra med till undervisningen är därmed intressanta att 

använda. Han menar som nämnt att genom den muntliga berättelsen kan följande kunskaper 

främjas:  

 

• Ett underlag för att utveckling av historisk empati (det vill säga förstå genom och med hjälp av den 

historiska aktörens känslor, tankar, yttrande och handlingar).  

• En möjlighet till identifikation med offren i historien. 

• Begripliga händelseförlopp av någon som genomlevt historien.64 
 

För att diskutera den första punkten som tar upp historisk empati är denna högst relevant i 

förhållande till vittnesberättelserna. Eftersom vittnena själva berättar om sina upplevelser på 

filmklippen redogör de också bland annat för sina minnen och känslor från händelsen. Bela 

Czitron nämner exempelvis hur han än idag har dåligt samvete för att hans kusin åkte med 

lastbilen. I filmklippen förmedlas som nämnt också känslor som via text inte skulle kunna 
																																																								
63 Forum för levande historia,”Personliga berättelser kan väcka starka känslor”,  
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan (hämtad: 2018-05-03). 
64 Hermansson Adler, Magnus (2014), Historieundervisningens byggstenar, s. 287f. 
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förmedlas på samma sätt. Exempel rösten och mimiken då Czitron uppenbarligen visar via sitt 

kroppsspråk att han känner sorg över händelsen.65 På liknande sätt berättar Margareta Kellner 

om sina känslor då hon kände sig förnedrad när de tvingade henne duscha naken och raka av 

sig håret.66 Och genom Julia Lentinins berättelse kan eleverna få en förståelse för hur den 

kraftiga hungern gjorde att hon tog risken att stjäla med sig mat trots att hon förstod riskerna 

med det.67Genom dessa filmsekvenser får eleverna möjligheten att genom vittnenas känslor 

och minnen utveckla sin historiska empati. Det är dock svårt att garantera att eleverna känner 

historisk empati men enligt Hermansson Adlers teori kan det ske genom att elever tillåts och 

får möjligheten till att sätta sig in i en historisk aktörs känslor, tankar, yttrande och 

handlingar, vilket blir fallet genom tillämpning av vittnesberättelserna.  

 

Den andra punkten innebär att eleverna genom den muntliga berättelsen får en möjlighet till 

identifikation med offren. Denna punkt hör ihop med den första punkten då elever ges 

möjlighet till att utveckla och känna empati genom vittnena. Vittnesberättelserna kan alltså 

bidra till att eleverna kan leva sig in i vittnenas situation och identifiera sig med dem. Det kan 

tänkas att det är just berättelsernas berättande karaktär och individperspektiv som är en 

bidragande faktor till detta eftersom vittnena genom sina berättelser och sitt kroppsspråk 

emotionellt påverkar eleverna samt tar ned den ”stora berättelsen” till den ”lilla”. De får inte 

bara en redogörelse för vad som skedde i koncentrationslägren under andra världskriget utan 

också ett djupare perspektiv från enskilda individer och deras upplevelse med fakta och 

känslor kombinerat.  

 

Den tredje punkten innebär att eleverna ges möjligheten till en djupare insikt om en historisk 

företeelse och hur det var att genomleva den via den muntliga berättelsen. Denna punkt riktar 

främst in sig på sakkunskaper som berättelserna kan generera för att förtydliga historiska 

händelseförlopp. Genom vittnesberättelserna i undervisningsmaterialet kan eleverna således 

få en djupare förståelse för hur det var att leva i koncentrationsläger, hur deportationen gick 

till, hur de behandlades osv. Dock finns det en problematik i att filmklippen inte är så långa. 

																																																								
65 Personliga berättelser kan väcka starka känslor, ”Bela Czitron, vittnesmål”, [Video], Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03). 
66 Personliga berättelser kan väcka starka känslor, ”Margareta Kellner, vittnesmål”, [Video], Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03). 
67 Personliga berättelser kan väcka starka känslor, ”Julia Lentini, vittnesmål”, [Video], Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03).	
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Som tidigare redogjorts är de endast mellan två till åtta minuter långa och de berättar oftast 

endast om vissa särskilda händelser de tydligt minns. Således kan det antas att eleven inte får 

ett större grep om det historiska händelseförloppet som berörs i vittnesmålen. Den 

informationen kommer således att behöva kompletteras. En annan aspekt är dock att 

berättelserna tillsammans kan ge en större helhetlig bild.. Tillsammans utgör de alltså en 

viktig funktion.  

 

I undervisningsmaterialet tillhörde också en övning som är tänkt att tillämpa i undervisningen 

efter det att eleverna fått se filmklippen. I denna övning ska eleverna utifrån sina känslor som 

de fått när de sett filmklippen uttrycka sig genom ett valfritt media, exempel i skrift, film, 

musik osv. Eleverna uppmuntras således att reflektera och förmedla sina känslor. Denna 

känsloaspekt kan appliceras inom ramen för punkt ett och två. Eftersom punkt två 

understryker att den muntliga berättelsen kan bidra med att hjälpa elever känna en 

identifikation med offren. Det kan tänkas att eleverna sätter sig in i offrens, vittnenas, 

situation på ett sätt att de känner samma känslor som offren. Som i sin tur skapar historisk 

empati eftersom det innebär att eleven genom en aktörs känslor och handlingar får en 

förståelse av en historisk företeelse.   

 

Undervisningsmaterialet kan bidra med flera kunskaper till elever i gymnasieskolan. För det 

första får eleverna faktakunskap som exempel ger ett djupare perspektiv på hur det var att 

leva som offer i ett koncentrationsläger. Eleverna får alltså möjligheten att utveckla en 

historisk förståelse utifrån offren vilket i sin tur som nämnt främjar deras historiska empati. 

Ytterligare en aspekt som kan vägas in i vad- frågan är att vittnesberättelserna är en form av 

ett historiskt källmaterial. Det innebär att genom att tillämpa materialet i undervisningen 

kommer eleverna få chansen att jobba med källmaterialet vilket kommer ge dem förståelse för 

hur historiska källor kan användas och under rätt premisser kan eleverna få insikt i hur 

historiker jobbar vid framställning av historia. Men utifrån undervisningsmaterialet och den 

övning som tillkommer kommer eleverna framförallt empatiskt och känslomässigt engageras. 

Eftersom vittnena förmedlar hemska upplevelser och att de i sin framtoning är allvarliga kan 

det tänkas att det också överförs till eleverna. Det innebär att eleverna förhoppningsvis lär sig 

att det som vittnena utsatts för på grund av sin etniska tillhörighet var och är ett brott mot 

mänskliga rättigheter. 
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Varför-frågan 
För att motivera varför eleverna ska lära sig kunskaperna som tas upp i vad-frågan bör det 

förankras i Historia 1b´s centrala innehåll i Lgy 11 men också i ämnets centrala innehåll.68 

Nedan följer kunskapsmål som uppfylls genom de kunskaper som kan genereras till eleverna 

vid användning av undervisningsmaterialet. I det centrala innehållet i Historia 1b finns det 

framförallt två punkter där kunskapsmålen uppfylls genom användning av 

undervisningsmaterialet med vittnesberättelserna vilka är: 

 

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga 

globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migra- tion, fredssträvanden, resursfördelning 

och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också 

kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska 

perspektiv på föränd- rade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.  

• Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som 

speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets 

utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster 

• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller 

kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till 

exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.69 

De kunskapsmål som kan tänkas uppfyllas genom att tillämpa undervisningsmaterialet är de 

som är understrukna i punkterna ovan som kommer från Historia 1b´s centrala innehåll. Den 

första punkten uppfylls genom fakta kunskapen som vittnesberättelserna genererar vilket 

diskuterats i vad-frågan. Dock kan kriterierna i punkt ett inte uppfyllas om de inte förklaras 

eller kompletteras. Som nämnt är undervisningsmaterialet beroende av en kontext. Eleverna 

behöver ha en förförståelse om den historiska företeelse som vittnesmålen behandlar. Det är 

också av vikt att eleverna guidas i sin förståelse efter att de sett vittnesmålen. Det kan 

tillexempel krävas en lärare för att eleverna ska förstå att vittnesmålen kan kopplas till 

begreppet mänskliga rättigheter och dess innebörd. Materialets relevans berättigas dock väl i 

kursplanen för Historia 1b eftersom flera av målen kan uppfyllas under rätt premisser. I andra 

punkten skulle exempel ”..olika syn på människors värde, makt..”70 uppfyllas. I alla 

vittnesberättelsers befinner sig vittnena i koncentrationslägren på grund av sin etnicitet. Ett 

																																																								
68 Skolverket (2011),” Historia 1b, 100 poäng”, i Skolverket, Läroplanen, examens mål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 (hämtad: 2018-05-04). 
69 Skolverket (2011), s. 73. 
70 Skolverket (2011), s. 73. 
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tydligt exempel som visar olika syn på människors värde i vittnesberättelserna är exempel när 

Julian Better berättar om att hans vistelse i arbetslägret Gulag grundades på etniska skäl 

eftersom han och hans föräldrar, delvis på grund av deras ursprung, ansågs vara ”folkets 

fiende”.71Vittnesberättelserna blir således ett tydligt exempel på när människan i historien 

behandlat och värderat människor olika utifrån deras syn på varandra som i detta fall 

framförallt grundats på etniska olikheter. I och med detta uppfylls också delar av den tredje 

punkten eftersom ett kriterie är att eleverna ska få olika perspektiv utifrån etnicitet. Det som 

också uppfylls i den tredje punkten genom att tillämpa undervisningsmaterialet i 

historieundervisningen är ”Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 

konflikter”72 eftersom vittnesberättelserna tydligt porträtterar människors olika öden i ett krig 

och genom det faktum att vittnesmålen är en form av historiskt källmaterial.  

 

FFLH nämner i sin beskrivning av uppgiften att den ämnar hjälpa eleverna att få en förståelse 

av den historiska företeelsen och hur man kan använda personliga berättelser i ämnet 

historia.73Dessa kunskaper kan som nämnt motiveras utifrån kursplanen i Historia 1b. I 

FFLH´s syfte skriver de även att de ska främja kunskap inom mänskliga rättigheter, tolerans 

och demokrati med förintelsen som utgångspunkt.74 I Lgy 11´s värdegrund och uppdrag står 

det ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på̊.”75Om 

undervisningsmaterialet kan bidra med att uppfylla dessa kriterier kan även 

undervisningsmaterialets relevans också berättigas utifrån skolan värdegrund och uppdrag.   

Hur-frågan 
Hur bör då undervisningen läggas upp för att kunskapsmålen ska uppnås och förmedlas till 

eleverna. Tanken men undervisningsmaterialet är att eleverna ska titta på vittnesberättelserna 

för att sedan genomföra övningen som tillkommer då de ska uttrycka och reflektera över sina 

känslor genom valfritt media. Övningen är inte helt specificerad vilket innebär att läraren har 

stora möjligheter att själv utveckla och lägga upp undervisningen utifrån vad som passar bäst. 

Men som tidigare nämnts bör vittnesberättelserna inkluderas i samband med undervisning av 
																																																								
71 Forum för levande historia, ”Om Julian Better”, Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/klassrummet/vittnesmal-med-klassrumsovningar/om-julian-better, (hämtad 2018-
05-03).  
72 72 Skolverket (2011), s. 73. 
73 Forum för levande historia, ” Personliga berättelser kan väcka starka känslor”, (hämtad: 2018-05-03). 
74 Forum för levande historia, ”Om oss”, Tillgänglig: http://www.levandehistoria.se (Hämtad: 2018-03-26). 
75	Skolverket (2011),” Skolans värdegrund och uppgifter”, i Skolverket, Läroplanen, examens mål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 (hämtad: 2018-05-04), s. 5. 
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andra världskriget eftersom berättelserna berör händelser och fenomen från denna tid. 

Exempel kanske eleverna inte vet om vad en SS-soldat är, som vittnet Julia Lentini76 berättar 

om i sin berättelse, och de kanske heller inte vet vem Mengele77 var om de inte läst om andra 

världskriget. Hur-frågan är således delvis redan besvarad genom undervisningsmaterialets 

upplägg. Det handlar alltså mer om i detta falla att som lärare avgöra när de ska tillämpas i 

undervisningen eftersom berättelserna kräver att eleverna har en viss förkunskap.  

Vygotskjis inlärningsteori 
Utifrån metodansatsen har därmed de didaktiska frågeställningarna hjälpt till att pedagogiskt 

värdera undervisningsmaterialets pedagogiska värde. Dock finns det ytterligare en mer 

övergripande teoretisk aspekt som kan tillämpas på undervisningsmaterialet för att förstå dess 

pedagogiska potential, vilket är Vygotskjis syn på lärande. I sina studier om inlärningsteorier 

är Vygotskjis främsta tes att inlärning sker genom språket. Det är genom språket, främst den 

verbala kommunikationen, som människan förstår andra och sin omvärld. När människan 

genom språket sätter sig in i en annan människas perspektiv kan hon även förstå sig själv.78 

Det är inte en helt okomplicerad tanke men för att ta det till undervisningsmaterialet innebär 

det att genom att eleverna sätter sig in i vittnenas perspektiv kan de förstå det absurda i att 

behandla människor olika/kränkande beroende på deras etniska tillhörighet. Att 

vittnesberättelserna är muntliga är avgörande för att eleverna ska förstå vittnenas känslor.79 

Genom språket läser eleverna av vittnena hur de tänkte och kände, de sätter sig in situationen 

och drar det sedan till sig själva vilket sannerligen kommer att förmedla starka känslor till 

eleverna. Som nämnt är FFLH´s syfte att sprida kunskap och främja förståelse för mänskliga 

rättigheter, tolerans och demokrati vilket kan anses vara möjligt genom Vygotskjis teori om 

språkets betydelse.80 Språket och vittnesmålens berättande och verbala form blir således 

vägen till att främja historisk empati som i sin tur leder till att uppfylla FFLH´s syfte samt en 

del kriterier i Lgy 11. Vygotskji diskuterar även som tidigare nämnt den närmaste 

utvecklingszonen som handlar om att när människan, eleven i detta fall, lär sig något är denna 

nära att också lära sig något nytt. Vygotskji poängterar att i lärandet är människan i behov av 

																																																								
76 Personliga berättelser kan väcka starka känslor, ”Julia Lentini, vittnesmål”, [Video], Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03). 
77 Personliga berättelser kan väcka starka känslor, ”Julian Better, vittnesmål”, [Video], Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03) 
78 Lindqvist, Gunilla (1999), Vygotskji och skolan- Texter ur Lev Vygotskjis Pedagogiska psykologi 
kommenterade som historia och aktualitet, s. 120f.  
79 Säljö, Roger (2014), s. 298ff. 
80 Forum för levande historia, ”Om oss”, Tillgänglig: http://www.levandehistoria.se (Hämtad: 2018-03-26). 
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en mer kunnig person som kan lära denne.81 För att applicera det på undervisningsmaterialet 

förklarar det mycket av de resultat som kommit fram i den didaktiska analysen. Eftersom 

vittnena berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter av andra världskriget har de mer 

inblick och kunskap om denna tid än vad eleverna har. Vittnena kommer med sina berättelser 

att guida och lära eleverna om andra världskriget med fokus på företeelser som deras 

upplevelser berör. Det är alltså en mer kunnig person inom området som lär dem. Men det bör 

vägas in att denna inlärning kan ske på bekostnad av elevers källkritiska förmåga om det inte 

görs på rätt sätt. Exempel kan det tänkas att den mer ”kunniga” personen i sin ställning får 

auktoritet. Vittnena kommer således att påverka eleverna på ett sätt att de förmedlar hur och 

vad eleverna ska tycka och tänka om det som vittnena berättar. Men eftersom det handlar om 

värden som att främja förståelse och värna om mänskliga rättigheter kan det anses önskvärt att 

även förmedla det till eleverna.82 

Resultat av analys 
Studies syfte är som nämnt att analysera undervisningsmaterial som innehåller 

vittnesberättelser med överlevare av koncentrations/arbetsläger under andra världskriget med 

medföljande övning som tillhandahålls FFLH. Fokus har varit att analysera vilket lärande som 

kan bli möjligt genom att tillämpa den muntliga berättelsen i undervisningen. Det som 

framkommit utifrån den didaktiska analysen är att materialet har stor potential att förmedla 

relevanta kunskaper till elever i den svenska gymnasieskolan. Utifrån Lgy 11 berörs 

sammanlagt tre punkter utifrån Historia 1b´s centrala innehåll.83 Dessa kunskaper inbegriper 

fakta kunskap om olika företeelser under andra världskriget kopplat till koncentrationsläger 

och arbetsläger. Det rör sig även om kunskap som ger elever en förståelse för historiskt 

källmaterial och hur vittnesberättelser kan användas inom historia samt en grundläggande 

förståelse för hur människor har behandlats olika på grund av sin etnicitet. Materialet kan 

också uppfylla värden från skolans värdegrund och uppdrag84 som rör främjandet av 

mänskliga rättigheter, tolerans och förståelse vilket också är FFLH´s grundläggande syfte att 

främja genom sitt material. 85 Utifrån Magnus Hermansson Adlers teorier kan även materialet 

																																																								
81 Säljö, Roger (2014), ”Den lärande människan- teoretiska traditioner” i Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger och 
Liberg, Caroline, (red), s.305. 
82 Säljö, Roger (2014), s. 297. 
83 Skolverket (2011),” Historia 1b, 100 poäng”, i Skolverket, Läroplanen, examens mål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 (hämtad: 2018-05-04), s. 73. 
84 Skolverket (2011),” Skolans värdegrund och uppgifter”, i Skolverket,  Läroplanen, examens mål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Tillgänglig: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 (hämtad: 2018-05-04), s. 5. 
85 Forum för levande historia, ”Om oss”, Tillgänglig: http://www.levandehistoria.se (Hämtad: 2018-03-26). 
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utifrån sin muntliga karaktär uppfylla värden som är viktiga vid historisk förståelse. Han 

menar på att eleverna kan genom vittnena sätta sig in i deras situation och uppleva historien 

genom vittnens perspektiv vilket i sin tur generar en djupare förståelse för historiska 

företeelser. Genom att de sätter sig in i vittnenas perspektiv kan eleverna lära sig om 

historiska händelser utifrån vittnenas kunskaper om den tid det utspelar sig, på så vis kan de 

förstå aktörers handlanden utifrån den tidens premisser. Slutsatsen är således som nämnt att 

elever genom muntliga berättelser i form av vittnesmål kan känna historisk empati. Utifrån 

uppgiften som medföljer i övningen kommer fokus ligga på att elever reflekterar över sina 

känslor som de fått när de tittat på vittnesberättelserna. Som nämnt innehåller berättelserna 

exempel på när människor förtrycks och behandlas på väldigt makabra sätt. Det kan tänkas att 

detta väcker straka känslor hos eleverna som också uttrycks på FFHL´s hemsida86 Att 

eleverna känslomässigt engageras kan också grunda sig i den visuella aspekten. Det faktum 

att vittnena muntligt berättar om sina upplevelser där eleverna kan läsa av deras kroppsspråk 

och mimik kan bidra till att eleverna lättare sätter sig in i vittnenas perspektiv. 

Undervisningsmaterialet har således en stor pedagogisk potential för historieundervisningen.  

Diskussion  
Slutsatsen är alltså att undervisningsmaterialet som erhålls av FFLH som innehåller 

vittnesmål med överlevare av koncentrations/arbetsläger under andra världskriget med 

medföljande övning har en stor pedagogisk potential. Resultatet visar att eleverna lättare kan 

sätta sig in i vittnenas perspektiv och identifiera sig med dem vilket främjar deras förståelse 

för historisk empati. Det grundar sig i vittnesmålens muntliga karaktär. Därmed kan det anses 

vara önskvärt att tillämpa undervisningsmaterialet i historieundervisningen eftersom det går 

att anta att exempel vittnesmål via text inte kan uppnå ett likvärdigt resultat. Att elever 

känslomässigt kan engageras av undervisningsmaterialet grundar sig också i att den 

medföljande uppgiften ger eleverna möjligheten till att reflektera över sina känslor som de fått 

när de tittat på vittnesmålen. Om den medföljande övningen hade utformats på ett annat sätt 

skulle resultatet sett annorlunda ut. Det kan bekräftas av den tidigare forskningen. Den 

tidigare forskningen som diskuteras i denna studie använder den muntliga berättelsen 

framförallt för att låta eleverna prova på att skriva historia. I Karen M. Dutt-Doner, Susan 

																																																								
86 Forum för levande historia, ” Personliga berättelser kan väcka starka känslor”, (hämtad: 2018-05-03). 
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Allen och Kathyrn Campanaro87, Seungyoun Lee & Janet Foster88 samt i Christiane Bertram, 

Wolfgang Wagner och Ulrich Trautweins89 studier visar den muntliga berättelsen i form av 

vittnesmål kunna bidra med att ge elever en förståelse för hur historia är konstruerad. I 

Seungyoun Lee & Janet Fosters studie reflekterar studenterna, som fått i uppgift att producera 

historia utifrån vittnesmål, att de upplever det svårt att avgöra vad som bör tas med och inte. 

Dessa studier fokuseras således mer på att den muntliga berättelsen kan förmedla kunskaper 

till eleverna som handlar om att öka deras förståelse för historia som vetenskap. Även om de 

nämner att vittnesmålen kan öka elevernas engagemang fokuserar de inte märkvärt över deras 

känslomässiga reaktioner. Den enda studie som möjligtvis reflekterar över det är Andrew 

Prestons i sin studie där han menar att vittnesmål kan påverka eleverna känslomässigt vilket 

ökar deras engagemang.90 Att engagemanget ökar hos eleverna genom vittnesmål är 

självfallet positivt. Det är något som skulle kunna dras till undervisningsmaterialet som 

analyseras i denna studie. Det antagandet går att göra eftersom samtliga studier i den tidigare 

forskningen visade att engagemanget hos eleverna tenderade att öka genom tillämpning av 

olika vittnesmål i undervisningen.  

 

Dock finns det en del andra aspekter som bör vägas in. Vittnesmålen i 

undervisningsmaterialet som analyseras i denna studie består av korta filmklipp. I de flesta 

studier i den tidigare forskningen använde man sig i huvudsak av vittnen som fysiskt 

närvarade. Detta var dock något som Bertram,Wagner och Trautweins intresserade sig för att 

studera i sin studie. Som nämnt visade det sig att elever som arbetat med vittnesmål via 

videoinspelningar och transcript fick en bättre förståelse för hur historia konstrueras men de 

hade dock svårare att värdera de muntliga berättelsernas betydelse och avgöra om de var 

primär-/sekundärkällor. Det innebär att om vittnesberättelserna i undervisningsmaterialet för 

denna studie används och en uppgift utformas för att lära eleverna att skriva historia kommer 

dess form vara till fördel. Men som FFLH nämner i inledningen av undervisningsmaterialet 

																																																								
87 Karen M. Dutt-Doner, Susan Allen och Kathyrn Campanaro, ”Understanding the Impact of Using Oral 
Histories in the Classroom”, i The Social Studies, Vol. 107, Nr. 6 (2016), 257-265. S. 259ff. Hämtad: 2018-04-
25. 
88 Seungyoun Lee & Janet Foster, ”Exploring Multiple Views of History- Investigating the Civil Rights 
Movement through an Oral History”, i Multicultural education, Vol. 19, No. 1 (Fall 2016), p 14-19. s. 14ff. 
Hämtad: 2018-04-25. 
89 Christiane Bertram, Wolfgang Wagner, och Ulrich Trautwein, ” Learning Historical Thinking With Oral 
History Interviews: A Cluster Randomized Controlled Intervention Study of Oral History Interviews in History 
Lessons” i American Educational Research Journal, Vol. 54, No. 3, (June 2017): pp 444–484, s. 470f. Hämtad 
2018-04-25. 
90 Preston, Andrew, ”An authentic voice: perspectives on the value of listening to survivors of genocide”, 
Teaching History, Nr 153, dec 2013, s. 62. 
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vill de belysa vikten av att använda muntliga källor inom historia91 vilket då kanske inte 

uppnås på ett tillfredställande sätt på grund av att vittnesmålen är videoinspelningar. 

Ytterligare en kritik som är viktigt att diskutera i sammanhanget är att Bertram, Wagner och 

Trautweins studie visar på att risken finns att elever tar för givet vad vittnen i vittnesmål 

säger. Dock menar de att det främst gäller vittnesmål av vittnen som fysiskt närvarar i 

undervisningen. Det innebär att elever engageras på ett sådant sätt att de utesluter att 

källkritiskt granska det som vittnena säger. Det är en stor farhåga eftersom elever riskerar att 

få en felaktig bild av historiska företeelser. Men som nämnt är dock livsberättelser som 

vittnesmål ofta till för att ”ge röst” åt de röstlösa. Det vore därmed orätt att utesluta vittnesmål 

från historieundervisningen, istället är det upp till läraren att instruera eleverna om detta.  

Vidare forskning 
Om den tidigare forskningen visar på att den muntliga berättelsen kan användas till att öka 

elevers förståelse för hur historia konstrueras visar denna studie främst på att den kan främja 

elevers historiska empati genom att elever får möjligheten till att sätta sig in i vittnenas 

perspektiv och se historia med deras ögon. Men det finns en viss problematik med historisk 

empati och det faktum att tidigare studier visar på att elever tenderar att inte källkritiskt 

granska vad vittnen berättar. Historisk empati innebär som nämnt enligt Magnus Hermansson 

Adler att elever förstår historiska företeelser och historiska aktörers agerande genom att sätta 

sig in i en historik kontext och exempel genom vittnesmål identifiera sig med offren.92 Det 

innebär att eleverna känslomässigt berörs. Det kan tänkas att när elever känner med offren 

kommer det att väcka frustrerande känslor hos dem. På ett plan är detta positivt då det 

exempelvis kan främja förståelse hos eleverna för värdet av mänskliga rättigheter. Vilket kan 

antas vara fallet med vittnesmålen i undervisningsmaterialet som analyseras i denna studie. 

Det negativa är att det finns en problematik med att skapa empatiska engagemang. Eftersom 

empati knyts till en känslomässig aspekt kan det resultera i att elever skapar aggressioner och 

hat. Frågan är om man verkligen vill engagera elever på ett sådant sätt. Bättre kan tänkas vara 

att ge elever en historisk förståelse och dra lärdomar utifrån historiska företeelser istället för 

att återupprätta känslomässiga aspekter. I vilken mån elever känslomässigt engageras på detta 

vis av vittnesberättelser och huruvida en sådan nackdel står sig mot fördelarna lämnas för 

vidare studier.  

 
																																																								
91 Forum för levande historia,”Personliga berättelser kan väcka starka känslor”, Tillgänglig: 
https://www.levandehistoria.se/vittnesmal-med-klassrumsovningar/tema-offerforovare-askadarehjalpare/3-
personliga-berattelser-kan, (hämtad: 2018-05-03).  
92 Hermansson Adler, Magnus (2014), Historieundervisningens byggstenar, s. 136. 
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