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INLEDNING

1990-talet kännetecknades av flera genomgripande förändringar i det svenska

utbildningsväsendet. Bland annat decentraliserades skolan allt mer och lärarkåren fick en

ökad professionalisering. Medan staten förbehåll sig makten att utfärda läroplaner och

kursplaner och att kontrollera hur dessa omsattes i praktisk undervisning innebar övergången

från mål- till regelstyrningen att ansvaret för tolkning och tillämpning flyttades till lokal nivå
och ända ner till den enskilda läraren. Tillsammans med eleverna skulle lärarna konstruera

den konkreta undervisningen och aktualisera didaktiska frågor som undervisningens ”Vad”,

”Hur” och ”Varför”.

Ytterligare en viktig förändring under 1990-talet utgjordes av satsningen på

värdegrundsfrågor. I Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anges de centrala

värdena ”människans okränkbarhet”, ”individens frihet och integritet” etcetera. Året 1999

utnämndes till Värdegrundsåret och 2001 startades Centrum för Värdegrundsstudier.

1997 lade Centrum för invandrarforskning (CEIFO) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

(Lange, Lööw, Bruchfeld & Hedlund 1997) fram en rapport som visade att många ungdomar

hyser främlingsfientliga tendenser, och tvivlar på demokratin och Förintelsen som historisk

händelse. Med utgångspunkt i rapporten uppmanade statsminister Göran Persson i

partiledardebatten den 12 juni1997 (Persson 1997) att det ligger på alla vuxnas ansvar att
”stödja alla dem som i samhället i övrigt har till uppgift att sprida demokratiska värderingar

och kunskap om vad som hände [under Förintelsen]”.

Med denna rapport och statsministerns tal som startskott publicerades boken …om detta må ni

berätta… En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945 (1998), som skulle delas ut till alla

elever och hushåll, och 2003 inrättades Forum för Levande Historia som myndighet. I

skolverksrapporten (2001) om satsning på ett forum för Levande historia angavs följande

förslag:

Forum för Levande historia skall behandla frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter
med utgångspunkt i Förintelsen. Det svenska perspektivet bör ges särskild uppmärksamhet i forumets

arbete med Förintelsen och dess sammanhang (SOU 2001, s 99).
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Med ovannämnda förändringar hamnade värdegrund, demokrati, mänskliga rättigheter

nazism, rasism och antisemitism i fokus där kunskap om Förintelsen tilldelades en nyckelroll.

Sett ur ett internationellt perspektiv fokuseras Förintelsen bland annat i länders läro- och

kursplaner.1 I exempelvis USA, Tyskland och England har någon form av

förintelseundervisning införts. I USA har åtta delstater infört kursplaner gällande Förintelsen
och/eller folkmord (Jfr. Short & Reed 2004, Auron 2005, Schweber 2004). I Tysklands

samtliga delstater finns läroplanerna med beskrivningar av nationalsocialism och andra

världskriget i termer av koncentrationsläger, utrotningsläger och Förintelsen (Jfr. Rathenow

2000, Auron 2005). I Englands nationella läroplan är ”Era of the Second World War: 1933-

1948” inskriven i den obligatoriska delen, och Förintelsen inskriven som lär- och

bedömningsområde (Hector 2000, s 106).

I Sverige fokuseras Förintelsen inte explicit i Lpf 94, men i och med decentraliseringen har

lokala kurser med en sådan fokusering möjliggjorts. Exempel på en sådan gymnasiekurs är

Förintelsen — ett folkmord att förklara och förstå 100 poäng. I föreliggande uppsats

analyseras denna förintelsekurs textuella undervisningsmaterial och hur ”Förintelsen”

konstrueras i materialet. Det övergripande syftet i denna uppsats är således:

• Hur konstrueras ”Förintelsen” i förintelsekursens textuella undervisningsmaterial?

Uppsatsens titel ”Om detta må ni läsa” anspelar på boken …om detta må ni berätta… (1998),

som är en av de texter som används i den lokala förintelsekursen.

UPPSATSFÖRFATTARENS ”GLASÖGON”

Efter denna inledning är det på sin plats att redogöra för de ”glasögon” som författaren till

dessa rader har haft på sig i arbetet med denna uppsats. Arbetet bör ses i en

socialkonstruktivistisk tradition. Med detta menas att kunskap inte betraktas som återspegling

                                                
1 Orden läroplan eller kursplan är översatta från engelskans ”curriculum”. I Nordstedts stora engelsk-svenska

ordbok (2000) översätts curriculum med ”läroplan, kursplan, undervisningsplan” (s 274). Utifrån respektive

lands skolsystem har curriculum översatts i denna uppsats med antingen kursplan (USA) eller läroplan (England

och Tyskland).
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av en verklighet som är oberoende av betraktaren, utan som socialt konstruerad (Jfr. Berger &

Luckmann 1979/1998). Förintelsen, och kunskapen därom, betraktas därmed som

konstruerad. Ett nyckelbegrepp i uppsatsen är diskurs, det vill säga tankar, föreställningar och

för-sant-hållanden om händelser eller företeelser. Diskursen avgör inte bara vad som betraktas

(eller konstruerats) som sant, utan även vilka handlingsmöjligheter som står till buds.

Vidare har den tidigare forskningen granskats utifrån en hermeneutisk läsning där ambitionen

var att hitta förenande och skiljande positioner som utgångspunkt för bearbetningen av det

empiriska materialet. Själva empirin — textuellt undervisningsmaterial — har inledningsvis

granskats i en överskådlig hermeneutisk läsning, därefter har det analyserats utifrån en kritisk

diskursanalys, vars kännetecken är dels att samband mellan text och samhälle fokuseras, dels

att dolda eller outtalade diskurser synliggörs.

AVGRÄNSNING

Föreliggande uppsats har avgränsats till textuellt undervisningsmaterial i en så kallad

förintelsekurs i en mellanstor stad i södra Sverige. Efterforskningar via rektorer och

skolförvaltningar visar att det finns två förintelsekurser i nämnda stad, varav materialet i en av

kurserna var så litet att denna valdes bort för analysen.

Eftersom fokus riktas mot konstruktionen av ”Förintelsen” i undervisningsmaterialet ligger en
fördel i att i en fallstudie undersöka en specialiserad kurs som inte påverkas av ett omgivande

undervisningsämne och dess traditioner. En annan fördel är att en specialiserad kurs

innehåller ojämförligt mer material än ett begränsat moment i till exempel ämnet historia.

Empirin är avgränsad till att omfatta det textuella undervisningsmaterial som lärarna använder

i kursen. Med ”textuell” avses här material i form av ”en skriftlig produkt”, med andra ord

inte bild och tal (Bergström & Boréus 2000, s 16). De texter som används i uppsatsen är

koherenta och kommunikativa, det vill säga ”de hålls ihop av ett visst ämne, de har en röd

tråd” respektive ”de har ett budskap att förmedla” (Bergström & Boréus 2000, s 16). Övrigt

undervisningsmaterial, så som filmer, föreläsningar och studiebesök, har av

undersökningstekniska och tidsmässiga skäl uteslutits.
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Med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar kommer fokus ligga på texternas innehåll.

Ambitionen är således inte att kunna uttala sig om vad eleverna förväntas lära sig eller vilka

kunskaper de konstruerar utifrån texterna.
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TIDIGARE FORSKNING

I Sverige förankras värdegrundsarbetet på många sätt i Förintelsen. Detta är märkbart inte

minst efter statsminister Perssons initiativ till den statliga myndigheten Forum för Levande

historia, som verkar som en plats för bland annat lärare att inhämta information. I detta kapitel

redovisas både nationell och internationell forskning om Förintelsen. I ”Förintelsen — ett

värdegrundsarbete” redovisas i synnerhet värdegrundsarbetet i Sverige och dess relation till
Förintelsen. I det nästkommande avsnittet redovisas förenande och skiljande positioner inom

förintelseforskningen med tonvikt på begreppen förintelsen, förövare, medlöpare/åskådare

och offer, och vilka motiv till, kunskapsinnehållet i och metodologiska aspekter rörande

förintelseundervisningen.

FÖRINTELSEN — ETT VÄRDEGRUNDSARBETE

I Skolverksrapporten Med demokrati som uppdrag (2000) beskrivs vad 1990-talet bland annat

kännetecknats av:

Frågor om demokrati och grundläggande värden har allt mer hamnat i förgrunden i senare års
samhällsdebatt, inte minst vad gäller de uttryck som på olika sätt bryter mot demokratiska värden, t.ex.

mobbning, rasism och sexuella trakasserier. Både regering och nationella myndigheter har

under senare år genomfört en rad olika insatser för att ge stöd och stimulans till lokalt demokratiarbete.
Även debatten om skolan har under senare tid allt mer handlat om skolans möjligheter och svårigheter att

förmedla, förankra och gestalta grundläggande demokratiska värden (Skolverket 2000, s 7).

Redan med rapporten Skola för bildning (1992) infördes begreppet värdegrund som kom att

bli det normativa fundament för läroplanerna för de obligatoriska (Lpo 94) och de frivilliga

(Lpf 94) skolformerna:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och
förmedla (Lpo 94, Lpf 94).

Dessa värden skall överensstämma med ”den etik som förvaltats av kristen tradition och

västerländsk humanisms” (Lpo 94, Lpf 94).
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Överordnat värdegrunden är dock demokratin. I Värdegrundsboken — om samtal för

demokrati i skolan (2002) lyfter Gunilla Zackari och Fredrik Modigh fram att demokrati är

”en överideologi emot vilka övriga angivna värden i läroplanerna skall förstås och tolkas”.2 I

demokratin ryms konservatism, liberalism och socialism, men inte nazism (Zackari & Modigh

2002, s 39).

I bjärt kontrast till skolans värdegrund står den rapport som CEIFO och BRÅ (Lange, Lööw,

Bruchfeld & Hedlund 1997) lade fram 1997. Med uttrycklig hänvisning till rapporten sa

statsminister Persson i ett tal i partiledardebatten i riksdagen den 12 juni 1997 (Persson 1997):

Vi som är födda efter kriget har […] burit med oss bilderna från koncentrationsläger in i vårt vuxenliv.

Har vi i vår generation, födda efter kriget, berättat för våra barn? Har vi tillräckligt kraftfullt gjort klart att
detta aldrig mer får inträffa? Frågan måste ställas efter de signaler vi nu får. Dessutom är det inte bara en

signal, det är flera som pekar på att uppfattningar som grundar sig på rasistiska idéer sprider sig i det

svenska samhället. Svastikan syns igen, Sieg Heil ekar på våra gator, nynazister marscherar. Vi kan inte
slå dövörat till, vi kan inte förhålla oss passiva. Vi måste ta debatten. Vi måste sätta emot. Vi måste dra

gränser. Vi måste som vuxna stödja våra barn och ungdomar. Det är inte skolans ansvar ensamt, det är
hemmen. Det är vi föräldrar, vi vuxna som måste stödja alla dem som i samhället i övrigt har till uppgift

att sprida demokratiska värderingar och kunskap om vad som hände.

Därefter publicerades boken …om detta må ni berätta… (1998) med vilken författarna avser

bidra med kunskap om Förintelsen. 1999 infördes även en speciell minnesdag (27 januari) i
Sverige för Förintelsens offer och 1997 inrättades informationssatsningen Levande historia

som 2003 blev myndigheten Forum för Levande Historia. Denna myndighet, liksom boken

…om detta må ni berätta… (1998), har som uppgift att utifrån Förintelsen diskutera

värdegrundsfrågor som till exempel demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Trots att den växande nynazismen är en av utgångspunkterna för satsningen är det alltså inte

nynazismen och nazismen och dess brott i sin helhet som fokuseras, utan Förintelsen, som

explicit förknippas med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

De frågor som Forum för Levande historia arbetar med idag rör den värdegrund som bland

annat Lpf 94 fastslår som utgångspunkt för undervisningen. I centrum står Förintelsen, men en

                                                
2 Vilket innebär att demokrati är såväl del av som överordnat värdegrunden.
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granskning av förintelseforskningen visar att det ingalunda råder enighet inom forskningen

om hur själva forskningsobjektet (”Förintelsen”) skall avgränsas eller beskrivas.

FÖRENANDE OCH SKILJANDE POSITIONER INOM FÖRINTELSEFORSKNINGEN

Efter sökning i Libris, i tidskrifter som explicit fokuserar Förintelsen och läsning av ett stort

antal böcker om Förintelsen visade det sig att några författare ständigt återkom som referens.
Dessa antogs för föreliggande uppsats utgöra ett slags standardverk i förintelseforskningen

och studerades mera ingående. Läsningen fortsatte tills en viss mättnad uppnåddes, det vill

säga ytterligare verk tillförde inget nytt i frågan om huvudsakliga positioner och skillnader.

Inom förintelseforskningen råder en viss oenighet om den terminologi som förknippas med

Förintelsen, vilka grupper av människor som skall inkluderas i termerna, vilka motiv som

skall tillskrivas de så kallade gärningsmännen etcetera. I Sverige används huvudsakligen

termen Förintelsen, men internationellt pågår diskussioner om ”Holocaust”, ”Shoa” eller

”Genocide” är den lämpligaste beteckningen. I denna uppsats används begreppet Förintelsen

utan ställningstagande i nedanstående diskussion, eftersom uppsatsens avsikt inte är att

granska förintelsekursens undervisningsmaterial utifrån en ”korrekt” definition, utan att

undersöka hur ”Förintelsen” (i socialkonstruktionistisk bemärkelse) konstrueras i materialet.

Begreppen Förintelsen, förövare, medlöpare/åskådare och offer

Till diskussionen om begreppen ”Förintelsen” eller ”folkmord” skall användas hör debatten

om Förintelsen skall betraktas som en unik händelse eller ett av flera folkmord. Alan Milcham

och Alan Rosenberg (1997) skriver:

When we approach the Holocaust we are at once confronted with the following dilemma: if the Holocaust

is truly unique and unprecedented historical event that it is often held to be, then it must exceed the
possibility of human comprehension, for it lies beyond the reach of our customary historical and

sociological means of inquiry and understanding; but if it is not an historical unique event, if it is simply

one more incident in the long history of man’s inhumanity to man, there is no special point in trying to
understand it, no unique lesson to be learned (Milcham & Rosenberg 1997, s 75).

Citatet synliggör den dynamik som förintelseforskare tilldelar denna fråga. Milcham och

Rosenberg (1997) antyder att Förintelsen är omöjlig att förstå om den verkligen är en unik
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händelse. Samtidigt som det inte finns något speciellt att lära från Förintelsen om denna inte

är en unik händelse.

Yehuda Bauer (2000) definierar inte Förintelsen som en unik händelse, utan ser ett klart

samband mellan begreppen förintelsen och folkmord. Folkmord är ”ett planerat försök att

utplåna en nationell, etnisk eller rasmässig grupp med användande av medel… som hänger
samman med det selektiva massmordet på medlemmar i en utvald grupp” (Bauer 2000, s 28).

Förintelse är därtill en ”radikalisering av folkmord, ett planerat försök att utrota varje enskild

medlem i en utvald etnisk, nationell eller rasmässig grupp” (Bauer 2000, s 28). Med

radikalisering syftar Bauer (2000) på framför allt tre aspekter som gör Förintelsen till en

händelse utan motstycke. Det ena är den ideologiska aspekten. Det andra är det globala, med

andra ord det Tredje rikets utbredning. Det tredje är den totala aspekten av att utrota alla

judar. Samtliga av dessa gäller judarna, vilket innebär att Bauer (2000) åsyftar i synnerhet

utrotningen av judar när han skriver om Förintelsen och beskriver denna som en händelse utan

motstycke. Här finns en problematik i Bauers (2000) argumentation då han å ena sidan skriver

att Förintelsen generellt sett är en planerad utrotning av varje enskild individ i en etnisk

nationell eller rasmässig grupp, å andra sidan åsyftar en specifik grupp och ingen annan,

nämligen judarna.3

Förintelsen kan med andra ord antingen ses som en form av folkmord som liknar andra
folkmord eller som väsensskild från övriga folkmord, eller, som i Bauers (2000) fall, som

”lika men olika”. Om fokus på nationell, etnisk eller rasmässig grupp väljs, så utesluts de

övriga nazistiska massmorden. Detta innebär att målmedvetna mord på exempelvis politiska

motståndare hamnar i ett slags gråzon, samt att morden på utvecklingsstörda,

förståndshandikappade och andra grupper blir helt uteslutna.

De grupper av människor (exempelvis de ovannämnda nazister, politiska motståndare,

utvecklingsstörda) som forskningen fokuserar på indelas inte sällan i, enligt Omer Bartov

(2000), ”perpetrators, bystanders, and victims” (s 7). Han menar att kunskapen om mekaniken

bakom det nazistiska folkmordet är gedigen och utbredd, det gäller även kunskapen om fakta

och siffror rörande offren, samt administrationen och den tekniska apparaturen hos förövarna.

                                                
3 Se s 78 f där Bauer (2000) pekar på skillnaderna i nazisternas mord på judar och morden på romerna.
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Vad forskningen däremot fortfarande inte fördjupat sig i, hävdar Bartov (2000) är de så

kallade medlöparna eller åskådarna, det vill säga den grupp som varken var offer eller aktiva

deltagare.4

Även Bauer (2000) påvisar ojämnvikten i forskningen om förövare, medlöpare/åskådare och

offer. I Förintelsen i perspektiv (2000) analyserar och refererar Bauer ett stort antal forskare
inom förintelse- och historieforskningen. I en sammanfattning konstaterar han kritiskt att

samtliga böcker och beskrivningar av vad som orsakade Förintelsen och händelser däri

framställer judarna som ”passiva offer” (Bauer 2000, s 127). Han hävdar att forskningen

tenderar skrivas ur förövarnas perspektiv, snarare än offrens. Vidare skriver Bauer (2000) att

det inte finns en enhetlig framställning av medlöparna/åskådarna i böckerna och efterlyser en

syntes av framställningarna.

Forskare som dock explicit utforskat medlöparna/åskådarna är Christopher R. Browning i

boken Helt vanliga män (1998) där polismäns motiv till deltagande i avrättningar av judar

studeras, samt Hannah Arendts Den banala ondskan (1964/1996), i vilken Adolf Eichman

beskrivs både som individ, som bärare av en ideologi och som del av en byråkratisk struktur.

Förutom Bauer (2000) jämför även Saul Friedländer (2000) forskning om nazismen och

Förintelsen. Han sammanfattar att den ”nya” forskningen förklarar nazismen och Förintelsen i
termer av ”general crisis of modernity, the rise of racial science (mainly eugenics) and a belief

in a social engineering of sorts”, i motsats till ”den traditionella” forskningen som är inriktad

på bland annat antisemitismen som förklaringsmodell (Friedländer 2000, s 81).

Dessa forskare med flera antyder att det ingalunda är klarlagt vilka av dessa aspekter som

skall fokuseras eller hur de står i relation till varandra. Sammanfattningsvis kan konstateras —

utan att göra anspråk på en sannolikt omöjlig översikt över förintelseforskningen — att redan

en granskning av några standardverk visar att förintelseforskningen kännetecknas av viktiga

förenande och skiljande positioner i flera centrala frågor:5

                                                
4 Symptomatiskt nog finns i dagsläget inte ens en allmänt accepterad benämning för denna grupp.
5 Följande punkter är inte numrerade utifrån en hierarkisk ordning. Numreringen är till för att tydliggöra de

hänvisningar som följer på nästkommande sidor.
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1. om Förintelsen är ett typexempel för folkmord, om den skiljer sig på väsentliga punkter

från andra folkmord, eller om Förintelsen är en helt unik historisk händelse

2. om fokus bör ligga på nazismens brott i sin helhet eller på Förintelsen i synnerhet.

3. om avgränsningen av Förintelsen skall omfatta alla former av mord på grupper som

utfördes inom naziregimen mellan 1933 och 1945  eller om den skall omfatta enbart

folkmordet på judar
4. om fokus skall ligga på förövare, medlöparna/åskådarna respektive offer och vad som i så

fall kännetecknar respektive grupp och dess agerande

5. om förövarna i så fall skall undersökas i termer av individer, ideologier eller institutioner

6. om motiv och orsaker som kan tänkas ha förorsakat eller bidragit till Förintelsen.

Dessa positioner har även sin motsvarighet i forskning kring förintelseundervisning.

Motivering till undervisning om Förintelsen

En central problematik i de verk som studerats för denna uppsats är vilka motiveringar som

anges för förintelseundervisningen. Magnus Hermansson Adler (2004) anger fem motiv. För

det första skriver han att undervisningen om Förintelsen bör bedrivas då ”[s]kolan har en

sträng moralisk uppgift att verka för det goda i samhället genom att se till att eleverna lär sig

identifiera och motverka främlingsfientlighet och rasism” (Hermansson Adler 2004, s 8).

Geoffrey Short och Carole Ann Reed (2004) uttrycker motsvarande tankar på följande sätt:

The most compelling reason for studying the Holocaust is to help secure the future against further

violations of human rights whether based on ethnicity, religion, gender, sexual orientation or disability (s

2).

Skolan har, för det andra, ”en demokratisk uppgift i att alltid påminna om Förintelsen och dess

offer” i syfte att ”vaccinera eleverna mot rasism och nazism” (Hermansson Adler 2004, s 8).

Även Mary J. Gallant och Harriet Hartman (2001) intar denna ståndpunkt. De anser att

undervisning om Förintelsen bör leda till en konstruktiv aktivism. Det primära målet bör vara,

menar författarna, att reducera fördomsfulla, rasistiska och etiketterande tendenser, samt

likgiltighet och tystnad (Se även Short & Reed 2004, Perssons 1997).

För det tredje ligger det på skolans ansvar att ”förklara hur den humanistiska, moderna,

förnuftiga europeiska människan kunde låta ondskan löpa amok” (Hermansson Adler 2004, s
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9). Det bringar även Short och Reed (2004) i fokus, vilka anser det vara viktigt att ta del av

socio-kulturella och psykologiska faktorer, för att fullt ut kunna förstå mänsklighetens mörka

sida. Detta tredje motiv kan ses som analog till punkt sex på föregående sida, om motiv och

orsaker till Förintelsen.

För det fjärde skall undervisningen ”främja en diskussion bland eleverna [med olika kulturella
bakgrunder] som leder till att de utvecklar ett kulturellt självmedvetande” (Hermansson Adler

2004, s 9).

För de femte har skolan och undervisningen som uppgift att ”skapa förutsättningar för barn

och unga att ta del av vuxenvärldens kunskaper och attityder” om Förintelsen (Hermansson

Adler 2004, s 9. Jfr. Persson 1997).

En mer instrumentell målsättning förekommer hos Short och Reed (2004) nämligen att

motverka förintelserevisionisterna och förnekarna. Att avfärda förnekarna som en grupp

politiska extremister var i flera år gångbart, men idag kan förnekelserna dock inte enbart

förknippas med extremister och nynazister (Jfr. Persson 1997).

Ian Gregory (2000) har ett mera långtgående perspektiv. Enligt honom bör undervisning sättas

i relation till bevarandet av demokrati bortom den enkla tillämpningen av majoritetsprincipen
till ”that whole constellation of attitudes, moral principles, recognition and acceptance of

individual rights which ideally inform the democratic way of life” (Gregory 2000, s 57).

Förintelseundervisningens kunskapsinnehåll

När forskare (och lärare) uttalar sig om undervisningen uttalar de sig, förutom om

motiveringar, ofta om undervisningens kunskapsinnehåll. Ett vanligt förekommande krav är

att undervisningen bör fokusera på den judiska kulturen före kriget, samt antisemitismens

historia. Richell Budd Caplan (2001, s 61) skriver:

[H]ow can students learn about the destruction of communities without ever knowing about the vibrant
and rich cultural traditions of Jews who lived in disparate communities in eastern and western Europe?
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I Mia Löwengarts (2004) analys av vilken bild av antisemitism och Förintelsen som finns i

svenska läromedel i historia dras, liksom hos Stepháne Bruchfeld (1996)6, slutsatsen att

flertalet av läromedlen brister i information om ”antisemitismen och den judiska minoritetens

historia i Europa” (Löwengart 2004, s 46). Hon menar att ett utökat utrymme för denna del av

historien är önskvärd i syfte att motverka antisemitism och myter om judar. Fortsättningsvis

skriver Löwengart (2004) att trots att judar omnämns i läromedlen saknar beskrivningen
”alltför ofta … historisk kontext”. Hon skriver även att beskrivningen ”är kortfattad och

osammanhängande och förfrämligande”, samt att judar i de flesta sammanhang beskrivs som

”offer” (Löwengart 20004, s 46).

Även Short (2000) observerar att judarna beskrivs i termer av offer. Han skriver att

undervisningen kring motstånd av eller för judar mot naziregimen tenderar avgränsas till

berättelser om Oskar Schindler och upproret i Warszawagettot. På så vis glöms judars

spirituella motstånd och även civilas räddningsaktioner bort. Short (2000) påpekar även att en

viktig del i undervisningen om antisemitismens historia är kyrkans roll i förföljelserna av

judar (Se även Short & Reed 2004).

Undervisningen om Förintelsen bör, menar Caplan (2001), inte enbart handla om hur

förövarna berövade offren på sina hem, kläder och identiteter. Den bör även betona offrens

vardag i lägren, för att på så vis skapa en helhetsbild av offren och en dialog mellan ”our
students and the subject matter itself” (Caplan 2001, s 63). Syftet med exempelvis studiet av

barns vardag före, under och efter Förintelsen är, menar Caplan (2001), att länka dåtid till

nutid, att eleverna skall förstå barnen i egenskap av personer och inte som offer eller hjältar,

samt att skapa en dialog mellan eleverna och dem de läser eller hör talas om.

Sammanfattningsvis kan sägas att den ovan refererade forskningen kring

förintelseundervisningens kunskapsinnehåll tenderar fokusera offren (Jfr föregående sida,

                                                
6 Både Löwengart och Bruchfeld har varit eller är verksamma vid Programmet för studier kring Förintelsen och
folkmord, Uppsala universitet. Bruchfeld har bland annat publicerat ”Öga för öga, tand för tand… ” (1996) som

är en granskning av svenska läromedel i historia, religionskunskap och samhällskunskap för högstadiet och
gymnasiet med fokus på judendom, judisk historia och Förintelsen. Värt att poängtera är att Löwengarts

innehållsanalysen har faktagranskats av Bruchfeld och Paul A. Levine. Även Levine är verksam vid nämnda

program.
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punkt nummer fyra). Förövare och medlöpare/åskådar får stå tillbaka, liksom offer som

exempelvis de handikappade (se punkt nummer tre). De offer som fokuseras är i synnerhet

judarna.

Metodologiska aspekter på förintelseundervisningen

Undervisningen om Förintelsen kantas av flera svårigheter och problem för lärare att ta itu
med. En av svårigheterna är lärares beslut om hur Förintelsen skall presenteras och vilka

pedagogiska metoder som skall användas. Gregory (2000, s 55) påvisar behovet och utfallet

av en metodologisk medvetenhet hos eleverna:

Teaching about the Holocaust as a historical phenomenon must be concerned with introducing students to

historical method. It must also be concerned to get students to think in an historical manner. […] What a
carefully wrought historical understanding will allow us to recognize is that racism, prejudice,

antisemitism and other manifestations of discrimination enter into human affairs in all kinds of ways and

with all manner of outcomes.

Metodologisk medvetenhet efterlyses inte enbart för eleverna utan även för lärarna. I en av

USA:s kursplaner ”Guidelines for Teaching about the Holocaust” refererad av Yair Auron

(2005) vänder sig texten huvudsakligen mot lärare och ger ett antal metodologiska riktlinjer:

”Define what you mean by ’Holocaust’”, ”Avoid simple answers to complex history”, ”Try to

avoid stereotypical descriptions” med flera (s 124 ff).7   

Emotionalitet spelar inte sällan en viktig roll i forskningen. Hanns-Fred Rathenow (2000, s

73) hävdar att historia och politisk lärdom om Auschwitz

must not aim at producing consternation in pupils: this is not education. Making pupils feel upset comes
close to manipulation and indoctrination. There is a great danger that an excessive amount of shared

suffering might lead to internal repression and impotence. Yet Holocaust education cannot be done
without talking about feelings of other people's distressing and painful experiences. Moreover one

fundamental educational task is to develop the ability to recognize one's own feelings and talk about them

with others.

                                                
7 En svensk motsvarighet förekommer exempelvis i kursplaner för historia, där både historiemedvetenhet och

medvetenhet om historiska forskningsmetoder fastslås som viktiga undervisningsmål.
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Rathenow (2004) har utvecklat vad han kallar för ”biographical work”. För att lärare skall

kunna vara nyfikna på och känna igen sina elevers sätt att tänka måste lärarna först och främst

”create some level of emotional access to one’s own personal developmental history” (s 171).

Liksom Rathenow (2000) poängterar Hermansson Adler (2004) vikten av att både lärare och

elever ”funderar över sin självidentitet och sin kulturella förankring” (Hermansson Adler
2004, s 5) Detta i anslutning till förintelsestudier och resor genom ”Tredje riket”. Han menar

att studierna på så vis bryts mot lärarnas och elevernas vardag och att en bildningsresa och ett

lärande därmed kan ske.

Även Caplan (2001) påvisar vikten av emotionell medvetenhet och sätter det i samband med

identifikation. Han menar att kommunikation mellan eleverna är viktig, men även mellan

elever och texter. I synnerhet bör elever läsa vittnesmål av barn i deras egen ålder. På så vis

kan de sympatisera med barnens vittnesmål och reflektera över vad de lärt sig.

I anknytning till vittnesmål förklarar Short (2004, s 185) att besöken av överlevande är av

stort värde och när vittnena inte är i livet längre finns arkiv att tillgå. Men än viktigare är att

presentera

survivors with very different stories to tell. Students should certainly learn about the victim experience,
but they should also be inspired by those who had the opportunity, the courage, and the determination to

confront the evil in their midst.  

Sammanfattningsvis kan även resonemanget kring besök från överlevande länkas till de

tidigare nämnda punkterna. Forskarna intar olika positioner i frågan om fokus skall ligga på

förövare, medlöpare/åskådare eller offer (se punkt fyra). Den ovannämnda emotionella

medvetenheten och identifikationen syftar inte uttryckligen på någon grupp av exempelvis

offer. I och med det problematiseras inte en metodologisk medvetenhet vad gäller lärares val

att bjuda in exempelvis ”offer” och inte ”gärningsmän”.
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PROBLEMFORMULERING

Samhället och skolan står i nära relation till varandra, inte minst i ämnen som berör

värdegrunden, normer och demokratiska frågor. När statsminister Persson år 1997 initierade

till Levande historia fick lärare ett forum för diskussion kring värdegrunden, mänskliga

rättigheter och didaktiska svårigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Både internationellt

och nationellt finns, som redovisats i föregående kapitel, ett stort intresse för
förintelseforskning. Detta till trots existerar fortfarande ett flertal hålrum som forskare inte

utforskat. Auron skriver (2005, s 160):

To the best of our knowledge there are almost no surveys or studies of the effectiveness of the existing

curriculum materials for teaching about genocide, and information about this matter is therefore lacking.
In addition, since it is difficult to define exactly what ”knowing about the Holocaust” or ”knowing about

genocide” means, there is a problem with evaluating how much knowledge either teachers or students

have acquired.

Ett av dessa hålrum är med andra ord analyser av det material som lärare använder sig av i sin

undervisning, men till och med så centrala frågor som vad som menas med ”kunskap om

Förintelse” är inte utforskade än. Till detta tillkommer att forskningen visar på divergerande

uppfattningar om bland annat vilken terminologi som är lämplig att använda, om vilka

grupper av så kallade offer som skall inkluderas i termen Förintelsen, om fokus skall ligga på

förövare, medlöparna/åskådarna respektive offer och vilka egenskaper och motiv dessa

grupper skall tillskrivas. Det är med andra ord inte givet hur Förintelsen skall konstrueras

inom vare sig forskningen eller undervisningen. Det ter sig därmed rimligt att i en fallstudie

fokusera just dessa frågor.

Den övergripande frågan — hur konstrueras Förintelsen? —och mer specifika frågor som rör
aktörer och deras egenskaper respektive motiv kan undersökas genom att studera

undervisningsmaterialet i kursen Förintelsen — ett folkmord att förklara och förstå.
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SYFTE

Det övergripande syftet för denna uppsats är att analysera hur ”Förintelsen” konstrueras i

förintelsekursens textuella undervisningsmaterial.

Följande frågeställningar står i centrum för analysen.

• Vilka aktörer fokuseras respektive marginaliseras i texterna?
• Vilka objekt fokuseras respektive marginaliseras i texterna?

• Vilka motivbeskrivningar erbjuds?

I anslutning till dessa frågeställningar ställs följdfrågan:

• Vilka sanningsanspråk reser texterna?

• Vilka möjligheter till deliberation erbjuds därigenom?8

                                                
8 Något förenklat avses här med deliberation möjligheten till att skilda synsätt och uppfattningar kan brytas mot

varandra och där argument framförs och avlyssnas. Se utförligare förklaring i delavsnittet ”Den sociala praktiken

i relation till deliberation”.
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METOD

I detta metodkapitel förtydligas vilken empiri som analyserats utifrån kritisk diskursanalys.

Därefter redovisas validiteten och reliabiliteten i bland annat detta urval, följt av ett avsnitt om

de forskningsetiska överväganden som gjorts i anslutning till mötet med gymnasielärarna och

deras material. I avsnittet om diskursanalys med utgångspunkt i Foucault beskrivs Foucaults

diskursteori och bland annat språkets betydelse i diskursanalyser. Slutligen beskrivs även
Faircloughs kritiska diskursanalys, vilken bygger vidare på Foucaults teorier.

UPPSATSENS EMPIRI — DET TEXTUELLA UNDERVISNINGSMATERIALET

I avsnittet ”Avgränsning” förklaras att uppsatsen är avgränsad till det textuella

undervisningsmaterialet som används i en lokal gymnasiekurs om Förintelsen. Denna kurs

finns på gymnasiet Rastaskola lokaliserad i en mellanstor stad i södra Sverige. 9

Empirin är tidsmässigt avgränsad till det material lärarna de facto använt fram till och med

vecka 47. Denna avgränsning baseras på dels att Rastaskolans lärare (två stycken) planerat

självständigt arbete för eleverna fram till vecka 47 (med andra ord delades inget material ut

från den dag jag inhämtade materialet fram till vecka 47), dels att materialinsamlingen av

undersökningstekniska och tidsmässiga skäl inte kunde fortsätta under uppsatsens

utarbetande. Det material som analyserats i denna uppsats omfattar sammanlagt cirka 180

sidor (se material markerat med asterisk i bilaga 1).

Urvalet omfattas av det undervisningsmaterial som lärarna antingen delat ut till eleverna eller

som de visat på overhead i form av text. Vidare har jag använt mig av två dagböcker jag

skickade med lärarna på Rastaskolan, i vilka de redovisar det använda materialet i bussen till

och från Polen samt det fysiska materialet i Polen (se bilaga 1). Det som fallit bort är alltså allt

muntligt material av sorten ”läst högt ur”, föreläsningsanteckningar och besök av ögonvittne.

Även visuellt material har fallit bort såsom spelfilmer, dokumentärer, overheadbilder (i form

av bild), pappbilder, bilder i böcker. Även Sioma Zubickys skönlitterära bok Med Förintelsen

i bagaget (1998) har fallit bort. Den huvudsakliga anledningen är att skönlitterärt och visuellt

material är mera mångtydiga och öppna för vidare tolkningar än rent informativt textmaterial.

                                                
9 Namnet på skolan är fingerad.
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Det kvarvarande materialet har först granskats i en överskådlig hermeneutisk läsning för att

identifiera centrala strukturer och innehåll, därefter har några av de texter som innehåller just

dessa valts för en fördjupande textanalys. Utifrån mättnadsprincipen har sedan ytterligare

texter analyserats tills nya texter inte tillförde något väsentligt till analysen.

VALIDITET OCH RELIABILITET

Följande resonemang bygger på Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och

rapportera en undersökning (Patel & Davidsson 1994) och Infovoice (2005).10

Reliabilitet och validitet är begrepp som härstammar från kvantitativ forskning och som i

kvalitativa sammanhang ofta modifieras eller kompletteras med andra kvalitetskriterier såsom

mättnad, fullständighet eller kommunicerbarhet.

Reliabilitet eller tillförlitlighet handlar, förenklat sagt, om frågan om en annan forskare skulle

få eller om en upprepad mätning skulle leda till samma resultat. För att öka reliabliteten har de

typer av textmaterial uteslutits som genretypiskt är mångtydiga eller svåra att tolka, som

bilder, filmer och skönlitterära texter. Samtalen med lärarna har uteslutits ur analysen.

Analysen har i största möjliga utsträckning genomförts så att tillvägagångssättet blir

transparent. Kritisk diskursanalys som metod innebär att man håller sig så nära texternas
objektiva språkliga struktur som möjligt, vilket i sig ökar test-retest-reliabiliteten.

Validitet eller giltighet handlar om undersökningen mäter det den avser att mäta. Man brukar

skilja mellan inre och yttre validitet. Den inre validiteten består främst av kommunikativ

validitet, det vill säga i vilken utsträckning författarens förförståelse, datainsamling, urval och

analysprocessen beskrivs. Förförståelsen i detta samband består mest av tidigare studier om

Förintelsen, men även av en stor öppenhet och nyfikenhet i frågor om

förintelseundervisningen. Däremot har vissa insikter växt fram under arbetets gång. Dessa

diskuteras främst i uppsatsens avslutande del. Datainsamling, urval och analys har

synliggjorts på andra ställen i uppsatsen.

                                                
10 Infovoice ”[t]illhandahålles av avdelningen för allmänmedicin vid Göteborgs universitet” (Infovoice 2005).
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Ett annat kriterium för inre validitet är triangulering. I och med att analysen granskar olika

dokument var för sig har ett slags källtriangulering praktiserats. Texterna har granskats både

ur en språklig synvinkel och i relation till förintelseforskningen, vilket ger en form av

teoritriangulering genom att analysen av språkliga former och av idéinnehållet har kunnat

jämföras med varandra. Slutligen har delresultat och tolkningar av enskilda texter och

formuleringar diskuterats med andra forskare (personlig kommunikation, Michal Moscow
2005-11-06), vilket representerar ett försök till observatörstriangulering.

Yttre validitet innebär i regel en diskussion av generaliserbarheten. En förståelseinriktad

fallstudie som föreliggande arbete är principiellt inte generaliserbar, däremot kan forskaren

presentera sina fynd så tydligt som möjligt så att läsaren kan avgöra en eventuell

generaliserbarhet och förutsättningar för tillämpning av resultaten. Ambitionen med

föreliggande arbete har i första hand varit att bidra till förståelsen av konstruktionen av

undervisningsinnehållet, inte att bevisa generella samband eller mekanismer. Framtida studier

och andras forskningsinsatser tillsammans kan däremot leda till bredare tillämpbarhet och

generalisering.

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN

Principiellt innehåller fallstudier av det föreliggande slaget problemet att dels precisera den

empiriska situationen, dels att skydda deltagarnas integritet och identitet. Eftersom det inte är
relevant för att bedöma undersökningen i sig har kommunen, skolorna och deltagarna

anonymiserats. Mail, personliga samtal, liksom dagboksanteckningar refereras inte och har

uteslutits ur bearbetningen av det empiriska materialet. Därmed torde det vara svårt, om inte

omöjligt, att identifiera de berörda. Vissa delar av det potentiella empiriska materialet har

också valts bort på grund av risken att exponera deltagarna (Vetenskapsrådet 1991).

DISKURSANALYS MED UTGÅNGSPUNKT I FOUCAULT

Michel Foucault är det namn som är starkast förknippad med ordet diskurs och analyser av

diskurser. Utifrån sin strukturalistiskt språkfilosofiska utgångspunkt ansåg Foucault att

språket spelar en avgörande roll för reproduktionen av samhället och upprätthållande av

maktstrukturer. Foucault hade för avsikt att klarlägga de historiskt betingade reglerna för dels
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vad som får uttalas och vad som inte får uttalas, dels vad som anses vara sanningar och

osanningar inom en kunskapsregim (Winther Jørgensen & Phillips 2000).

Bernt Gustavsson (2002, s 119) beskriver Foucaults uppfattning om makt och kunskap på

följande sätt:

Makt finns inbyggd överallt, i tex skolornas eller fängelsernas utformning och i oss själva och vårt sätt att

förhålla oss. Makten har sas flyttat in i oss själva genom den självdisciplin som driver oss. När vi talar

uttrycker vi inte en mening som är vår egen personliga, utan ett uttryck för en ”diskurs”, ett sätt att tala
om en företeelse. De olika ”diskurser” som vi omges av, tex vad gäller ekonomi, hälsa, barnuppfostran

och utbildning är producerade av vetenskapen.

I sitt senare arbete fokuserar Foucault på relationen mellan makt och kunskap. Diskurser har

på människan framför allt en kontrollerande funktion där makt inte utövas av en specifik

agent eller stat mot exempelvis en passiv människa, utan utvecklas i relation mellan

människor, grupper eller stater utspridd över fler sociala praktiker. Makten kan få som

konsekvens att den blir begränsande och förtryckande för en del men produktiv och skapar

möjligheter för en annan (Winther Jørgensen & Phillips 2000).

I diskursanalys fokuseras språket och språkanvändning utifrån strukturalistisk respektive

poststrukturalistisk språkfilosofisk hållning. Med detta menas att människan får tillträde till

verkligheten genom att hon med hjälp av språket skapar representationer av den. Dessa

representationer inte bara speglar, utan också bidrar till att skapa verkligheten. Tomas

Englund (2000b) talar exempelvis om ”språkets ’verklighetskonstituerande’ kraft” (s 44).

Genom att uppfatta och beskriva en översvämning, för att använda Winther Jørgensens och

Phillips (2000) exempel, som Guds vilja ges händelsen mening utifrån ett visst perspektiv
eller en viss diskurs. Denna ”diskursiva förståelse” möjliggör handlingssätt för människan,

vilka därvid får sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 15 f).

KRITISK DISKURSANALYS UTIFRÅN FAIRCLOUGH

Även i den kritiska diskursanalysen fokuseras språket. I Norman Faircloughs modell kopplas

den lingvistiska textanalysen samman med social praktik. Den visar även på dolda
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maktförhållanden i texter, och hur människor och texter i en diskurs stabiliserar men också

förändrar den.

Gemensamma kännetecken hos de kritiskt diskursanalytiska angreppssätten

Inom den kritiska diskursanalysen har termen ”diskurs” olika innebörd avhängigt det

angreppssätt som åberopas, men eftersom fokus i detta avsnitt kommer ligga på Fairclough
kommer hans definition att stå i centrum. Fairclough (2003, s 124) förklarar diskurs på

följande sätt:

I see discourses as ways of representing aspects of the world — the processes, relations and structures of

the material world, the ’mental world’ of thoughts, feelings, beliefs and so forth, and the social world.
Particular aspects of the world may be represented differently, so we are generally in the position of

having to consider the relationship between different discourses.

Diskurser är dock inte enbart representationer av världen som den är (eller snarare som den

ses vara)

they are also projective, imaginaries, representing possible worlds which are different from the actual

world, and tied in to projects to change the world in particular directions (Fairclough 2003, s 124).

Kritisk diskursanalys kan, enligt Winther Jørgensen och Philips (2000), förstås på två sätt.
Dels kan det förstås som ett paraplybegrepp för en bred inriktning inom diskursanalysen, dels

som beteckning på det specifika angreppssätt som Fairclough själv har utvecklat och som

därmed hamnar under paraplyet kritisk diskursanalys. För att inledningsvis beskriva några

gemensamma kännetecken hos de angreppssätt som samlas under detta paraply kan Winther

Jørgensens och Philips (2000) fem punkter återges. För det första syftar den kritiska

diskursanalysen till att närmare studera den lingvistiska dimensionen i diskurserna. Därefter

länkas den lingvistisk-diskursiva delen, i vilken fokus ligger på produktionen (skapandet) och

konsumtionen (mottagandet, tolkningen) av texter — det vill säga den så kallade diskursiva

praktiken —till händelser och förändringar i samhället. Dessa tre nivåer hänger nära ihop och

skall ses som en enhet, där textanalysen länkas till den sociala praktiken med hjälp av en

analys av den diskursiva praktiken.
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(Efter Winther Jørgensen och Philipps (2000), s 74. Se även Fairclough 2001, s 21)

Det andra gemensamma kännetecknet hos de kritiska diskursanalytiska angreppssätten är att

diskurs både konstituerar (formar och omformar) och konstitueras (speglas). Med andra ord

kan språk som diskurs förstås som ”både en form av handling…, varigenom människor kan

påverka [konstituera] världen, och en form av handling, som är socialt och historiskt situerad

[konstituerad] och står i dialektiskt förhållande till andra aspekter av det sociala” (Winther

Jørgensen & Phillips 2000, s 68). På så vis är diskurs en social praktik.

Det tredje kännetecknet är snarare metodologiskt och utgår från att den kritiska

diskursanalysen gör en lingvistisk textanalys i och utifrån den sociala interaktion som

texten/språkbruket befinner sig (Winther Jørgensen & Phillips 2000).

För det fjärde, den kritiska diskursanalytikerns uppgift är att förhålla sig kritiskt till relationen

mellan diskursiv praktik och sociala grupper, och klarlägga vilken roll den diskursiva
praktiken spelar i att konstituera och konstitueras av ”den sociala värld, inklusive de sociala

relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s

69). Effekten av denna ojämlikhet kallar de kritiska diskursanalytikerna för ideologisk.

För det femte kännetecknas de kritiska diskursanalytiska angreppssätten av att de inte intar ett

objektiv förhållningssätt, utan en politiskt aktiv roll där engagemanget riktas mot att förändra
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de sociala förhållandena till förmån för framför allt undertryckta grupper (Winther Jørgensen

& Phillips 2000).

Analys på textnivå

När en forskare skall analysera en kommunikativ händelse utifrån Faircloughs modell av

kritisk diskursanalys skall de tre dimensionerna text, diskursiv praktik och social praktik ingå.
Vid analys av textens egenskaper används olika redskap för att till exempel kartlägga

konstruktionen av identiteter i en text. Ett av redskapen är transitivitet för att besvara

frågorna: Hur förbinds (eller hur förbinds inte) händelser och processer med subjekt och

objekt i texten? I exempelvis en mening som ”Den inhemska befolkningen deporterades från

sina hem”11 används en form av transitivitet, nämligen passivformen ”deporterades” (jfr.

Bergström & Boréus 2000, s 210). I denna mening utelämnas agenten (eng. agency), vilket

medför att den osynliga agenten som deporterade befolkningen inte kan ställas till svars och ta

på sig ansvaret för sin handling. Istället ligger fokus på effekten av agentens handling som om

deporteringen varit ett naturfenomen som skedde utan någon bakomliggande handling eller

process. En annan form av transitivitet är nominalisering (jfr. Bergström & Boréus 2000, s

210) där ett substantiv står i meningens centrum och utesluter eller tonar ned förekomsten av

agent men framhäver effekterna. En form av nominalisering skulle kunna vara ”Det skedde

många deporteranden av den inhemska befolkningen”.

Ett annat analytiskt redskap är modalitet. Mats Börjesson (2003) förklarar att modalitet

handlar om ”hur starkt något påstås, och med vilken grad av säkerhet som
verklighetsbeskrivningar ikläds genom uttalanden. I korthet kan man säga att det handlar om
forskningsfrågan ’På vilket sätt skildras X?’” (Börjesson 2003, s 96f) Att säga ”Deportationen

skall genomföras”, ”Jag tycker att deportationen skall genomföras” och ”Kanske kan

deportationen genomföras” är olika sätt att meddela sin relation till deportationens

genomförande och binda sig till eller instämma i en utsaga. En form av modalitet är sanning.

Börjesson (2003) skiljer här mellan två grundläggande men olika modaliteter: ”Varje yttrande
kan kläs i subjektiva eller objektiva modaliteter, som exempelvis i skillnaden mellan ’vi anser
att den är farlig’ och ’den är farlig’” (Börjesson 2003, s 96). I meningen ”1942 deporterades

200 barn till Treblinka” framställs kunskapen som sanningsenlig och definitiv, som ren och

                                                
11 Om inte annat anges är samtliga exempel i texten konstruerade av uppsatsförfattaren.
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objektiv information med ovedersägliga fakta. I meningen ”Enligt vissa rapporter

deporterades 1942 200 barn till Treblinka” inbjuder ”enligt vissa rapporter” till att ifrågasätta

det som har sagts eller hålla en annan kunskap för sann, det vill säga texten ändrar här

karaktär från att vara informativ till att vara argumenterande. Därmed öppnar texten en arena

för diskussion (eller deliberation. Se nästkommande delavsnitt) och erbjuder läsaren tillträde

till denna arena.

Den diskursiva praktiken

Vid analys av den diskursiva praktiken fokuseras hur texten produceras och hur den

konsumeras. Viktiga begrepp för denna fokusering är intertextualitet och interdiskursivitet. En

text eller ett uttalande står aldrig ensamt, utan bygger på tidigare ord, meningar och

uttalanden, vilket kallas för intertextualitet. Analytikern bör fråga sig ”which texts and voices

are included, which are excluded, and what significant absences are there?” (Fairclough 2003,

s 47). När en text mer uttalat bygger på andra texter genom exempelvis referenser och citat

bygger texten på så kallat manifest intertextualitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000).

För att kunna förklara interdiskursivitet behövs en inledande rekapitulation. Genom att

studera en specifik text som till exempel …om detta må ni berätta… (1998) 12 skulle forskaren

kunna utröna konstruktionen av identiteter. I den diskursiva praktiken fokuseras produktion

och konsumtion av texten för att se vilken roll den diskursiva praktiken intar i
upprätthållandet av en social ordning eller förändring. Ett intertextuellt studium innebär att

forskaren explicit utpekar vilka andra texter som bidrar till att manifestera en viss social

ordning. När forskaren därtill vidgar sitt studium mot de diskurser och diskursordningar —

”summan av alla de genrer och diskurser som används inom en social institution eller en

social domän” (Winther Jørgensens och Phillips 2000, s 76) — som en text kan tänkas bygga

på sätts interdiskursivitet i fokus. Vid en analys av interdiskursiviteten i texten som diskursiv

praktik kan graden av kreativitet eller konventionalitet skönjas. Om texten innehåller

varierande diskurser och genrer på ett komplext och nytt sätt bidrar den till att förändra den

diskurordning som texten ingår i. Om texten som diskursiv praktik däremot innehåller

diskurser blandade på en konventionellt sätt upprätthålls och reproduceras den diskursordning

som texten redan ingår i.) skriver. ”Enligt Faircloughs teori hänger hög interdiskursivitet ihop
                                                
12 Boken kommer fortsättningsvis refereras som Om detta.
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med förändring, medan ringa interdiskursivitet tyder på reproduktion av det bestående”

(Winther Jørgensen och Phillips 2000, s 87).

Den sociala praktiken i relation till deliberation

Den tredje dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell är social praktik, det vill säga

den sociala praktik som texten är en del av. Denna sociala praktik kan inte analyseras utan
referens till en extern (exempelvis sociologisk eller kulturteoretisk) teori. Meyer (2001)

skriver:

One important characteristic arises from the assumption of CDA [kritisk diskursanalys] that all discourses

are historical and can therefore only be understood with reference to their context. In accordance with this
CDA refers to such extralinguistic factors as culture, society, and ideology. In any case, the notion of

context is crucial for CDA, since this explicitly includes socialpsychological, political and ideological

components and thereby postulates an interdisciplinary procedure (s 15).

I analys av det textuella undervisningsmaterialet i förintelsekursen Förintelsen — ett folkmord

att förklara och förstå, 100 poäng kan både förintelseteoretiska och didaktiska teorier utgöra

sådana externa teorier. I föreliggande uppsats tillförs Englunds externa teori deliberativa

samtal och deliberation. Stoffurvalet, kunskapserbjudanden etcetera bör i ett demokratiskt

samhälle och i skolans värdegrundsarbetet kunna ifrågasättas eller föras deliberativa samtal

om:

Med deliberativa samtal avses samtal där i något avseende skilda synsätt, uppfattningar och värden lyfts
fram och kan brytas mot varandra med en strävan efter att var och en själv reflekterar över sin ståndpunkt

genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter

att finna gemensamma referensramar för bedömning av ickeöverensstämmelsen och / eller en eventuell
samsyn som alla kan enas om (Englund 2005).

Placerat i ett demokratisammanhang intar deliberation en viktig position, då den fungerar som

ett komplement till majoritetsprincipen. Englund (2000a) förklarar att ”beslutsfattande bör

motiveras och diskuteras grundligt mellan alla ingående parter” (s 5).

I förintelsekursen är stoffurvalet problematiskt genom det splittrade forskningsläget,

frånvaron av ett etablerat ämne (som exempelvis Historia) och i viss mån av det offentliga
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intresset för ”varför”-frågan, det vill säga de tydligt uttalade målen att motbevisa revisionister

och att bekämpa nynazismen och antisemitism. Därför är det speciellt intressant att undersöka

vilken kunskap, vilka resonemang och vilka deliberationsmöjligheter förintelsekursen

erbjuder.
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ANALYS AV FÖRINTELSEKURSPLANEN

I detta kapitel analyseras kursplanen Förintelsen — ett folkmord att förklara och förstå (se

bilaga 2). Analysen är nödvändig eftersom kursplanen verkar som grund för lärarnas

materialurval och ingår i det material som lärarna använt sig av. Kursplanens roll för kursen

kan inte underskattas, eftersom Rastaskolans lärare själva har skrivit texten.

I och med denna analys exemplifieras även hur den kritiska diskursanalysen av det övriga

undervisningsmaterialet gått till.

MÅL FÖR KURSEN

Till genren kursplan hör i regel en utförlig beskrivning av ämnets syfte. Denna del saknas i

föreliggande kursplan. Kursplanen inleds istället med:

Mål för kursen

• Belysa Förintelsen ur olika perspektiv
• Behandla nynazism, antisemitism, ondska och människovärde

• Gemensamt planera och genomföra en studieresa till Auschwitz

Vid analys av transitiviteten i ovanstående meningar framkommer att agenten i meningarna är

”kursen”, medan ”Förintelsen”, ”nynazism”, ”antisemitism”, ”ondska”, ”människovärde”

respektive ”Auschwitz” är objekten. I den första och andra meningen är det med andra ord

kursens mål att belysa Förintelsen och behandla bland annat nynazism. I den tredje meningen

är ”kursen” agent, men det är orimligt att tolka ”kursen” som något som kan ”planera och

genomföra en resa” gemensamt med någon annan. Inom den diskursordning — summan av

genrer och diskurser inom skolan som sociala institutionen — som kursplanen som genre

ingår förutsätts en relation mellan elev och lärare. En rimlig tolkning är att det är antingen

någon av eller båda dessa parter som gemensamt planerar och genomför resan till Auschwitz.

Men genom att denna relation osynliggörs blir det också osynligt vems mål och intressen som

förverkligas genom denna resa.

Vid analys av modaliteten i meningarna är dessa i synnerhet föreskrivande och gör anspråk på

sanning. Detta minskar graden av modalitet, men till kursplanens genren hör att något

utrymme för deliberation kring punkternas gällanden är begränsad. En mening där
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modaliteten öppnar för deliberation är dock ”Gemensamt planera och genomföra en studieresa

till Auschwitz”. Meningen är föreskrivande, men i och med ordet gemensamt ges ett utrymme

för deliberation kring hur och med vilka medel resan skall planeras och genomföras.

Vid analys av den diskursiva praktiken saknar meningarna manifest intertextualitet. Med

andra ord erbjuder texten inga hänvisningar till andra texter. Vad som däremot finns är
interdiskursiviet. Målen innehåller dels perspektiveringen av Förintelsen, som genom

singularisformen avgränsas från andra folkmordsformer (det finns bara en Förintelse, inte

exempelvis olika former av förintelser, eller olika förekomster av folkmord). Dels innehåller

målen ett antal relaterade fenomen vars relation till Förintelsen eller inbördes relation inte

anges. Tre av dessa fenomen — nynazism, antisemitism och människovärde — har en

koppling till politiska och idéhistoriska diskurser, medan ondska snarare representerar en

koppling till moralfilosofiska diskurser och värderande resonemang.

UPPNÅENDEMÅL

I överensstämmelse med kursplanegenren fortsätter kursplanen för förintelsekursen med ”Mål

som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs”. Agenten i meningarna är eleven och i sju

av åtta meningar är objektet Förintelsen:

Eleven skall

Kunna diskutera Förintelsen ur t.ex. historiskt och psykologiskt perspektiv

Kunna resonera kring olika förklaringar till Förintelsen
Kunna föra ett resonemang kring människovärde och människans ansvar

Kunna kritiskt granska förnekandet av Förintelsen

Kunna ställa Förintelsen i relation till andra folkmord
Kunna förstå Förintelsens aktualitet idag

Kunna förmedla kunskap om Förintelsen
Kunna precisera och resonera om Förintelsens olika aktörer

Här preciseras relationen mellan Förintelsen och perspektiven vilka är historie- och

psykologidiskurser samt till dess samtidsrelevans. Något vagt antyds att olika förklaringar för

Förintelsen existerar och att en relation till andra folkmord existerar, vilket visserligen innebär

att en explicit relation till andra folkmord existerar, men att denna likväl kan bestå i att
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Förintelsen ses som väsensskild från andra folkmord. Fokuseringen på Förintelsen tyder på att

Förintelsen inte skall betraktas utifrån sin likhet med andra folkmord.

Ett tänkbart motiv till Förintelsen antyds ligga i ”människans ansvar”. Människan ses som

”människan som sådan” och inte i speciella relationer eller situationer, med referens till

exempelvis diskurser om ”människans natur”. En annan tänkbar förklaring ligger i
”Förintelsens olika aktörer” i relation till människovärde och människans ansvar, denna

infallsvinkel tyder dock snarare på en värdering än en förklaring för olika aktörers handlande.

En övergripande målsättning framkommer i bemötande av förnekarna och i betoningen att

agenterna, det vill säga elever, skall inta ett slags lärarroll efter kursen, samt ”förstå”

”Förintelsens” aktualitet. Därmed klargörs de uppfattningar agenterna förväntas ha efter

kursen: att se ”Förintelsen” som relevant, att bemöta de så kallade revisionisterna (det vill

säga de personer som förnekar att ”Förintelsen” har existerat), samtidigt som de förväntas att

aktivt förmedla någon form av kunskap om ”Förintelsen”.

I och med meningarnas modalitet, där kraven är absoluta förtydligade med ”skall”, reser

texten ett sanningsanspråk som inte erbjuder någon möjlighet till deliberation. Detta är som

tidigare nämnts typiskt för genren. Mindre typiskt är dock de sanningsanspråk som reses där

agenten skall ”förstå att” något är fallet, och begränsningen av den kritiska reflektionen till
endast ”förnekandet av Förintelsen”.

BETYGSKRITERIER

Även här är eleven agent och i åtta av tolv meningar är ”Förintelsen” objekt. I

betygskriterierna återanvänds några av formuleringarna från målen för kursen och

uppnåendemålen, vilket indikerar att dessa är de viktigaste. Det är framför allt

perspektiveringen och förmedlandet av Förintelsen som återanvänds i betygskriterierna.

Vidare skall eleven kunna skilja på ”centrala fakta och detaljer” för betyget Väl godkänd och

Mycket väl godkänd, vilket indikerar att en sådan indelning inte bara är möjlig, utan även

objektiv och fri från värderingar och perspektiv.

Det kritiska ställningstagande agenterna förväntas kunna göra riktas inte explicit mot de

”centrala fakta”, utan den analys eleven skall skriva för att uppnå Mycket väl godkänd.
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Agenten förväntas dock på Väl godkänd-nivå kunna värdera ”inläst material på ett personligt,

jämförande och reflekterande sätt”, men om ordet värdera skall värderas som en kritisk

granskning av ”fakta” anges inte.

HELHETSBILD

Allt i allt innehåller kursplanen en beskrivning av förintelsekunskapen som dels innehåller en
bestämning av ”Förintelsen” som unik, dels i relation till andra folkmord. Det förekommer

också förklarande  perspektiv (historie- och psykologidiskurs), medan exempelvis politiska,

ekonomiska och sociala perspektiv eller diskurser utestängs. Kunskapen sätts i en tydlig

nyttorelation till samtiden och önskvärda attityder. Eleverna förväntas också uppträda som

ambassadörer för den nyförvärvade kunskapen, vilket är ett ovanligt inslag i kursplanegenren.
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RESULTAT AV ANALYS AV UNDERVISNINGSMATERIALET

I detta kapitel presenteras resultatet av analyserna av lärarnas textuella undervisningsmaterial.

Analyserna utgår från uppsatsens frågeställningar:

• Vilka aktörer fokuseras respektive marginaliseras i texterna?

• Vilka objekt fokuseras respektive marginaliseras i texterna?
• Vilka motivbeskrivningar erbjuds?

I anslutning till dessa frågeställningar ställs följdfrågan:

• Vilka sanningsanspråk reser texterna?

• Vilka möjligheter till deliberation erbjuds därigenom?

Kapitlet är indelat efter förekomsten av aktörer och objekt i texterna. Redan en första

översiktlig provanalys av materialet visade att dessa båda faktorer förekom i de flesta texter

och är tilldelade stort utrymme i förklaringsmodeller och beskrivningar. Rubriksättningen

baseras på hur de olika aktörerna är positionerade i texterna.13 Bland de aktörer som i texterna

tilldelas egenskapen att vara ”offer” är framför allt två i fokus, ”judarna” och ”zigenarna”,

medan flertalet andra aktörer snarare marginaliseras. Bland de aktörer som tilldelas

egenskapen att vara agenter i texterna är framför allt ”nazisterna” och ”Hitler” fokuserade.

Rubriksättningen baseras även på hur de olika objekten är positionerade i texterna. Auschwitz

är det objekt som framför allt är fokuserad medan Treblinka är marginaliserad.

”OFFER” OCH…

”Liksom juden nu inte hade någon chans…”

Den aktör som är vanligast förekommande i de texter som lärarna använder sig av är ”judar”.

Denna aktör, oavsett om ordet förekommer i singularis, ”jude”, eller pluralis, ”judar”,

tillskrivs allt som oftast egenskapen att tillhöra en grupp. I texten Fjärilspojken öppnar mina

ögon14 som tar sin utgångspunkt i en enskild person blir en liten judisk pojke representant för

hela den judiska befolkningen:

                                                
13 Varje delavnitt är rubricerat med citat hämtade ur det analyserade undervisningsmaterialet. Vad gäller

sidhänvisning efter citat finns sådana med då det textuella undervisningsmaterialet är numrerat.
14 Ett kopierat kåseri ur en dagstidning.
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Och några timmar senare… ser jag en liten judisk pojke som plötsligt får syn på en fjäril och skrattande
springer efter den genom det höga gräset. […] [J]ag ser hur sex miljoner förtvivlade människors bestulna

liv tar plats i en liten pojkes hjärta när han springer genom…gräset.

”Judar” presenteras allt som oftast inte som innehavare av en etnisk eller nationell identitet
eller i en yrkesroll, utan istället är ”judarna” offer för agenters handlingar och för de

omständigheter som beskrivs i texterna. Således är aktören objekt i texterna. I och med ordet

”judarna” åberopas diskursen judar som offer, en grupp utan nationalitet, yrke etcetera, samt

objekt. Några av texterna genomför dessutom en uppdelning i ”judar” och till exempel

”polacker”, vilket implicit definierar ”judar” som nationslösa och utgränsar nationella element

ur den judiska identiteten.

Denna diskurs om ”juden” och ”judarna” används interdiskursivt i flertalet texter för att

förstärka specifika egenskaper hos en agent. I exempelvis Hitlers barndom15 förstärker

interdiskursiviteten egenskaper hos agenten ”Adolf Hitler”. Inledningsvis i texten förklaras att

textförfattaren, det vill säga psykoanalytikern Alice Miller, exemplifierar sin tes med Hitlers

förhållande till sin far. Tesen är att ”[f]elaktiga och kärlekslösa uppfostringsmetoder kan få

oanade konsekvenser” (Hitlers barndom, s 195) för både barnet självt och för hela samhället.

Med hjälp av manifest intertextualitet som exempelvis Hitlers bok Mein Kampf visar hon på

hur den unga Hitler misshandlades av sin far och att denna felaktiga och kärlekslösa
uppfostran senare kommer till uttryck genom Hitlers utagerande mot judarna:

Därtill betydde raslagarna en upprepning av det egna barndomsdramat [för Hitler]. Liksom juden nu inte

hade någon chans, så hade en gång barnet Adolf inte kunnat undkomma sin fars slag…(Hitlers barndom,

s 197).

Interdiskursen, ”juden” som offer för raslagarna, förstärker bilden av ”Hitler” som ett offer för

sin barndom i och med att ”Hitlers” traumatiska barndom likställs med ”judarnas” situation i

nazityskland. Här blir en tydlig koppling till förintelsekursplanens psykologiska

förklaringsmodell synlig, som tydligen skall tillämpas även på den person som periodvis

betraktas som synonym med nazismen och dess gärningar.

                                                
15 Kopierat utdrag ur Alice Millers I begynnelsen var uppfostran. Omfattar fyra sidor.
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Det förekommer även att ordet ”jude” är avgörande för huruvida en aktör fokuseras eller

marginaliseras i texterna. I Raoul Wallenberg16 är aktören Wallenberg både objekt och agent.

I relation till bland annat svenska och ryska makthavare är aktören Wallenberg objekt: ”Raoul

Wallenberg väljs för uppdraget i Budapest” (s 264). Agenten är här dold i och med

passivformen ”väljs”, men av sammanhanget framgår att den som väljer är USA. Aktören
Wallenberg positioneras som ett objekt för agenten USA. I relation till ”judarna” positioneras

Wallenberg däremot som agent. Exempel på sådana meningar i texten är: ”Raoul Wallenberg

är lämplig att agera som judarnas räddare” (Raoul Wallenberg, s 264), ”Han ser till att

tusentals judar får svenska skyddspass” (Ibid., s 264) och "[h]an lyckas rädda hundratals judar

från förintelsen” (Raoul Wallenberg, s 266). I relation till judediskursen är Wallenberg agent

med egenskaper som ”lämplig räddare”.

I Om detta förekommer kapitel där texten visar på en ambition att motarbeta denna

judediskurs. På några av sidorna erbjuds en konkurrerande diskurs där ”judarna” som grupp

eller kollektiv är agenter och tillskrivs egenskaper som nationalitet, sysselsättning och kultur.

Exempel på sådana kapitel är ”Judiskt liv före kriget”17:

I Östeuropa var det judiska livet före andra världskriget i stort sett som det hade varit under hundratals år.
I länder som Polen, de baltiska staterna, Ukraina… utövade majoriteten av judarna samma yrken och

levde enligt samma traditioner som de alltid hade gjort (Om detta, s 10).

Ytterligare exempel på sådana kapitel är ”Livet i gettot” (s 25) och ”Motstånd och

undsättning” (se s 63):

En av myterna om Förintelsen är att sex miljoner judar gick ”som får till slakten” utan att göra motstånd

(Om detta, s 63).

I dessa kapitel synliggörs en konkurrerande diskursen genom att judarna förklaras ha en

yrkestillhörighet och traditioner. I den ovan citerade mening definieras ”judarnas” passivitet

även som en myt. I och med att ”judarnas” passivitet öppet deklareras vara en myt bekräftas
                                                
16 Text om Wallenberg. Omfattar åtta sidor.
17 Nämnas bör att kapitlets rubrik inte överensstämmer med innehållet, emedan fyra av sju sidor handlar om

”Zigenare” (s 12 f), ”Homosexuella” (s 14), ”Handikappade och ’asociala’” (s 15).
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existensen av två diskurser. Den ena — den som annars är dominant i texterna, det vill säga

att ”judarna” är passiva och objekt — är en myt och således inte sanningsenlig, enligt texten.

Den andra att judarna inte gick ”som får” är enligt texten korrekt.

I ovannämnda kapitel i Om detta förklaras att judar hade ett liv före kriget vilket innefattar

yrkesutövning och judiska traditioner, men någon ytterligare specificering av vilka yrken som
utövades eller vilka traditioner som judarna hade erbjuds inte. Inte heller erbjuds någon

intertextualitet med vilken texten hade kunnat möjliggöra ett ifrågasättande av sanningshalten

i texten.

Ytterligare exempel på den konkurrerande diskursen är när ”judar” namnges. I lärarnas

undervisningsmaterial finns en text författad av Janusz Korczak ”världsberömd polsk-judisk

läkare, pedagog och författare”, nämligen Barnens rätt till respekt.18 Genomgående i Om detta

citeras ”judar” med flera i textens marginaler. I kapitlet ”Barn som försöksdjur” ges de

mördade (liksom ”gärningsmännen”) ”ett namn, ett ansikte” (s 2). På så vis aktörerna. Även i

Fjärilspojken öppnar mina ögon namnges pojken, om än med det fingerade namnet

”Fjärilspojken”.

Förklarande resonemang i texterna beskriver oftast antisemitismen som motiv till

judeförföljelserna. I Antisemitismens historia i punktform19 definieras ordet som ”idéer och
handlingar som riktas mot judarna och judendomen”. Därefter följer ett flertal punkter där

idéerna och handlingarna mot aktören konstateras:

Den första antisemitismen under romersk tid var enbart religiös

• Dyrkade inte de officiella gudarna
• Förkastade Jesus som Messias

• Judarnas skuld till Jesus död (Gudsmordet)

• Antijudiska bestämmelser i romersk lagbok…

 Även i Om detta erbjuds liknande konstateranden med hög modalitet, där texten framställer

kunskapen som sanningsenlig:

                                                
18 Kopierat utdrag ur nämnda text. Omfattar fyra sidor.
19 En sida i punktform sammanställd information om antisemitismens historia.
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Antisemitismen fanns djupt rotad i den östeuropeiska kulturen och den förstärktes ytterligare av
regeringarnas antijudiska propaganda (s 10).

Här och i samtliga texter generellt erbjuds antisemitismen som motiv, men detta motiv i sig

förklaras inte. Antisemitismen blir därmed sin egen förklaring och ett cirkelresonemang förs. I

citatet framgår att antisemitismen förstärktes av att regeringen var antisemitisk. Men varför

kulturen och regeringen var antisemitiska förklaras inte. I Antisemitismens historia i

punktform och Om detta förekommer inga deliberationsmöjligheter kring varför eller ens om

det är sant att judarna ”[f]örkastade Jesus som Messias” eller varför den östeuropeiska

kulturen var antisemitisk. I och med att texterna inte erbjuder förklaringar till antisemitismen
framstår den som något som varken kan eller behöver förklaras. Antisemitismen blir därmed

något naturligt förekommande, ett naturligt fenomen — den bara finns i kulturen.

”Även zigenarna samlades ihop och sköts”

Den aktör som efter ”judarna” är den mest fokuserade aktören är ”zigenarna”. Men medan

”judarna” förekommer i så gott som samtliga texter, förekommer ”zigenarna” som mest i Om

detta, Statliga museet i Oswiecim. Auschwitz-Birkenau20 och Auschwitz.21 I relation till

”judarna” positioneras ”zigenarna” som den andra mest fokuserade aktören:

Förintelsen kostade ca 6 miljoner judar livet, men också minst 200 000 zigenare, …handikappade och
utvecklingsstörda…homosexuella… och polska och sovjetiska krigsfångar (Auschwitz).

Här markeras positionen som den andra mest fokuserade aktören med hjälp av termerna ”men

också”. I Om detta markeras positionen genom att aktören allt som oftast står som nummer

två efter ”judarna”:

Från 1933 till 1945 genomfördes folkmordet på judar och zigenare (s 7).

…och de är typiska för den verklighet judiska och zigenska familjer levde i under nazitiden (s 41).

                                                
20 Fortsättningsvis hänvisad till som Statliga museet. Denna text är en kopierad guidebok, som omfattar 14 sidor.
21 Se bilaga 1.
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Inom kort blev deras huvudsakliga uppgift att skjuta ”judar i allmänhet”. Även zigenare samlades ihop
och sköts. (s 49).

I ovan citerade text förekommer de, på samma sätt som ”judarna”, som offer, som grupp och

som objekt. I en analys av transitiviteten i det första citatet — ”Från 1933 till…” —

positioneras ”zigenarna” som offer och som objekt i och med att ett folkmord ”genomfördes”

(passivering) mot dem av en dold agent. Trots likartad behandling och likartade egenskaper

som offer, grupp och objekt tydliggör texterna härigenom att ”judar” och ”zigenare” inte skall

betraktas som likartade: de är "lika men olika”.

I föregående delavsnitt tas upp att det i Om detta erbjuds en konkurrerande diskurs till den
dominerande diskursen om ”judarna” som offer, grupp och objekt, varvid den ena definieras

som myt och den andre därmed som den korrekta uppfattningen. Detta gäller inte diskursen

om ”zigenarna” som offer, grupp och objekt. Beskrivningar av varifrån ”zigenarna” utvandrat

erbjuds dock, liksom att flera av dem levde ”ett kringvandrande liv” (s 12), men detta

konkurrerar inte med den dominerande zigernardiskursen, eftersom de fortsatta resonemangen

inte berörs av dessa preciseringar.

Vid analys av utsagor om ”zigenarna” i texten Om detta framkommer att diskursen om denna

aktör konstitueras av modaliteten i. I det följande citeras tre satser där texten framställer

kunskapen som sanningsenlig (samtliga citat är hämtade från s 12 i Om detta):

I århundraden var det inget allvarligt brott i Europa att döda zigenare, i Central- och Östeuropa bedrevs
ibland t.o.m. ”zigenarjakter”, då zigenare jagades och dödades som djur.

Myter och fördomar har ständigt omgivit dem, och ända in i vår egen tid har man trott att zigenare
kidnappar barn, ägnar sig åt trolldom och orsakar farliga sjukdomar. Misstron och oviljan mot dem var —

och är fortfarande — mycket utbredd.

På 1930-talet fanns zigenare i hela Europa. I Tyskland fanns ungefär 30 000 zigenare, som levde i
karavaner eller som vanliga stadsbor.

I föregående delavsnitt granskades även ordet myt, där ordet visar på en diskurs som

konkurrerar med den dominerande diskursen om ”judarna” som offer (eller som ”får till

slakten”). Myten att ”judarna” skulle ha gått som ”får till slakten” styrks av kapitel där
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”judarna” förekommer som agent, där aktörens liv före kriget och aktörens motstånd beskrivs.

I jämförelse mellan myter om ”judarna” och myter om ”zigenarna” visar framställningen av

”zigenarna” inte på en liknande konkurrerande diskurs. Här konfronteras inte ”myten” om

”zigenarna” med en konkurrerande diskurs. Istället konstitueras ”zigenarna” som offer och

homogen grupp i och med att texten meddelar att diskursen, det vill säga misstro och ovilja

mot ”zigenarna”, fortfarande råder.

Som tidigare sagts syns i texten ingen ambition att motarbeta den dominerande

zigenardiskursen. Detta tydliggörs bland annat i ovannämnda citat att zigenarna jagades som

djur. Här konstitueras ”zigenarna” som offer och objekt med hjälp av ordet ”djur”, medan

ordet ”får” tas som utgångspunkt för en konkurrerande diskurs om ”judarna” som agenter.

I det tredje citatet — ”På 1930-talet fanns…” — meddelar texten att några ”zigenare” levde

”som vanliga stadsbor”. I och med valet av ordet ”vanliga” utgränsas och konstitueras

”zigenarna” som offer och som objekt. Texten framför som objektiv och värderande sanning,

att en del ”zigenare” inte levde som ”vanliga” människor och att dessa därmed inte var eller är

”vanliga” människor. De utgränsas snarare ur gruppen ”vanliga människor”. Här erbjuds

därmed inga deliberationsmöjligheter, istället liknas ”zigenarna” vid djur och inte ”vanliga”

människor.

”…handikappade, utvecklingsstörda och ’asociala’”

Till de aktörer som tillskrivs egenskapen att vara objekt och offer hör de så kallade

”handikappade”, ”utvecklingsstörda” och ”asociala”. Dessa redovisas i denna uppsats som en

grupp, eftersom de i texterna allt som oftast framställs som en sådan. I lärarnas

undervisningsmaterial är denna aktör marginaliserad och det ges inga utförliga beskrivningar

av den. De omnämns främst i form av redovisningar av exempelvis hur många människor som

mördades i koncentrationslägren. Hur de positioneras i relation till andra aktörer och att de är

en grupp kan ses i förordet till Om detta:

Offren för det systematiska folkmordet var mellan fem och strax över sex miljoner judar och drygt en
halv miljon zigenare. De övrig offren [min kursivering] för nazismen var långt över hundratusen

handikappade, utvecklingsstörda och ”asociala”, tusentals homosexuella…(s 2).



40

Här positioneras hundratusen ”handikappade”, ”utvecklingsstörda” och ”asociala” som ”de

övriga”. Till skillnad från ”judarna” och ”zigenarna” där beskrivningar av deras nationalitet

och kultur (om än i form av så kallade myter) finns, erbjuds denna aktör inga beskrivningar av

denna aktör. I lärarnas texter konstitueras diskursen om de handikappade som offer, objekt

och som ”anormala” genom att de inte tillskrivs någon identitet. Texterna erbjuder ingen

möjlighet till deliberation kring hur denna aktör levde före kriget, hur gruppen förhåller sig till
”andra” människor och vice versa, om denna aktör gjorde motstånd under kriget, om de hade

en religiös eller etnisk tillhörighet, om de var fransmän eller norrmän och så vidare. I texterna

är och beskrivs aktören som ”handikappade”, ”utvecklingsstörda” och ”asociala”.

”tusentals homosexuella”

Det finns stora likheter mellan vad texterna förmedlar om de ”handikappade”,

”utvecklingsstörda” och ”asociala” och vad de förmedlar om ”de homosexuella”. Även denna

aktör är marginaliserad och omnämns som ett av flera offer, där texterna endast anger hur

många som mördats. I Om detta står att läsa:

Det exakta antalet homosexuella som dog i lägren är inte helt klarlagt, men det finns uppgifter om att upp
till 60 procent av dem dog (s 14).

Modaliteten i texten är hög och i och med att en manifest textualitet saknas (till exempel en

angivelse om vilken text siffrorna är hämtade ur) finns ingen möjlighet till deliberation kring

hur författaren till texten fått fram siffran 60 procent, när det inte är ”helt klarlagt” hur många

som mördades.22

I Om detta tillskrivs aktören ingen identitet annat än den sexuella orientering som anges. ”De
homosexuella” är objekt i texten där agenten är ”nazisterna”. Det motiv till förföljelserna av

”de homosexuella” som erbjuds är att nazisterna ansåg dem, liksom de ”utvecklingsstörda”

och ”asociala”, vara ett hot mot den ariska rasen. Det utvecklas dock inte närmare vari detta

hot mot den ariska rasen består eller vilka resonemang som ligger bakom. Liksom gentemot

andra offer förblir även här ”nazisternas” motiv svårbegripliga.

                                                
22 Märk även syftningsfelet, då det står att 60 procent av de mördade homosexuella dog.
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”Kommunister, socialdemokrater…” med flera

Utöver de aktörer som hittills redovisats finns aktörer, även de med egenskapen att vara offer

och objekt, som är ytterst marginaliserade. I detta delavsnitt redovisas de mycket kort och

endast vid sin benämning, emedan det är så de framställs i texterna. I Auschwitz nämns

”kommunister, socialdemokrater […] polska och sovjetiska krigsfångar, politiska

motståndare”. I Om detta omnämns ”färgade tyskar” (s 9), ”Jehovas vittnen” (s 16), ”negrer”
(s 16), ”präster” och ”akademiker” (s 16). Men några beskrivningar av dessa aktörer erbjuds

inte. Inte heller ges någon nämnvärd förklaring till varför de exempelvis mördades av

”nazisterna”.

…”GÄRNINGSMÄN”

”Några dagar före befrielsen tände SS-män på magasinen…”

I dikotomisk relation till ”judarna” står ”nazisterna”, ”SS”, ”SS-männen” eller ”Gestapo” .

Även denna i texterna fokuserade aktör har egenskapen av att vara en grupp, men till skillnad

från ”judarna” är de inte objekt. De förekommer allt som oftast som agent både i dold och

synlig form. I Statliga museet kopplas händelserna samman med den ofta synliga aktören

”nazisterna” eller ”SS-männen”. Här nedanför följer några exempel ur nämnda text:

I slutet av septemberfälttåget 1939 införlivades staden Oswiecim och kringliggande orter med Tredje
Riket. Samtidigt ändrades namnet till Auschwitz av nazisterna (s 3).

Sedan dörren till gaskammaren stängts, hällde SS-män cyklon B genom spridare som fanns i taket (s 9).

I det första citatet förekommer passivering där agenten är dold och kan därmed inte ställas till

svars för införlivningen eller förklara varför det skedde. I andra meningen synliggörs agenten

och knyts samman med föregående mening genom ”samtidigt”. I det nästkommande citatet

råder inga tvivel om att SS-män gör sig skyldiga till att hälla cyklon b genom spridare i taket.

Modaliteten i texterna är hög, då det står klart att ”nazisterna” är agenter som utför handlingar

riktade mot objekten eller ”offren”. Inte sällan beskrivs handlingarna i detalj (som exempelvis

att de hällde cyklon b genom spridare), men någon intertextualitet erbjuds inte där
detaljrikedomen kan ifrågasättas. Allt som oftast erbjuds inte heller några motiv till

”nazisternas” handlingar eller någon specificering av vilka ”nazisterna” är eller från vilket
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land de kommer och så vidare. Diskursen om ”nazisterna” eller ”SS-männen” är därmed att de

är en anonym grupp av agenter som utför handlingar riktade mot ”offer”.

När detaljrikedomen i texterna ökar förekommer dock namngivning av ”nazisterna. Exempel

på sådana texter är Statliga museet i Oswiecim och Om detta. I Statliga museet i Oswiecim,

som är rik på detaljerade beskrivningar, beskrivs det så kallade Block 10 i
koncentrationslägret:

SS-läkarna utförde, liksom i andra läger, många kriminella experiment med fångarna i Auschwitz.

Sålunda experimenterade professor Carl Clauberg med sterilisering av judiska kvinnor… Dr Joseph

Mengele utsatte tvillingbarn och handikappade personer för genetiska och antropologiska experiment (s
17).

Här namnges de två nazisterna och deras yrken och inriktningar inom yrket förklaras. Därefter

följer detaljerade beskrivningar av hur de utförde sina experiment, dock utan erbjudande om

intertextualitet eller deliberation kring detaljfrågorna.

En glidning från de oftast anonyma ”nazisterna” till ”nazismen” är relativt vanlig. I följande

exempel är det inte ”nazisterna” som straffar utan den nazistiska ideologin:

Den nazistiska ideologin straffade dem [de ”asociala”] vilkas uppförande ansågs väcka anstöt (Om detta,

s 15).

I och med att nazismen här är agent osynliggörs orsaksstrukturer än mer. Inte heller blir det

tydligt på vilket sätt de ”asociala” är oförenlig med nazismen, däremot antyder ordet

”straffade” (istället för exempelvis ”förföljde”) att det handlar om ett slags

myndighetsutövning eller legitimt statligt handlande.

I delavsnittet om ”judarna” redovisades en dominerande och en konkurrerande judediskurs.

Även till nazidiskursen finns en konkurrerande sådan. I lärarnas undervisningsmaterial finns

texter där nazisterna framställs som passiva objekt snarare än som agenter. Exempel på en

sådan text är Konspirationen23:

                                                
23 Kopierat material som omfattar en sida med frågor kring filmen med samma namn.
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Den 20 januari 1942 hölls en konferens i Wansee (utanför Brelin) [sic!]. På plats fanns 15 deltagare från
Nazityskland [sic!] ledarskikt.

I vilken utsträckning styrs deltagarna av den s.k. Fürerprincipen? [sic!]

I första citatet förekommer passiveringarna ”hölls” och ”fanns”, vilka indikerar att

konferensen ägde rum, utan att någon agent planerat eller vid tidpunkten ledde den. Vidare

indikerar ”fanns” att de femton deltagarna mer eller mindre placerats ”på plats” av en outtalad

agent. Även i det andra citatet är ”deltagarna” objekt som ”styrs” av en princip. En förklaring

utöver den som utgår från ”Führerprincipen” som yttersta förklaring för Wannseekonferensen

(där massutrotningen och dess genomförande beslutades) ges inte.

Till denna konkurrerande diskurs där ”nazisterna” framställs som objekt och som en

anonymiserad grupp hör texters bruk av ordet ”man”. Genomgående i exempelvis Statliga

museet i Oswiecim är ordet ”man” som agent vanligt förekommande. Ordet inkluderar allt
som oftast ”nazisterna”, men det förekommer även att ”man” inkluderar ”offren” i texten och

även de förmodade besökarna till museet (Jfr Fjärilspojken öppnar mina ögon). Med

nedanstående citat exemplifieras hur ”man” används på två olika sätt i ett och samma stycke:

När Sovjetarmén närmade sig Oswiecim, började man hastigt tömma magasinen och skicka iväg de

värdefullaste föremålen. Några dagar före befrielsen tände SS-män på magasinen som ett led i försöken
att utplåna spåren av förbrytelserna. Man brände 30 baracker. I en barack som klarade sig har man funnit

tusentals par skor, kläder, borstar, penslar, glasögon, proteser och liknande (Statliga museet i Oswiecim, s

11).

Av sammanhanget framkommer att det ”man” som började ”tömma magasinen” inkluderar

”SS-männen”, medan det ”man” som fann ”tusentals skor” etcetera var ”Sovjetarmén”.

I och med förekomsten av ordet ”man” som agent för ”nazisterna” eller ”SS-männen”

anonymiseras aktörerna inom denna grupp än mer. Vid analys av modaliteten i texten uppstår

problem i att urskilja vilka mer specifika aktörer som inkluderas i ”man”. I mångt och mycket

uttalas informativa detaljer som gör anspråk på att vara sanningar — ”Man brände 30

baracker” — , men i ett sammanhang där agenterna är antingen dolda eller detaljerna kring

dem höljs i ett ”man”, finns inget utrymme för deliberation.
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I lärarnas undervisningsmaterial finns även texter där beskrivningar av motiv till aktörernas

ageranden bidrar till att objektifiera aktörerna. Exempel på sådana texter är Helt vanliga män24

och Hur blir man torterare?25 I den förstnämnda texten är till exempel ”nazisterna” eller

”poliserna” agenter, men genom de namngivna aktörernas vittnesskildringar definieras dessa

även som offer för makthavare (Jfr Raoul Wallenberg i delavsnittet ”Liksom juden…”) eller
grupptryck:

Lika betydelsefullt som bristen på tid för eftertanke var grupptrycket — den för män i uniform

grundläggande identifikationen med kamraterna och den starka drivkraften att inte skilja sig  från

mängden genom att falla ur ledet (s 87).

”Hitler och Nazityskland”

En av de aktörer, förutom ”nazisterna”, som ofta finns fokuserade i texterna är ”Adolf Hitler”.

I texterna erbjuds ”Hitler” i form av två diskurser, dels i form av namngiven aktör och som

författare av några av texterna (exempelvis utdrag ur Mein Kampf26), där aktören är agent och

är nära länkad till effekten av sina handlingar, dels som studieobjekt och som offer för

rådande omständigheter.

I Om detta positioneras ”Hitler” ofta i relation till aktörer som ”nazisterna” med flera: ”Hitlers

och nazismens ideologi” (s 7); ”Det stod klart för Hitler och andra ledare…” (s 34); ”leddes
från Adolf Hitlers eget kansli” (s 46); ”Hitler och Nazityskland” (s 67). Denna positionering,

när ”Hitler” skrivs ut i samma mening som ”nazisterna”, indikerar att ”Hitler” inte är

inkluderad i diskursen ”nazisterna”, utan är en aktör och en diskurs bredvid denna diskurs.

Detta gäller även ”Adolf Hitlers eget kansli” och termer som Hitlerjugend och Hitlertyskland

där ingen egentlig agent anges. I och med att ”Hitler” skrivs ut med ett egennamn och som

tydlig agent  kan ”Hitler”, snarare än ovannämnda ”Nazityskland”, länkas samman med

effekten av sina handlingar och därmed ställas till svars. I och med denna positionering

erbjuds i första hand Hitlerdiskursen där ”Hitler” är den ytterst ansvarige.

                                                
24 Kopierat utdrag ur boken med samma namn. Omfattar fem sidor.
25 Kopierat material som omfattar fem sidor.
26 Kopierad text om en sida.
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”Hitler” förekommer även som en annan diskurs, nämligen som objekt i texterna. I

exempelvis Hitlers barndom är aktören ett objekt för psykoanalytikern Miller. I nämnda text

är han även ett offer för faderns aggressivitet (se delavsnittet ”Liksom juden…”). Även i

Hitler som monster och öm kavaljer27 är aktören ett objekt. I denna text är Hitler objekt för

filmrecensenters utsagor om filmen Undergången. Texten konstituerar ”Hitler” som mänsklig

med egenskaper som dominant och ilsken, men också ”faderligt omtänksam”. Denna diskurs
kan ses som en konkurrerande diskurs till den diskurs där ”Hitler” är agent. I de texter där en

konkurrerande diskurs finns erbjuds exempelvis psykologiska (Hitlers barndom) motiv till

”Hitlers” judehat. ”Hitlers” judehat, där ”Hitler” är agent som riktar hat mot judar, anspelar på

Hitlersdiskursen där Hitler är agent. På så vis kan den konkurrerande diskursen i viss mån ses

som en förklarande diskurs till den förra.

DÖDEN OCH KONCENTRATIONSLÄGER

”[D]ödstågen till Auschwitz”

Auschwitz är i stort sett det enda koncentrationsläger som omnämns i lärarnas

undervisningsmaterial. I materialet finns bland annat två texter där beskrivningar av aktörer

och handlingar uteslutande avgränsas till platsen Auschwitz: Statliga museet i Oswiecim och

Auschwitz. I dessa förklaras även att ”Auschwitz” är samlingsnamnet för flertalet läger (se

även Om detta. s 56), även om ”Auschwitz-Birkenau” är det läger som ges störst

uppmärksamhet.

”Auschwitz” erbjuds i texterna som ett objekt som inte står i relation till en agent eller

effekten av en agents handling. ”Auschwitz” är dekontextualiserad, det vill säga den isoleras

från alla former av orsaksförklaringar. I ovannämnda texter ges detaljerade beskrivningar av

händelser och aktörer — ”nazister” och ”fångar” — i koncentrationslägret som om platsen var

och fortfarande är en isolerad monolit.

I samtliga texterna omnämns ”Auschwitz” allt som oftast i kombination med orden judar och

döden eller som platsen för den så kallade ”slutliga lösningen”. I Fjärilspojken öppnar mina

ögon länkas författarens upplevelser av ”Birkenau — den enorma dödsfabriken” samman med

                                                
27 Kopierad artikel, om två sidor, ur dagstidning.
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”Primo Levi — italiensk jude som … överlevde Auschwitz”, samt en judisk pojke (se

delavsnittet ”Liksom juden…”). I Statliga museet i Oswiecim och i Auschwitz  förklaras att:

1941 utpekade Reichsführer SS Heinrich Himmler lägret i Oswiecim som den plats där man skulle
genomföra utrotningen av den judiska befolkningen (Statliga museet i Oswiecim, s 6) .

I juni utsågs Auschwitz–Birkenau till centrum för massutrotning av judar (Auschwitz).

I dessa exempel liksom genomgående i Adolf Hitlers barndom och Raoul Wallenberg

förbinds ”Auschwitz” med både ”döden” och ”judar”:

Inte heller för juden finns det nu någon möjlighet till flykt, alla vägar är avskurna och leder till döden

liksom järnvägsspåren som slutade vid Treblinka och vid Auschwitz — där upphörde livet (Adolf Hitlers

barndom, s 198).

Han uppsöker järnvägsstationerna och hämtar… judar som håller på att tvingas upp på dödstågen till
Auschwitz (Raoul Wallenberg, s 266).

I texterna konstitueras, på basis av modalitet där anspråk på sanningen görs, ”Auschwitz” som

en symbol för förintelsen av ”judar”. ”Auschwitz” blir således inte bara den plats där

”Förintelsen” utspelar sig, det blir också en självständig del i denna process som utöver de

anonyma ”nazisterna” och det anonyma ”man” inte har några explicita förövare.

”Franz Stangl var först kommendant i Sobibor, och därefter i Treblinka”

I det undervisningsmaterial som lärarna använder sig av finns, som tidigare sagts, två texter

där Auschwitz och Auschwitz-Birkenau ges detaljerade beskrivningar. I materialet omnämns
även koncentrationslägret Treblinka. Texterna erbjuder dock ej lika ingående och omfattande

beskrivningar av detta läger. I Adolf Hitlers barndom och Korczak: Barnets rätt till respekt,

omnämns Treblinka vid namn, medan det i Om detta omnämns ett flertal gånger (se s 36 f, s

54). När Treblinka med flera omnämns så är det i samband med ett namngivet offer eller en

namngiven förövare:

Franz Stangl var först kommendant i Sobibor, och därefter i Treblinka (Om detta, s 54).
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I Om detta nämns även koncentrationslägret Bergen-Belsen, då i samband med Anne Frank (s

11). Neuengamme nämns i samband med Gipsy Trollman (s 13). Ytterligare omnämnda läger

är Buchenwald, Belzec, Ravensbrück, Sobibor, Majdanek och Chelmno.
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SLUTSATSER

Den övergripande fråga som denna kritiska diskursanalys av lärarnas textuella

undervisningsmaterial byggde på var: Hur konstrueras ”Förintelsen” i förintelsekursernas

undervisningsmaterial? I centrum för analysen stod följande frågor: Vilka aktörer och objekt

fokuseras respektive marginaliseras i texterna; vilka motivbeskrivningar erbjuds; vilka

sanningsanspråk reser texterna och vilka möjligheter till deliberation erbjuds därigenom?

Ett av de mest iögonfallande resultaten av hur Förintelsen konstrueras är att texterna implicit

erbjuder ett ställningstagande i frågan hur Förintelsen skall definieras. Av de aktörer som

finns med i texterna är det framför allt ”judarna” som fokuseras. Andra grupper omnämns,

men i texterna finns tendenser till ”exkluderande inklusion” genom skillnadsmarkörer i

texterna. Exempel på detta är att ”zigenarna” placeras som nummer två i texterna med

markörer som exempelvis ”även”. De övriga aktörerna definieras som just ”de övriga” och

exkluderas således ur förintelsedefinitionen. I och med att kursplanen saknar en

syftesbeskrivning där ”Förintelsen” hade kunnat förtydligas (mer än som i kurstiteln

Förintelsen — ett folkmord…) erbjuder kursplanen tillsammans med undervisningsmaterialet

en konstruktion av ”Förintelsen”. De aktörer som framför allt fokuseras i texterna är alltså

”judarna” och i och med detta kan konstateras att texterna konstruerar Förintelsen som ett

folkmord på i synnerhet judar.

Ett annat resultat gällande hur Förintelsen konstrueras är att texterna erbjuder ”Auschwitz”

som symbol för ”Förintelsen” och mordet på ”judarna”. ”Auschwitz” blir den punkt varpå

”Förintelsen” fokuseras, varmed andra former av massmord och andra platser och tidpunkter

marginaliseras.

Till konstruktionen av Förintelsen hör hur begreppet judarna konstrueras. I och med att

”Förintelsen” konstrueras som folkmordet på ”judarna” stärks den dominerande diskurs om

judarna som finns i texterna, nämligen att de är en grupp, offer och objekt. Texterna fokuserar

på ”judarnas” lidande och beskriver dem övervägande som passiva och som en homogen

grupp. Den konkurrerande diskursen där ”judarnas” passivitet (Jfr liknelsen med får)

betecknas som myt ges inget utmärkande utrymme i konstruktionen av Förintelsen. Utrymmet

blir än mindre i och med att Auschwitz konstrueras som symbol för ”Förintelsen”.
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Det främsta motiv till ”Förintelsen” och således folkmordet på ”judarna” som erbjuds i

texterna är i synnerhet antisemitismen. Antisemitismen å sin sida ges dock inga motiv eller

förklaringar utan kopplas huvudsakligen till ”judarnas” agerande och deras situation i

samhället. Texterna konstaterar att antisemitism finns som en "naturlig" del av kulturen, men

frågan om varför antisemitismen finns i samhället ges alltså inget svar. I och med att

antisemitismen erbjuds som motivförklaring till folkmordet på ”judarna” och förklaringen till
antisemitismen går tillbaka på ”judarna” förstärks judediskursen och förintelsekonstruktionen

ytterligare.

Den för deliberationen och för kopplingen till nuet viktiga frågan om motiv och

förklaringsmodeller för ”Förintelsen” fokuserar huvudsakligen antisemitismen. Ett antal andra

faktorer nämns, men dessa sätts inte i relation till varandra eller till antisemitismen. Således

blir ”Förintelsen” bara begriplig om man accepterar antisemitism som dess yttersta orsak. Det

gör det samtidigt svårt att legitimera kritiska ställningstaganden mot nutida nynazism och

förintelseförnekare (vilket eleverna enligt kursplanen skall kunna göra) bortsett från dess

antisemitiska uttrycksformer. Arbetet för demokratiska värden och värdegrundsfrågor

omstruktureras därmed till arbete mot antisemitism.

Undervisningsmaterialets fokusering på ”judarna” och ”nazisterna” står i bjärt kontrast till

kursplanens uppnåendemål där ett av målen är att ”Kunna precisera och resonera om
Förintelsens olika aktörer”. De diskurser av de fokuserade och marginaliserade aktörerna som

erbjuds är på många sätt otydliga. Till de dominerande diskurserna om ”judarna” och

”zigenarna” erbjuds konkurrerande diskurser vilka nyanserar konstruktionen av dessa aktörer

något. Men för ”de övriga” offren så som ”handikappade”, ”homosexuella”, ”kommunister”

och ”negrer” ges inga beskrivningar annat än att de är grupperade, offer och just

handikappade, kommunister etcetera. Inte heller ges några utförliga specificeringar av

”nazisterna”, inte ens relationen mellan ”nazister”, ”tyskar”, ”SS” och så vidare blir klarlagd.

De tycks snarare hanteras som synonymer. I och med att beskrivningar av aktörerna är

otydliga blir även motiven till de handlingar som beskrivs (med stor detaljrikedom) oklara.

Bristen på motivförklaringar innebär att möjligheten till deliberation kring konstruktionen av

”Förintelsen”, judediskursen, zigenardiskursen, nazistdiskursen och andra blir små.
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I analyserna av textmaterialet har det framkommit att modaliteten står i nära relation till

deliberation. Modaliteten är allt som oftast mycket påtaglig med, som tidigare nämnts,

detaljerade beskrivningar av exempelvis Auschwitz, med utsagor som definieras som

allmängiltiga genom förekomsten av ”man”, genom förekomsten av detaljer som datum,

namn och klockslag och så vidare. Detaljrikedomen och bristen på manifest intertextualitet

medför att texten inte erbjuder möjligheter till att kunna bli ifrågasatt. Därmed kan inte heller
diskurserna ifrågasättas.

Allt i allt kan man konstatera att texterna definierar ”Förintelsen” som en övervägande judisk

fråga, som motiveras av antisemitism i sig. ”Förintelsen” framstår därmed som en händelse

som klart skiljer sig från övriga folkmord och därmed blir det svårt att generalisera eventuella

lärdomar.
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AVSLUTANDE DISKUSSION

I slutsatserna konstateras att Förintelsen konstrueras som folkmord på i synnerhet judarna.

Tidigare forskning visar på att även den i mångt och mycket fokuserar mordet på judarna.

Med Faircloughs terminologi kan därmed sägas att slutsatsen rörande hur Förintelsen

konstrueras i lärarnas undervisningsmaterial konstituerar eller konstitueras av det som delar

av forskningen också visar på. Lärarnas texter som diskursiv praktik innehåller diskurser som
är blandade på ett konventionellt sätt — judarna som fokuserade och ”de övriga” offren som

marginaliserade. På så vis upprätthåller och reproducerar de den diskursordning som lärarnas

texter och forskningen redan ingår i, nämligen att Förintelsen är lika med folkmord på judar.

Den dominerande diskursen om ”judarna” som påvisats i denna uppsats är även jämförbar

med den slutsats som Bauer (2000) drar. I sin jämförande forskning konstaterar Bauer  att

forskare framställer judarna som ”passiva offer”. Löwengart (2004) drar samma slutsats om

judarna i sin analys av läroböcker i historia. Problematiken med denna judediskurs som

konstitueras inte bara i undervisningsmaterialet utan även i forskningen kommer dock att

kvarstå så länge kategoriseringen förövare, medlöpare/åskådare och offer inte nyanseras eller

problematiseras. Ett sätta att nyansera och kanske motarbeta samtliga diskurser som i denna

uppsats påvisats är att visa på att ”nazister” kunde vara inte bara förövare utan även

medlöpare och offer, liksom ”judarna” kunde inneha olika positioner i exempelvis

koncentrationsläger.

Denna uppsats är avgränsad till lärarnas textuella undervisningsmaterial och hur ”Förintelsen”

konstrueras i detta. Ambitionen har med andra ord inte varit att kunna uttal sig om vad

eleverna förväntas lära sig eller vilka kunskaper de konstruerar utifrån texterna. En ur ett

didaktiskt perspektiv betydelsefull fråga är dock hur eleverna hanterar de

innehållserbjudanden, förklaringsmodeller, identifikationserbjudanden och

deliberationsutrymmen som kursen innehåller. Fortsatt forskning kring denna fråga är av

intresse, för att i exempelvis en jämförande studie se hur textanalysen överensstämmer eller

inte överensstämmer med elevernas tolkningar av undervisningsmaterialet. I relation till

kursplanen Förintelsen — ett folkmord att förklara och förstå 100 poäng skulle eventuella

forskningsfrågor kunna vara: Hur ser elevernas konstruktion av Förintelsen ut och är det

denna konstruktion som eleverna förmedlar till sin omgivning? Reproducerar eleverna den

rådande diskursordningen eller bidrar de till en förändring av denna?
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En viktig fråga att resa i detta sammanhang är vilken följd konstruktionen av Förintelsen som

antisemitiskt motiverat folkmord på judarna får i skolans arbete med värdegrunden. Rimligen

är det svårt att förena ”människolivets okränkbarhet”, ”alla människors lika värde”,

”solidaritet med svaga och utsatta” med denna konstruktion av Förintelsen. Hur kan

människors lika värde och solidaritet med de utsatta förenas med det faktum att de så kallade
utvecklingsstörda, de homosexuella, kommunisterna med flera exkluderas ur konstruktionen?

Hur kan människors lika värde förenas med det faktum att samtliga aktörer tilldelas

endimensionella identiteter (en jude är en jude är en jude)?

Ytterligare en viktig fråga är hur konstruktionen av Förintelsen och judediskursen är förenlig

med skolans demokratiska uppdrag. Hermansson Adler (2004) skriver att ett av motiven med

förintelseundervisningen är att vaccinera elever mot rasism. Kan denna ”vaccinering” mot

rasism och (ny-)nazism genomföras när materialet fokuserar antisemitismen i synnerhet och

föga om nazismens brott över lag? Ser elever kopplingen mellan främlingsfientlighet och

antisemitism som logisk och följdriktig? Sist, men inte minst, kan frågan ställas om de

handlingsperspektiv den föreliggande förintelsekonstruktionen erbjuder: Vilka möjligheter till

aktion eller handling ges efter studier om Förintelsen?

Det är viktigt att i detta sammanhang påpeka att det självfallet inte är rimligt att dra allt för
långtgående slutsatser utifrån en enda fallstudie. Fallstudien är av tekniska skäl dessutom

begränsad till en del av kursens ena av två terminer. Ambitionen har inte varit att generalisera

resultatet, utan snarare att försöka förstå hur ett undervisningsinnehåll konstrueras. Den frågan

är av principiell betydelse för alla ämnen och även om det är omöjligt att utifrån den

föreliggande studien säga något om kurskonstruktionen i sig kan man ändå dra slutsatsen att

det är möjligt och meningsfullt att undersöka hur kunskap konstrueras och att den kritiska

diskursanalysen tycks erbjuda ett lämpligt verktyg till detta.

Avslutningsvis några rader om den metod som använts i föreliggande uppsats, nämligen

Faircloughs kritiska diskursanalys. Det är framför allt på texternas och den diskursiva

praktikens nivå som analyserna av det textuella undervisningsmaterial gjorts. På den sociala

praktikens nivå har en extern teori som Englunds deliberation använts. Det har varit intressant

att se hur nära länkade texternas modalitet och sanningsanspråk är med de
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deliberationsmöjligheter som texterna reser. Det har även varit intressant att se hur effektiv

metoden är för att synliggöra diskurser och dolda maktförhållanden i texterna. Ytterligare

analyser av länken mellan modalitet och deliberation, men också analyser som inkluderar

sociala praktiker i klassrummet vore en utmaning för framtida forskning.
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*Elevmaterial Auschwitz ett projektarbete av två elever 14 sidor

*Overheadbild i form av text 16 sidor

Skönlitteratur Sioma Zubicky: Med Förintelsen i bagaget (1998) 127 sidor

Högläsningsmaterial och lektionsanteckning 40 sidor

Dagboksanteckningar I anknytning till resa till, i och från Polen 13 sidor

Internetsidor — —

Dokumentärer 100% vit

The last days
Janusz

Förintelsens historiska kronologi

4

Spelfilmer Pianisten

American history X
Schindler’s list

Swingkids

Konspirationen
Mississippi brinner

God afton herr Wallenberg
Livet är underbart

Undergången

9

Ljudband — —

Overheadbilder, pappbilder 50

Ögonvittnen Sioma Zubicky

Fysiska platser Auschwitz 1, Auschwitz 2 – Birkenau
Den nya judiska kyrkogården

Judiska kvarteren
Synagogan Remuh, g:a kyrkogården

Inspelningsplatser för Schindler’s list

Krakowgettot (Podgorze)
Pilsudskiegobron

Apoteket The Eagle
Schindler’s emaljfabrik
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BILAGA 2 KURSPLAN

Förintelsen — ett folkmord att förklara och förstå, 100 poäng

Mål för kursen
• Belysa Förintelsen ur olika perspektiv
• Behandla nynazism, antisemitism, ondska och människovärde
• Gemensamt planera och genomföra en studieresa till Auschwitz

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall
Kunna diskutera Förintelsen ur t.ex. historiskt och psykologiskt perspektiv
Kunna resonera kring olika förklaringar till Förintelsen
Kunna föra ett resonemang kring människovärde och människans ansvar
Kunna kritiskt granska förnekandet av Förintelsen
Kunna ställa Förintelsen i relation till andra folkmord
Kunna förstå Förintelsens aktualitet idag
Kunna förmedla kunskap om Förintelsen
Kunna precisera och resonera om Förintelsens olika aktörer

Betygskriterier

Kriteriet för betyget Godkänd
Eleven diskuterar Förintelsen ur olika perspektiv
Eleven närvarar och deltar aktivt i diskussioner, seminarier, genomgångar och studieresor
eller genomför annan insats
Eleven skriver en rapport med egna slutsatser och tankar kring Förintelsen
Eleven medverkar vid förmedlandet av kunskap om Förintelsen
Eleven genomför en fördjupning kring Förintelsen

Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven beskriver självständigt Förintelsen, inte bara som ett historiskt fenomen, utan även
som ett allmängiltigt och existentiellt problem
Eleven har god förståelse kring Förintelsens problematik och skiljer på centrala fakta och
detaljer
Eleven värderar inläst material på ett personligt, jämförande och reflekterande sätt
Eleven visar initiativ vid förmedlandet av kunskap om Förintelsen
Eleven genomför självständigt en reflekterande fördjupning

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven ger sammanhängande och i fakta väl grundat resonemang kring Förintelsen och
presenterar en genomtänkt analys som även bygger på egna tydliga ställningstaganden
Eleven för också ett kritiskt resonemang kring den egna analysens styrkor och svagheter

[…][Rastaskola] 2004-08-31


