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Sammanfattning
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Avdelning:   Avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap

Situation: ”Levande historia” initierades 1997 av statsminister Göran Persson, som
en reaktion på elevers okunskap om Förintelsen, samt upptrappad rasism
och nynazism i samhället. Genom att sprida kunskap om Förintelsen och
få igång en diskussion om värdegrundsfrågor, som demokrati och
mänskliga rättigheter, skulle man hindra historien från att upprepas.

Syfte: Undersökningens syfte är att ur sändarperspektiv analysera framväxten
av, mål med och strategier för ”Levande historia”, samt att se hur
utvärdering och effekter ser ut. Syftet är också att ur mottagarperspektiv
undersöka hur lärare ser på Förintelsen som undervisningsämne, samt när
och hur de undervisar om Förintelsen och värdegrundsfrågor. Dessutom
syftar undersökningen till att ta reda på hur lärare använder ”Levande
historias” material och vilka attityder de har till skolsatsningen.

Undersökningen:Ur sändarperspektiv intervjuades en informatör på ”Levande historia”
och ur mottagarperspektiv sju SO-lärare. De kvalitativa intervjuerna
genomfördes i april-maj år 2001. Tidigare undersökningar, utredningar
och tryckt material från ”Levande historia” och regeringskansliet, har
också ingått i undersökningen.

Slutsatser: ”Levande historia” växte fram under mycket speciella omständigheter
både positiva och negativa, men har främst präglats av stor tidspress.
Målen har varit högt ställda, men förutsättningar finns att de till viss del
kan ha uppnåtts. Utvärdering har genomförts, men att mäta effektiviteten
går dock inte, eftersom utgångsvärden saknas. Satsningen har däremot
givit upphov till många effekter av seriös och långsiktig karaktär.
        För att uppnå målen, har diverse strategier använts. God
mediestrategi och att statsministern är sändare av budskap har bidragit till
den stora kännedomen om ”Levande historia”. Samtidigt har låg profil
hållits med tanke på ämnets känsliga natur. Projektet grundar sig på
arenorna: föräldrar/allmänhet, skola, politiker och universitet/forskning.
Många aktiviteter har anordnats och flera olika kanaler använts, inom
varje område. Boken ”om detta må ni berätta” är den, som är mest känd.
        Skolan är ett viktigt verksamhetsområde, då grundskoleelever är
slutmålgruppen för ”Levande historia”. Förintelsen är ett prioriterat ämne
som diskuteras främst i årskurs nio, när eleverna är mognare samt på
temadagar. Ämnet behandlas genom, filmer, arbeten, utställningar och
diskussioner. Värdegrundsfrågor tas upp i samband med aktuella
händelser i världen eller på skolgården och diskuteras huvudsakligen.
Främst används ”Levande historias” videopaket och boken. Den viktiga
handledningen används knappt. Material anses bra, ”nytt och fräscht” och
tillrättalagt, men andra folkmord borde ha fått större utrymme. Lärare
ansåg att de fick utstå onödig kritik när resultaten om okunskap om
Förintelsen kom, de resultaten som föranledde ”Levande historia”.
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1Inledning
I detta kapitel ges en kortfattad introduktion till uppsatsen. Kapitlet inleds
med val av uppsatsämne och därefter följer en redogörelse för syftet med
uppsatsen, samt de frågeställningar som ska besvaras. Därefter
presenteras uppsatsens disposition. Kapitlet avslutas med en förklaring
till de avgränsningar som har gjorts.

1.1 Val av uppsatsämne
Det har gått drygt 50 år sedan en mörk period i historien fick sitt slut;
Andra Världskriget och Förintelsen. Det får inte upprepas, enades man
om och Förenta Nationerna grundades i syfte att bibehålla freden och
motverka att onda krafter åter fick sitt grepp om mänskligheten.
        Men vad ser vi idag? Intoleransen mot människor av annan etnisk
tillhörighet, religion och sexuell läggning ökar, likaså det rasistiska och
nazistiska våldet.
        Mot bakgrund av detta och resultat om okunskap om Förintelsen
bland grundskoleelever, initierade statsminister Göran Persson i juni
1997, en informationsinsats om Förintelsen, ”Levande historia”.
Satsningen syftade förutom till att sprida kunskap om Förintelsen, till att
få i gång en diskussion om värdegrundsfrågor, som demokrati, mänskliga
rättigheter, tolerans och alla människors lika värde. Tanken är att
historien måste hållas levande och inte får falla i glömska. Detta för att
undvika att någonting så fruktansvärt som Förintelsen upprepas.
         Eftersom jag alltid har varit intresserad av Andra Världskriget och
Förintelsen, kände jag relativt tidigt till informationsinsatsen. Första
gången jag kom i kontakt med ”Levande historia”, var i
Akademibokhandeln vid Stockholms universitet. Där låg travar av boken
”…om detta må ni berätta…”, som är en del av projektet. Jag plockade
genast åt mig ett exemplar av boken. Sedan kunde jag inte sluta läsa. Jag
kunde heller inte sluta förundras och glädjas över att denna fantastiska
bok, med sitt rika bild- och textmaterial, som hos mig framkallade
ofrånkomliga sinnesintryck, fanns till för alla, gratis.
        När jag sedan flera år senare skulle skriva min C-uppsats, som ur
någon aspekt skulle handla om planerad kommunikation, kom jag att
tänka på ”…om detta må ni berätta…”. Åter väcktes intresset och
fascinationen för boken och dess bakomliggande orsaker och syfte. Efter
en del efterforskningar, bestämde jag mig för att det var detta jag ville
skriva om; en informationsåtgärd om Förintelsen, som syftar till att hindra
historien från att upprepas.

1.2 Syfte och frågeställningar
Denna C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap kommer att
handla om informationsinsatsen ”Levande historia” och analyseras bland
annat med hjälp av teori för planerad kommunikation. Syftet med
uppsatsen är att ur sändarperspektiv analysera framväxten av, mål med
och strategier för, ”Levande historia”, samt se hur utvärdering och
effekter ser ut av informationsinsatsen. Syftet är också att ur
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mottagarperspektiv undersöka hur lärare ser på Förintelsen som
undervisningsämne, samt när och hur Förintelsen och värdegrundsfrågor,
behandlas. Lärares användning av ”Levande historias”
undervisningsmaterial och attityder till detta undersöks också. Följande
frågeställningar kommer därför att besvaras i uppsatsen:

•  Hur växte ”Levande historia” fram?
•  Vilka är målen med ”Levande historia” och vilka strategier har

använts för att försöka uppnå dessa?
•  Hur ser utvärdering och effekter av informationsinsatsen ut?
•  Vad tycker lärare om att undervisa om Förintelsen, samt när och

hur undervisar de om Förintelsen och värdegrundsfrågor?
•  Hur används ”Levande historias” undervisningsmaterial och vilka

är lärares attityder till skolsatsningen?

1.3 Avgränsningar
”Levande historia” är en mycket omfattande kommunikationsåtgärd. Med
tanke på detta har vissa begränsningar varit nödvändiga. Det finns inte
utrymme att göra någon djupare studie av hur ”Levande historia” växte
fram, vilka målsättningarna var med projektet, vilka strategier
projektgruppen använde sig av för att uppnå målen eller hur projektet
utvärderats och resulterat i.
        Ur mottagarperspektiv har undersökningen i princip bara behandlat
en av de fyra arenor som projektet grundar sig på, nämligen skolan.
Föräldrar/allmänhet, politiker och universitet/forskning, som utgör de
övriga tre arenorna, kommer endast att kortfattat nämnas i uppsatsen.

1.4 Uppsatsens disposition
Efter detta inledande kapitel ges i kapitel två en kortfattad
bakgrundsinformation till ”Levande historia”.
        Kapitel tre är ett teorikapitel. Här presenteras relevanta teorier som
social marknadsföringsteori, marknadsföringsprinciper och kampanjteori,
för att analysera ”Levande historia”.
        I kapitel fyra, som är ett metodkapitel, redogörs för tillvägagångssätt
för undersökningen bl.a. för val av metod och intervjupersoner,
genomförande av intervjuer, utskrift och analys.
        Kapitel fem är ett resultat- och analyskapitel. Resultaten presenteras
i form av citat från intervjupersonerna och sammanfattningar baserade på
intervjupersonernas uttalanden. Även tidigare undersökningsresultat
kommer i viss mån att tas upp. Resultaten från intervjuerna tolkas och
analyseras med hjälp av teorier ur teorikapitlet. Resultat- och
analyskapitlet är uppdelat i de två perspektiven som uppsatsen utgår ifrån;
sändar- och mottagarperspektiv.
        Kapitel sex är en sammanfattande diskussion av resultaten och
analysen. Här besvaras frågeställningarna var för sig. Kapitlet avslutas
med förslag på framtida forskning inom området för "Levande historia"
och liknande exempel på planerad kommunikation.
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2 Bakgrund
I detta kapitel redogörs  först kortfattat för de bakomliggande orsakerna
till att "Levande historia” startade och en beskrivning av vad "Levande
historia” är för något.

2.1 Resultaten som fick bägaren att
rinna över
Den 11 juni 1997 under partiledardebatten, fick Göran Persson ta del av
Centrum för invandrarforsknings (CEIFO) och Brottsförebyggande rådets
(BRÅ) rapport om ungdomars inställning och erfarenhet av bl.a. våld och
rasism. Rapporten visade vad man ansåg ”en stor okunskap om
Förintelsen bland eleverna”. En fråga löd:
”med Förintelsen brukar man vanligtvis mena nazisternas mord på
ungefär sex miljoner judar under andra världskriget. Hur säker är du på
att Förintelsen har ägt rum?”
Totalt svarade 22 % att de inte var säkra på att Förintelsen ägt rum och 12
% svarade ”vet ej”.  Helt säkra på att Förintelsen ägt rum var 66 % (ur
CEIFO- rapporten i SOU: 2001: 5).

Det var främst dessa resultat som fick Göran Persson att bestämma sig
för reagera mot grundskoleelevers okunskap om Förintelsen. Senare
påstods att även andra orsaker låg bakom informationsinsatsen, bl.a. det
upptrappade våldet mot homosexuella och invandrare.

2.2 Vad är ”Levande historia”?
”Levande historia” är en informationsinsats om Förintelsen som startade
1997, på initiativ av statsminister Göran Persson. Syftet med projektet var
att sprida kunskap om Förintelsen och med utgångspunkt i Förintelsen få i
gång en diskussion om värdegrundsfrågor, som demokrati, mänskliga
rättigheter, tolerans och alla människors lika värde.

Med tanke på det oroväckande resultatet om okunskap om
Förintelsen bland grundskoleelever, skulle information om Förintelsen
främst riktas till dem. Föräldrar och lärare sågs som viktiga
vidareförmedlare av information till grundskoleeleverna.
Allmänhet/föräldrar och skola utgjorde två av fyra arenor, som ”Levande
historia” grundar sig på. Politiker och universitet/forskning, är de andra
två arenorna.

Olika aktiviteter anordnades inom de olika arenorna eller
verksamhetsområdena, bl.a. erbjöds föräldrar med barn i grundskolan en
bok om Förintelsen med namnet ”…om detta må ni berätta…”,
manifestationer av diverse slag ägde rum på lokal och nationell nivå och
ett undervisningsmaterial med handledningar arbetades fram för lärare.

Sedan den 28 februari år 2000 ligger projektet ”Levande historia”
nere. Arbetet inför inrättandet av ett permanent Forum för ”Levande
historia” pågår dock för fullt. Forumet kommer också att ha till uppgift att
sprida kunskap om Förintelsen och få igång en diskussion om
värdegrundsfrågor.
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3 Teoretisk bakgrund
I detta kapitel berättas först om social marknadsföring, innan några
skillnader och likheter mellan social marknadsföring och kommersiell
marknadsföring tas upp. Därefter tittas närmare på hur
marknadsföringsprinciper kan användas i samband med
kommunikationsinsatser varpå en redogörelse för marknadsföringens
fyra berömda P:n följer. Sedan behandlas kampanjbegreppet och
framgångsfaktorer för en kampanj. Slutligen presenteras ett längre
avsnitt om upplägget av en kampanj eller annan liknande
kommunikationsåtgärd, från formulering av visionsmål till utvärdering
och effekter.

3.1 Social marknadsföring
Philip Kotler, en av marknadsföringens kända forskare definierar social
marknadsföring (social marketing) som:

…the design, implementation, and control of programs seeking to increase the
acceptability of a social idea or practice in the target group (s). It utilizes
concepts of market segmentation, consumer research, idea configuration,
communication, faciliation, incentives, and exchange theory to maximize target
group response… (Kotler, 1975: 283 i Inger Linderholm, 1997: 67)

Social marknadsföring föddes i och med att Wiebe 1952, uttryckte den
tankvärda frågan Why can´t you sell brotherhood like you sell soap?” (i
Solomon, 1989). Anledningen till frågan var att Wiebe ansåg att försäljare
av kommersiella varor ofta var betydligt mer effektiva än ”försäljare” av
sociala ”varor”. Han föreslår därför att ju mer en social marknadsföring
liknar en kommersiell marknadsföring, desto större är sannolikheten att
lyckas.

3.1.1Kommersiell och social marknadsföring-
likheter och skillnader
Social marknadsföring skiljer sig från kommersiell marknadsföring på så
sätt att man försöker framkalla eller förhindra ett visst beteende som är
välfärdsinriktat, snarare än vinstinriktat (Kotler & Andreasen, 1996). Den
sociala marknadsföraren har som huvuduppgift att påverka en målgrupps
beteende, på ett sätt som gynnar målgruppen själv eller samhället i stort.
När det gäller kommersiell marknadsföring är det istället
marknadsföraren, snarare än klienten/målgruppen och samhället, som
främst gynnas. Exempel på en gynnsam beteendeförändring är att
svenskar blir tolerantare mot invandrare.

Ofta måste målgruppens tankar och attityder förändras om
målgruppen ska förändra sitt beteende eller vad svårare är, bevara det nya
beteendet (Kotler och Andreasen, 1996). På grund av svårigheten i att få
målgruppen att bevara det nya beteendet, måste den sociala
marknadsföraren göra handlingen så lättutförd som möjligt. Detta innebär
att det ska bara kännas som ett litet steg för målgruppen att utföra eller
inte utföra det nya beteendet. Palm (1994), menar att det är hur låg
respektive hög involveringen i handlingen är som avgör om målgruppen
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bestämmer sig för att handla eller inte.  Låg involveringssituation innebär
att beslutet framställs som oviktigt. Skillnaden mellan att handla eller inte
handla, t ex köpa något eller att inte köpa något, inte blir så stor (Palm,
1994).

Vinst finns inte bara i kommersiell marknadsföring och behöver
heller inte bara räknas i pengar. Ett tryggare och mer demokratiskt
samhälle är ett exempel på en social vinst. Att uppnå de mål man satte
upp vid kampanjens början kan även det ses som en vinst. Det förutsätter
givetvis att det i ett tidigt skede har ställts upp mätbara mål för
kampanjen.

Den kommersiella och sociala marknadsföringen skiljer sig åt,
såtillvida att den kommersiella marknadsföraren ofta är verksam inom
den privata sektorn, medan den sociala marknadsföraren ofta utgör en
myndighet (Solomon, 1989).

Det bör dock påpekas att marknadsföringsprinciper inte fullt ut kan
användas på sociala kampanjer (Windahl & Signitzer, 1992). Detta beror
bl.a. på att social marknadsföring ofta handlar om att försöka nå en
målgrupp, som är svår att nå eller att få målgruppen att inte göra något.

3.1.2 Marknadsföringsprinciper  och
kommunikation
Enligt Kotler (i Windahl & Signitzer, 1992), kan marknadsföring ses som
en utbytesprocess mellan en eller flera sändare och flera mottagare, som
uppfyller sina individuella behov. Det som utbyts kan vara såväl en
produkt, en idé eller en handling.
        I den sociala marknadsföringen utlovas någon form av vinst om
målgruppen betalar eller offrar något, t ex tid, pengar eller värden. Kotler
och Andreasen skiljer mellan fyra sorters kostnader:
        Ekonomisk kostnad, t ex att man köper en produkt eller en tjänst: en
cykel eller en taxiresa.
        Uppoffring av gamla idéer, värderingar eller världsåskådningar, t
ex att det är fånigt att cykla till jobbet eller att det inte är viktigt att
undervisa om Förintelsen.
        Uppoffring av gamla beteendemönster, t ex att man ställer bilen och
cyklar till jobbet eller börjar lägga större tyngd vid Förintelsen i
undervisningen.
        Uppoffring av tid och energi, t ex att man börjar träna eller att
läraren sätter sig in i nytt undervisningsmaterial.
       För utbytesprocessen spelar kommunikation en betydande roll.
Klienten/målgruppen uppmärksammas på sändarens erbjudande genom
kommunikation och information om klientens behov och önskemål är
viktigt för sändaren.
        Kommersiella marknadsförare är mycket medvetna om vikten av
snabb feedback, t ex i form av försäljningssiffror eller attityder till
produkten, som gör det möjligt för dem att ändra kampanjens kurs när
resultaten inte visar sig vara vad man hoppats på. Detta är viktigt även
inom andra kommunikationsinsatser.
Windahl och Signitzer (1992) anser att marknadsföringen
uppmärksammar och analyserar den konkurrens som finns på marknaden,
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något som kommunikationsplaneraren i högre utsträckning bör tänka på.
Exempel på konkurrens är tid, uppmärksamhet plats eller konkurrens från
andra produkter och aktiviteter. Kunskap om hur konkurrensen ser ut, kan
förbättra insatsen och även ge konkurrenskraftiga marknadsfördelar.

3.1.3 Marknadsföringens fyra P
Modellen om marknadsföringens fyra P, är ett användbart redskap för
planerad kommunikation. De berömda fyra P:na står för produkt, pris,
plats och promotion och är något som man måste definiera för
kommunikationssituationen ifråga (Windahl & Signitzer, 1992). För att
marknadsföringen ska lyckas måste man lägga lika stor vikt vid samtliga
aspekter.

Produkt kan vara en sak, en idé, ett tillvägagångssätt eller en
tjänst. Det är det som överförs från marknadsföraren till målgruppen i
utbytesprocessen. Om man marknadsför något diffust, till exempel att
värdegrundsfrågor bör kopplas till Förintelsen, kan det löna sig att knyta
idén till en produkt  t ex boken ”…om detta må ni berätta…” eller till
lärarseminarium om värdegrundsfrågor. På så sätt får man något fysiskt
att marknadsföra, som målgruppen kan ta till sig lättare.

Pris är det som mottagarna får betala i utbytesprocessen. Detta
handlar inte bara om pengar, utan om tid, energi, prestige och livsstil.
Som marknadsförare bör man försöka sänka kostnaderna för produkten,
idén eller servicen för målgruppen, i detta fall t ex göra det enklare för
lärare att göra kopplingen mellan historien och samtiden i
undervisningen. Man bör också försöka öka fördelarna för målgruppen,
om den tar till sig produkten. (Windahl & Signitzer, 1992)

Plats syftar till de kanaler genom vilka målgruppen kan få tag på
produkten, idén eller servicen. Som marknadsförare är det viktigt att se
till att målgruppen utan svårigheter kan få tag i produkten och lätt att få
hjälp och svar på frågor, där man får tag på produkten. Det räcker inte att
tala om för målgruppen, vad den ska göra. Målgruppen måste också veta
hur den ska gå till väga för att bete sig på ett önskat sätt. Hur bär man sig
åt för att få tag på boken ”…om detta må ni berätta…” eller uppgifter om
seminariedagar? Hur använder man filmerna på bästa sätt i
undervisningen?

Promotion rör allt som gör konsumenten medveten om produkten
eller servicen och omvandlar uppmärksamheten till positiva attityder,
kunskap, intention och slutligen beteende. Det handlar om att aktivt nå
ut till rätt människor med rätt budskap vid rätt tidpunkt för att kunna
uppnå rätt effekter (Solomon, 1989 i Windahl & Signitzer, 1992).
Exempel på detta skulle kunna vara lärare som av andra lärare får tips och
idéer om hur de bäst kan använda sig av handledningar, som medföljer
”Levande historias” satsning på skolan, i samband med att de ska ta upp
Förintelsen i undervisningen.

Solomon (1989) nämner också ett femte P, nämligen:
Positionering som anger hur målgruppen ser på produkten i jämförelse
med andra produkter. Det handlar om konsumentens föreställningsvärld
och vilken betydelse produkten har för individen. För ”Levande historia”
kan det gälla hur lärare och allmänhet ser på ”Levande historias” material,
t ex hur ”Levande historias” filmer är i jämförelse med andra filmer. Här
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kan man använda information om hur målgruppen ser på sig själva och
anpassa kommunikationen efter detta. Om lärare ser sig själva som
självständiga och allmänbildade, bör informationen utformas så att lärare
när de läser materialet, känner sig självständiga och allmänbildade.
(Windahl & Signitzer, 1992)

3.2 Kampanjbegreppet
Kampanjer är ett brett angloamerikanskt forskningsfält som lutar sig på
en rad teorier, varav de flesta är socialpsykologiska. Kampanjer kan sägas
utgöra en del av social marknadsföring. Kampanjer har definierats på en
mängd olika sätt, med betoning på:
•  intentionen eller
•  processen.

Paisley (1989:16) betonar intentionen när han tar fasta på målet att nå
en förändring i denna definition:

one group’s intention to influence other groups’ beliefs or behavior, using
communicated appeals (Linderholm, 1997: 63).

Atkin (1981) däremot, betonar i sin definition själva processen eller den
metod, som kampanjen utnyttjar:

Information campaigns usually involve series of promotional messages in the
public interest disseminated through the mass media channels to target
audiences. Conceptually, information campaigns can be differentiated from
similar forms of mass communication by nature of objectives and the message
processing. (Linderholm, 1997:63)

Den vanligaste definitionen av kampanj är Rogers & Storey (1987:821)
som lyder:

(1) a campaign intends to generate specific outcomes or effect (2) in a relativly
large number of individuals, (3) usually within a specified period of time and (4)
trough an organized set of communication activities. (Larsson, 1997:82)

Denna definition är en del av en traditionell kampanjsyn. Här ser man
kommunikation som en förmedling av budskap från sändare till
mottagare, där mottagarna ses som en homogen grupp och som kan nås
med massinriktade metoder. Här antas informationen fungera oberoende
av vem som ska ta del av den. På grund av denna syn har kampanjer haft
lite dåligt rykte och många har därför inte velat kalla sin
kommunikationsinsats för kampanj. ”Levande historia” är ett exempel på
detta och föredrar benämningarna informationsinsats eller
kommunikationsåtgärd. Kampanjteorier och kampanjmetodik går dock
utmärkt att applicera på ”Levande historia”.

Många har kritiserat den traditionella synen på kampanjer, bland
andra Brenda Dervin (1989), som i stället föreslår att man ska utgå från
tanken att information konstrueras i mötet mellan de kommunicerande
deltagarna. Genom dialog, där även sändaren lyssnar till mottagaren,
skapas en gemensam mening av informationen. Genom detta
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tillvägagångssätt skapar man förutsättningar för mer verksamma och
effektiva kampanjer menar hon.

Larsson (1997), påpekar dock att detta tillvägagångssätt kan vara
svårt att realisera. Möjligen kan dialog skapas vid lokalt begränsade
kampanjer, där deltagarna är färre till antalet. Vid större kampanjer kan
man endast ha denna typ av kontakt med ett litet urval av målgruppen i
föranalysen, för att få förståelse för deras situation. (Larsson, 1997).

Rogers & Storey menar att kampanjer representerar ett enormt
antal avsikter, varför ”kampanj” är svårt att definiera. En kampanj kan
handla om att påverka individer, små som stora sociala grupper eller hela
samhällen. Den effekt man vill nå med kampanjen, sträcker sig från att få
en målgrupp att köpa ett visst tvättmedel till att bli mer toleranta mot
invandrare. Rogers och Storey nämner dock fyra karaktärsdrag hos en
kommunikationskampanj:

En kampanj har ett syfte. Effekterna kan gynna antingen sändaren
eller mottagaren i kommunikationsprocessen. Ultimalt försöker
kampanjer att genom kommunikation påverka individer eller grupper.

En kampanj riktar sig mot en rimligt stor publik. Målgruppen kan
röra sig från ett hundratal anställda på ett mindre företag, till ett stort
lands hela befolkning Kampanjens mottagare bestäms delvis genom
kampanjens mål.

En kampanj har en mer eller mindre definierad tidsbegränsning.
Början och slutet på en kampanj kan dock vara diffusa. Kampanjens
livslängd sträcker sig från dess att kampanjen initierats till att slutsatser
från utvärderingen har gjorts. Vissa kampanjer har ingen definierad
tidsbegränsning utan är pågående. Exempel på pågående kampanjer är
vissa hälsokampanjer.

En kampanj består av organiserade kommunikationsaktiviteter.
Syftet med dessa är att nå en publik när de kanaler som finns, inte når
målgruppen på ett tillfredsställande sätt. Man använder olika kanaler för
att nå ut med ett budskap i syfte att skapa önskvärda effekter (Rogers &
Storey, 1989).

Ett exempel på en kampanj i Sverige är hälsokampanjen ”Sätt
Sverige i rörelse”, där man syftar till att få den svenska befolkningen att
motionera mer.

3.3 Framgångsfaktorer för en kampanj
Larsson (1997), påpekar att synen på kampanjers effekt har förändrats
under årens lopp, från tilltro över misstro till en syntes. Författaren menar
att forskarsamhället enats om att kampanjer bara har ringa effekter, men
att effekterna kan öka under vissa omständigheter. Larsson därför ställer
upp ett antal krav och råd för framgångsrika, effektiva kampanjer, som
han baserat på Rogers & Storeys (1987), Rice & Atkins (1989) och
Salomons (1989) teorier. Nedan följer en presentation av några av dessa.

Målen måste vara realistiska och relativt kortsiktiga medan
långsiktiga mål är svårare att nå.

Massmedier kan skapa uppmärksamhet, nya kunskaper och
diskussion mellan människor, men knappast attityd- eller
beteendeeffekter.



9

Interpersonell kommunikation i mindre nätverk är det bästa sättet
att skapa och behålla beteendeförändringar.

Upplevd trovärdighet av källan/sändaren och mediet förbättrar
resultatet.

Ett brett register av kanaler och segmentering av budskap krävs
ofta för att nå flera målgrupper eller alla i en stor målgrupp.

Effektiva kampanjer kräver omfattande exponering av budskapet.
Utvärdering och analys är nödvändigt.  (Larsson, 1997:83)
Det är viktigt att ha i åtanke att samtliga krav presenterade ovan,

inte kan uppnås i en och samma kampanj och kanske heller inte borde
göra det. Kampanjers karaktär skiftar, liksom människors sätt att agera.
Vi agerar situationsanpassat, vilket innebär att vi inte agerar på samma
sätt hela tiden, utan beroende av den situation vi befinner oss i (Larsson,
1997).

Det finns dock vissa omständigheter under vilka en kampanj eller
kommunikationssatsning, har större möjlighet att lyckas. Bland annat
finns vissa råd och tips för hur man bör planera och genomföra en
kampanj. Dessa kan många gånger ses både som metodologiska som
teoretiska utgångspunkter.

3.4 Planerad kommunikationskampanj
Olika forskare, teoretiker och praktiker lägger olika stor vikt vid
respektive steg i en kampanj. Ordningen mellan de olika stegen kan
enligt Larsson (1997) också variera mellan olika typer av kampanjer.
Ibland kanske kommunikationsplaneraren hittar budskapet snabbt, medan
denne andra gånger får avvakta medievalet, i bland är målgruppen given,
i andra fall inte. Teoridelen kommer i stort, men ej helt och fullt, att utgå
från de steg Lars Palm (2001), anser att en kommunikationsinsats bör
innehålla. Palms steg presenteras nedan.

3.4.1 Att fastslå visionsmål
Visionsmålen är de mest grundläggande målen i en kommunikations-
åtgärd och handlar om att formulera vilket eller vilka problem som ska
lösas. Besluten om dem fattas på politisk nivå, av regering och riksdag
och utarbetas ofta på verksledningsnivå. Exempel på visionsmål är
Vägverkets nollvision. (Palm & Hedin, 2001)

3.4.2 Vad som hindrar att visionsmål uppnås
Det kan finnas en mängd hinder i vägen för att visionsmålen ska kunna
uppnås. Att vägarna är för dåliga kan t ex utgöra ett hinder för att
Vägverkets nollvision ska kunna uppnås (Palm & Hedin, 2001). Hinder
kan också utgöras av att människor beter sig på ett icke önskvärt sätt, t
ex att lärare inte i tillräcklig grad undervisar om Förintelsen och
värdegrundsfrågor.

Under visionsmål kan man också enligt Palm och Hedin (2001),
urskilja ett antal mål som är knutna till ett antal målgrupper. Ofta handlar
dessa om att förmå människor att ändra eller inte ändra ett beteende för att
visionsmålet ska uppnås.
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Ett av informatörens uppgifter i det här läget blir enligt Windahl och
Signitzer (1992), att formulera delmål i form av beteendemål för andra
målgrupper än den egentliga slutmålgruppen. Dessa målgrupper besitter
makt att få slutmålgruppen att agera i enlighet med visionsmålet.
Projektgruppen för ”Levande historia”, understödd av regeringen, kan
formulera delmålet att föräldrar ska diskutera Förintelsen och vikten av
tolerans och människors lika värde med sina barn, i syfte att påverka dem
att bli demokratiska och toleranta medborgare.

Windahl och Signitzer (1992), påpekar att ibland kan dessa
vidareförmedlare av budskap, vara lika viktiga att påverka som
slutmålgrupperna. Ofta kommer de förstnämnda i direktkontakt med de
sistnämnda. Journalister kan i många fall ses som viktiga
vidareförmedlare av information.

3.4.3 Fastställa beteendemål
Som kommunikationsplanerare är det enligt Larsson (1997), viktigt att
känna till varje målgrupps beteende i utgångsläget. Först när
utgångsbeteendet är känt, kan man fastställa beteendemålen. Larsson
(1997), påpekar också att det är sällan som informationssatsningar, som
enda aktionsform, är framgångsrikt för att nå målen om kunskaps-,
attityds- och beteendeförändring. För det mesta måste kommunikation
kombineras eller föregås av organisatoriska förändringar kring den idé,
tjänst eller produkt som man erbjuder eller marknadsför. Ofta är lagar,
subventioner och påtvingade regler, effektivare metoder än enbart
kommunikation.

3.4.4 Målgruppsanalys
Att genomföra en målgruppsanalys är av oerhörd betydelse för att en
informationsåtgärd ska nå förväntad effekt. Målgruppsanalysen kan ha två
syften:
1) att kartlägga målgruppen så att rätt budskap väljs och
2) att kunna välja rätt medier för att nå fram med budskapet till

målgruppen (Palm & Hedin, 2001).
En målgruppsanalys går ut på att målgruppen segmenteras, det vill

säga den beskrivs utefter relevanta egenskaper. Enligt Solomon (1989), är
detta en process där man bryter ner publiken i mindre segment, som är så
olika varandra som möjligt, men internt så lika som möjligt. Detta görs i
syfte att kunna nå flera olika målgruppers behov.

De som arbetar med kommunikation syftar till att framkalla olika
reaktioner hos en målgrupp och behöver på grund av detta veta vad det är
som framkallar en reaktion eller som gör att reaktion uteblir. En
kommunikationsplanerare behöver med andra ord kartlägga de
egenskaper som spelar roll hos målgruppen och under vilka förhållanden
de spelar roll (Nowak & Wärneryd, 1971).

Föräldrar till barn i grundskolan, politiker och allmänhet är t ex
svåra att nå med samma budskap och kanaler. Samtidigt är det också svårt
att göra dessa indelningar i segment. Dessutom måste man tänka på att de
flesta egenskaper som människor besitter är sådana som inte kan
påverkas, men som ändå måste tas hänsyn till, som kön och
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personlighetsdrag. Kunskaper, attityder, intentioner och beteenden är
dock exempel egenskaper som kan förändras. (Linderholm, 1997)

3.4.4.1Demografiska egenskaper
Den vanligaste formen av målgruppsanalys är efter demografiska
egenskaper som kön, yrke, familjesammansättning bostadsort mm. Syftet
med denna målgruppsanalys är främst att möjligheterna att hitta effektiva
kanaler ökar. Detta kan betyda att t ex vissa tidningar ibland är mer
effektiva för att nå ut med budskapet till målgruppen, än vad TV-reklam
och utomhusreklam är.

3.4.4.2 Psykografiska egenskaper
Kommunikationsplaneraren måste enligt Larsson  (1997), ha en bra bild
av individernas inre kännetecken för att bättre kunna påverka dem. Till
exempel spelar målgruppens förhållande till ämnet, vilken kunskap de har
och vilken relevans det har för dem, betydelse för hur
informationsåtgärden ska planeras och budskap formuleras. Som
kommunikatör bör man här ha i åtanke att det är omöjligt att ändra en
persons värden genom en informationskampanj. Däremot kan värdena
förändras på mycket lång sikt.

Ytterligare en fördel med att genomföra en psykografisk
målgruppsanalys är för att sändaren lättare ska kunna ge ett intryck av
sympati, auktoritet och trovärdighet hos mottagaren (Windahl &
Signitzer, 1992). Om sändaren ignorerar målgruppens behov, intressen,
värderingar etc., eller om målgruppen inte litar på eller förstår sändaren,
är det troligt att kampanjen misslyckas.

3.4.5 Omvärldsanalys
Enligt Palm och Hedin (2001), är omvärldsbevakning ett begrepp som
spänner över alla former av informationsinhämtande. I en omvärldsanalys
analyseras inte bara målgruppen, utan även andra grupper som har åsikter
och om och inflytande i ämnet för kampanjen. Syftet med denna typ av
omvärldsanalys är att finna ”vänner och fiender”, dels för ett eventuellt
samarbete, dels för att bättre kunna möta motargument.

Solomon (1989) påpekar, också att en kampanj alltid är utsatt för
konkurrens, oavsett om det rör sig om en kommersiell kampanj eller en
samhällskampanj. Konkurrensen behöver inte nödvändigtvis vara en
annan kampanj, utan också tid, pengar eller annonsplats. Även den
allmänna opinionen kan avläsas vid en opinionsundersökning, vilket är
bra för att se om målgruppen är mogen för det tilltänkta budskapet eller
inte. Opinionsundersökningar där t ex TEMO, frågar ca1000 personer, är
ett vanligt underlag för omvärldsanalyser.

3.4.6 Kommunikationsmål
Kommunikationsmål innebär att genom kommunikation påverka
medvetenhet, intresse, kunskaper, attityder och intentioner. Det innebär
också att framkalla eller förhindra ett handlingsutlösande beslut. Det är
inte någon idé att formulera kommunikationsmål innan dess att en
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målgruppsanalys är genomförd, eftersom kommunikatören innan inte vet
om några av målen redan är uppnådda. (Palm & Hedin, 2001)

Ställer man inte upp mål blir det svårt att utforma en effektiv
strategi, att ringa in målgrupperna man vill nå, formulera rätt budskap
samt att hitta de lämpligaste medierna för att nå fram med budskapet .
Dessutom måste man ställa upp mål för att överhuvudtaget kunna mäta
om kommunikationen varit lyckad eller inte. Målen måste dessutom
formuleras på ett sådant sätt att de fyller den funktion som begreppet står
för, nämligen något att sträva efter och söka uppnå. Samtidigt måste de
vara realistiska, pregnanta och tydliga. (Larsson, 1997)

Informationssatsningar kan ha flera mål av olika slag t ex
kortsiktiga eller långsiktiga, individuella eller på gruppnivå, som också är
förenliga. En allmän uppfattning är att kortsiktiga och individuella mål är
lättare att uppnå, än långsiktiga mål. (Windahl & Signitzer, 1992)

Som kommunikationsplanerare är det viktigt att komma ihåg att all
information inte är efterfrågad. För att få målgruppen att efterfråga
information om ett ämne måste den enligt Palm och Hedin (2001)
alarmeras och intresseras. Ämnet måste hamna på samtalsagendan, dvs.
av målgruppen diskuteras med vänner, arbetskollegor och familj. Om inte
detta delmål uppnås, kan heller inte nästa kommunikationsmål;
kunskapsöverföring, uppnås. Det förhåller sig nämligen som så, att om
intresse och engagemang för ämnet saknas, lägger mottagaren ingen
energi på att ta till sig sakargument.

Lyckad kunskapsöverföring leder oftast till önskad
attitydförändring (Palm & Hedin, 2001). Den mest förekommande
orsaken till att en människa ändrar attityd till ett handlingsalternativ, är att
hon har fått nya kunskaper om det. Ofta är inte attitydförändring slutmålet
för ett informationsprojekt. En person kan ha positiv attityd till en
beteendeförändring, samtidigt som den tror att den inte klarar av det. Vad
som måste påverkas här menar ovan nämnda författare, är intentionen,
som i sin tur sedan måste verkställas, dvs. handlingen utlösas. När
handlingen väl är utlöst återstår problemet med att få målgruppen att
behålla det nya beteendet, vilket görs av att så gott det går, minimera
risken för att målgruppen återgår till det gamla beteendet.

3.4.7 Budskapsstrategier
Intresse kan sägas vara en förutsättning för att målgruppen ska ta del av
information i ett ämne, något som inte är så lätt att framkalla, som man
kan tro. Det räcker inte med att målgruppens kunskap ökar, även intresse
och engagemang måste öka, frågan är bara hur. Volym, det vill säga hur
ofta ett budskap syns och i många sammanhang ökar sannolikheten att
ämnet ska uppmärksammas. Ämnet kan på detta sätt också uppfattas som
viktigt, eftersom stora resurser har satsats på att få fram det. (Palm &
Hedin, 2001)
        Diskuterbarhet, vilket innebär att man måste kunna ha flera olika
åsikter i en fråga, annars blir det inte intressant att diskutera den, är en
annan viktig faktor, som man bör tänka på när man formulerar budskap.
Som kommunikationsplanerare bör man försöka se till att frågan kommer
in på medieagendan, dvs. tas upp i tidningar, i TV och i radio. Ännu
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viktigare är att frågan hamnar på samtalsagendan, dvs. att målgruppen
diskuterar med arbetskollegor, vänner och familj.

Ibland vet målgruppen om att de har fel beteende, tycker inte om
att ha fel beteende och har intentionen att göra något åt det. Ändå händer
ingenting. En förklaring till detta kan enligt Palm och Hedin (2001), vara
att det kostar för mycket mental energi att fatta det handlingsutlösande
beslutet. Vad som från sändaren håll nu måste till är att reducera den
mentala energi som behövs, beslutet måste ”avmärkvärdiseras”. Till detta
används ofta HUR-information istället för VARFÖR-information

3.4.8 Mediestrategier
Valet av mediestrategi kan enligt Larsson (1997), utgå från frågan: Vilka
tillvägagångssätt och medier är mest lämpade med hänsyn till
kampanjens uppgift, budskap och mål? Det innebär med andra ord, att
budskapsstrategin och de formulerade kommunikationsmålen avgör val
av mediestrategier.

Enligt Palm och Hedin (2001), finns det egentligen bara två
grundläggande mediestrategier: bombmatta och nätverk. Vanligast i de
flesta kommunikationsåtgärder, är att kombinera bombmatte- och
nätverksstrategier, men med mer tyngd på någon av dem.

3.4.8 1 Bombmatta
Med bombmatta avses massmediekampanjer med hög intensitet under en
kort tid. Ofta används medier som TV-reklam, tidningar och
utomhusreklam, som ger stor effektivitet i början av ett projekt genom att
skapa uppmärksamhet och intresse. När kommunikationsmålet är att
alarmera målgruppen och sätta ämnet på samtalsagendan är
bombmattestrategier att rekommendera. Bombmattestrategin är vanlig
inom den kommersiella marknadsföringen. (Palm och Hedin, 2001)

Larsson (1997) menar, att en kombination av flera olika medier,  t
ex muntliga, tryckta, bild- och ljudmedier och aktiviteter eller
arrangemang, ger ett bättre kampanjresultat än om man använder ett
enstaka medium. Hornik (1988) i Windahl och Signitzer (1992), menar att
dels kan tilltron till budskapet öka genom att det blir färre motstridande
budskap, dels kan olika kanaler nå olika delar av publiken.

Alla medieformer har också sin styrka och sina begränsningar och
olika typer av meddelanden kräver olika typer av media (Windahl &
Signitzer, 1992).  Mårtensson (1994) i Larsson (1997), benämner detta
som ”budskap-medium-match” och innebär att vissa medier passar ett
visst ämne bättre med tanke på dess djup eller bredd/omfång. Det är
ämnets karaktär, som avgör valet av medium.

3.4.8.2 Nätverk
Med nätverk avses ett antal människor som har en
kommunikationsrelation till varandra. Det finns både formella
(arbetsplatser, utbildningsanstalter) och informella (vänner, grannar och
föräldrar) nätverk och strategin skiljer sig från bombmatta så till vida att
den bygger mer på personlig påverkan än på massmedier.

Vad kommunikationsplaneraren vill åstadkomma med
nätverksstrategi är en spridningseffekt, först inom ett nätverk, sedan från
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ett nätverk till ett annat. I nätverksprojekt är det inte slutmålgruppen som
står i fokus, utan förmedlaren av informationen. Denna måste uppmuntras
och belönas för att den diskuterar ämnet med arbetskamrater, vänner och i
mitt fall vad det gäller lärare; med grundskoleelever. (Palm & Hedin,
2001)

Av erfarenhet vet man att muntlig interpersonell kommunikation i
mindre nätverk är den främsta formen av kommunikation, när det handlar
om att påverka attityder, som har anknytning till målgruppens
värdesystem och för att skapa och behålla beteendeförändringar (Salmon,
1989). Problemet här, är att metoden bara kan utnyttjas för mindre
målgrupper. När det gäller att nå ut till en större målgrupp krävs ofta
andra metoder.

3.4.9 Projektet utvärderas
Utvärdering, uppföljning och analys av informationsåtgärderna är det
sista och ofta ett försummat steg i en kampanj. Med utvärdering syftar
man till att mäta om projektets mål har uppnåtts (effektiviteten), vilket
förutsätter ett objektivt och exakt mått, t ex att antalet ungdomar som blir
nynazister minskar med 5% (Palm & Hedin, 2001).

I vilken grad projektets mål har uppnåtts, är ett annat mer realistiskt
utvärderingssätt. Här mäts just i vilken grad målen faktiskt uppfyllts och
mätningen måste överensstämma med målet. Är målet för en kampanj till
exempel att nå långsiktiga beteendeförändringar, är det just långsiktigt
beteende som ska mätas, inte kortsiktiga beteendeförändringar (Nowak &
Wärnerud, 1971).

Skillnaden mellan de två utvärderingarna är enligt Palm och Hedin
(2001), att ”i vilken-grad-utvärderingen” kan användas i fall då t ex en
kampanj har vaga och mångtydiga mål, något som inte ”om-
utvärderingen” tillåter.

Utvärderingar kan enligt Solomon (1989), inte underskattas och
menar att utvärderingar inte får glömmas bort i samhällskampanjer. Enligt
Solomon är det också viktigt att utvärdera allt eftersom kampanjen pågår
för att man lättare ska kunna rätta till innehållet.

Fine (1992), menar att utvärdering är en kritisk, men mycket
känslig policyfråga för allmänna och icke-vinstdrivna organisationer
eftersom socialt handlande är svåra att definiera, identifiera, mäta och
förklara med precision, utan att förvrängas.

Den vanligaste metoden för utvärdering är kvantitativa
enkätundersökningar, men det finns också en mängd andra metoder,
många med mer kvalitativ natur. Med fördel bör utvärderingen av
informationsaktiviteten ske utanför organisationen för att inte riskera
inblandning i resultaten. (Larsson, 1997)

3.4.9.1 Effekt
Effekt kan vara ett samlingsbegrepp för de förändringar som i samband
med eller till följd av en kommunikationsprocess, kan observeras hos
målgruppen.

Innan man mäter förändringar hos målgruppen, bör man dock se
om budskapet har uppmärksammats. Frågor man enligt Palm och Hedin
(2001), kan ställa sig här är: ”Har kampanjen uppmärksammats av
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målgruppen och i medierna?” och ”Har uppmärksamheten rört själva
kampanjen och inte t ex dess provokativa utformning?”.

Först när man har tittat på uppmärksamheten, kan man gå vidare
och titta på vilka effekter som kommunikationsåtgärden givit upphov till.

För att det ens ska vara meningsfullt att mäta kunskaps-, attityds-
intentions- och beteendeförändringar, måste dessa vara kända innan
kommunikationssatsningen genomförs. Att mäta kunskaps-, attityd- och
intentionsförändringar till följd av kommunikationsprocessen, är relativt
lätt. Man ställer helt enkelt frågor till målgruppen om vad de kan, tycker
eller har för intentioner (Palm & Hedin, 2001).

Att mäta beteendepåverkan, något som alla
kommunikationsinsatser på kort eller lång sikt, direkt eller indirekt syftar
till, är däremot betydligt svårare. Innan dess att beteendepåverkan kan
säkerställas, kan man dock inte säkert tala om att
kommunikationsinsatserna har haft någon effekt.

Även om de önskade förändringarna faktiskt har inträffat kan man
inte alltid vara säker på att det var kommunikationskampanjen som
orsakade förändringen. Med tanke på detta, rekommenderar Palm och
Hedin (2001), att flera utvärderingar genomförs när kampanjen är igång,
för att stämma av med det långsiktiga visionsmålet.

Windahl och Signitzer (1992) menar, att när man planerar
kommunikation ignorerar man ofta frågan om kortsiktiga vs långsiktiga
effekter. Vissa typer av effekt tar lång tid att uppstå och att försöka
utvärdera om kommunikationen har varit effektiv eller inte genom att
söka efter omedelbara effekter, är enligt McGuire (1989) (i Windahl och
Signitzer, 1992), inte så klokt. I vissa situationer behövs endast kortvarig
stimuli medan det i andra situationer kan behövas åratal av
kommunikation för att nå effekt.
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4 Metod
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsen. Arbetsprocessen
från val av metod till analys presenteras nedan.

4.1  Val av metod
Utifrån den förkunskap jag hade i ämnet ”Levande historia”, om
kampanjupplägg och om olika forskningsmetoder, samt utifrån syftet med
undersökningen, kom jag fram till att det var en kvalitativ undersökning
jag skulle genomföra. Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, ansåg jag
vara den lämpligaste metoden för att kunna besvara mina frågeställningar.
Vid denna typ av intervjuer, får intervjupersonen utifrån teman, fritt
associera, men också besvara vissa specifika frågor. Jag beslutade mig
också för att genomföra enskilda intervjuer, som enligt Bengtsson, Hjort,
Sandberg och Thelander (1998) gör det lättare för intervjuaren och
intervjupersonen att bygga upp en personlig relation till varandra.

Jag arbetade fram olika teman och utformade därefter mer specifika
frågor, som skulle vara mig till ytterligare stöd under själva intervjuerna
(Bengtsson m.fl., 1998). Till en början verkade det inte vara något större
problem med att utforma frågeguiden och jag skrev helt enkelt ned de
teman och frågor som jag ansåg var relevanta för att besvara mina
frågeställningar. Efter att ha läst litteratur om olika tillvägagångssätt vid
intervjuer, intervjuarens roll och sätt att ställa frågor, fick jag dock tänka
till lite mer och omformulera frågorna för att de skulle bli lättare, inte
vara ledande och vara så neutrala som möjligt.

4.2 Urval
Ur sändarperspektiv valde jag att genomföra en kvalitativ expertintervju
med Joakim von Scheele. Han är den enda kvarvarande medlemmen i
projektgruppen sedan starten 1997. Valet av honom som intervjuperson,
var därför enkelt. Ur mottagarperspektiv ansåg jag att kvalitativa
intervjuer med högstadielärare i SO-ämnen var lämpligt att intervjua.
Lärare har en betydande roll som informationsförmedlare och
demokratifostrare och de spelar en betydande roll för ”Levande historia”.

Jag ville inte ha ett för stort urval och kom fram till att sju SO-
lärare var lämpligt att intervjua. Kvalitativa undersökningar strävar enligt
Bengtsson m.fl. (1998), efter djup snarare än bredd och relativt små urval.
Med anledning av detta har mina intervjupersoner inte valts ut på ett
statistiskt representativt sätt. Jag försökte dock få en liten spridning vad
gäller anställningstid och arbetsplatsens geografiska läge (Arvidsson,
2000).

Anledningen till att jag eftersträvade en viss spridning bland
lärarna var att vissa skolor kan ha viss undervisningspolicy, som skulle
kunna ge en likriktning av svaren. Jag intervjuade lärare som varit
anställda mellan fem och trettio år, vid skolor i Lund, Malmö stad,
Limhamn och Svedala. Jag har valt att referera till lärarna efter deras
anställnings tid t ex ”Lärare i 23 år”, för att skilja dem åt på ett enkelt sätt.
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4.2.1 Kontakt med intervjupersoner
Via ”Levande historias” hemsida fick jag numret till Regeringskansliet
och direktnummer till min intervjuperson.

För att komma i kontakt med sju SO- lärare var telefonkatalogen
mig till hjälp. Jag hade sett ut tio olika skolor och ringde till dessa tills det
att jag fått tag på fem lärare som ville ställa upp på intervju. Plats, datum
och tid för intervju med respektive lärare bestämdes per telefon.
Ytterligare två lärare kom jag i kontakt med via så kallat snöbollsurval,
som innebar att redan intervjuade lärare uppgav namn till andra lärare de
trodde skulle vilja ställa upp på en intervju (Bengtsson m.fl., 1998). Dessa
kontaktades per telefon och möte för intervju bestämdes.

Att nå såväl Joakim von Scheele på ”Levande historia”, som
lärarna, var betydligt svårare och mer tidskrävande än vad jag hade
kunnat föreställa mig. Von Scheele var sällan på sitt kontor och lärarna
lika sällan i personalrummen. Efter flertalet samtal och lämnade
meddelanden fick jag slutligen tag på intervjupersonerna. Samtliga
personer jag kontaktade för intervju, ställde utan vidare funderingar upp.
Detta var något som förvånade mig något, främst som sommaren närmade
sig och åtminstone lärare brukar få tyngre arbetsbörda under denna tid.

4.3 Intervjuer
Hur jag har gått tillväga under intervjuerna kommer att beskrivas nedan
under rubrikerna Tillvägagångssätt, Intervju med "Levande historia”,
Lärarintervjuer och Registrering.

4.3.1 Tillvägagångssätt
Jag genomförde halvstrukturerade intervjuer. Detta innebär att jag inte
hade några fasta svarsalternativ utan intervjupersonerna fick först berätta
fritt utifrån de teman som jag gav dem, varefter jag ställde
uppföljningsfrågor. Detta förfarande kan jämföras med Arvidssons
(2000), så kallade ”grand-tour questions” som innebär breda öppna
frågor/teman där intervjupersonen fritt får associera. Syftet här är att
skapa en aktiv, öppen dialog, samtidigt som jag som intervjuare har
kontroll och styr samtalet framåt (Deacon, Golding, Murdock och
Pickering, 1999). Intervjupersonerna tycktes dock ha svårt att associera
fritt och jag fick användning av uppföljningsfrågorna.

Under intervjuerna försökte jag att tänka på att inte styra för
mycket genom att t ex nicka instämmande, även om jag vet att jag vid ett
flertal tillfällen gjort just detta. Huruvida detta kan ha påverkat
respondenternas svar vet jag inte, men jag tror inte att det har haft någon
större betydelse för resultatet.

Jag har också försökt vara öppen och lyssna till nya aspekter som
intervjupersonerna tog upp, försökt ställa tydliga, enkla frågor på ett icke-
akademiskt sätt. Efter att ha läst metodlitteratur försökte jag också tänka
på att inte ställa ledande frågor, förutom i vissa fall för att förvisa mig om
att jag uppfattat intervjupersonen på ett korrekt sätt och som
uppföljningsfrågor för att få intervjupersonen att utveckla sitt svar (Kvale,
1997).
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4.3.2 Intervju med ”Levande historia”
Jag förberedde mig noggrant före första intervjutillfället genom att i så
hög grad som möjligt läsa in på mig på området för min undersökning.
Detta är enligt Larsson (1997), en förutsättning för en framgångsrik
kvalitativ intervju med konstruktivt samtal. Främst fokuserade jag på
sändarperspektivet, det vill säga på framväxten av, målsättningar med och
strategierna för, ”Levande historia”, samt utvärdering och effekter.

Intervjun genomfördes på regeringskansliet i Stockholm, i ett för
övrigt tomt konferensrum och varade i drygt en och en halv timme. Till
en början var jag lite nervös, då jag var rädd att mina frågor inte var
relevanta, men efter ett kort tag blev jag säkrare på mig själv och
intervjun flöt på bra. Intervjupersonen var också oerhört hjälpsam och
försåg mig med diverse relevant material och råd, efter intervjun
avslutats.

4.3.3 Lärarintervjuer
Innan jag genomförde lärarintervjuerna, läste jag in mig på materialet
ämnat för skolan och tänkte också igenom vad von Scheele sagt om lärare
och om skolsatsningen. Därefter genomförde jag med några dagars
mellanrum intervjuerna med de olika lärarna. Intervjuerna varade i cirka
en halv timme och genomfördes av praktiska skäl på intervjupersonernas
arbetsplatser, men också i hemmet eller i en grupplokal på universitetet.
Samtliga intervjuer genomfördes i enskildhet, något jag också påtalat
vikten av vid tidigare telefonsamtal. Trost (1997) i Bengtsson m.fl.
(1998), poängterar just vikten av att intervjun sker i en lugn och ostörd
miljö, där intervjupersonen kan känna sig trygg och avslappnad.

4.3.4 Registrering
Bengtsson m.fl.(1997), påpekar att det är avgörande att intervjuaren aktivt
lyssnar på vad intervjupersonen säger i stället för att koncentrera sig på
nästa fråga. Detta låter som något mycket självklart, men jag fann det
främst vid de första intervjuerna att det var svårt att slappna av och lyssna
på ett otvunget sätt. Detta var dock något som jag märkte att jag blev
bättre på allt eftersom.

Intervjuerna registrerades på band samtidigt som jag förde
anteckningar. Anledningen att jag spelade in intervjuerna var att jag inte
skulle ha möjlighet att anteckna allt som sades eller komma ihåg det.
Dessutom skulle jag lättare kunna koncentrera och att aktivt lyssna på
intervjupersonen, något som också Kvale (1997), anser vara praktiskt.

Jag förde utöver bandinspelningen anteckningar, dels för att ha som
stöd för minnet, men också för att inte hela tiden behöva titta på
intervjupersonen. Att anteckna under intervjun är något som också har
sina fördelar, som till exempel att naturliga pauser uppstår, men också
sina nackdelar, att det kan skapa osäkerhet hos intervjupersonerna
(Bengtsson m.fl., 1998). Detta eftersom intervjupersonerna eventuellt
skulle notera när jag antecknar och när jag inte gör det. På så sätt kunde
personen dra slutsatser om hur viktigt jag tycker att dennes uttalanden är
och oroat sig för att ha svarat ”fel”, när jag inte antecknar. Det är möjligt
att mitt antecknande skapade osäkerhet hos intervjupersonerna, men det
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var ingenting jag lade märke till. Däremot tyckte jag att det var
avslappnande och positivt för egen del.

4.4 Utskrift
Samtliga intervjuer skrevs ut så fort som möjligt efter intervjutillfället.
Detta för att jag bättre skulle komma ihåg samtalet och känslor som
uppkom. Jag hade redan på förhand bestämt mig för att intervjuerna inte
skulle återges exakt med pauser, ansiktsuttryck, röstlägen och betoningar,
eftersom jag inte anser att det är relevant för min uppsats. För att få hög
reliabilitet som intervjuare, har jag ändå med denna utgångspunkt försökt
att göra en så nära återgivning av samtalen som möjligt (Kvale, 1997).

Trots goda bandinspelningar och faktumet att jag inte tänkte återge
intervjuerna exakt, tog utskriften betydligt längre tid och var mer
krävande än vad jag hade förväntat mig. Samtidigt som det var krävande
att skriva ut intervjuerna, var jag glad över att jag noggrant gick igenom
vad som sagts. Detta gav mig en oerhörd närhet till intervjupersonerna
och ökad insikt i och kunskap om mitt undersökningsämne. Det kändes
som om jag lärde känna respondenterna bättre och bättre kunde örstå vad
som faktiskt framkommit under intervjutillfällena. Detta berodde med all
sannolikhet på att jag vid överföringen av samtalen från tal till skrift, inte
behövde koncentrera mig på vad intervjupersonerna sade, samtidigt som
tänka ut naturliga följdfrågor.

Efter det att jag flertalet gånger gått igenom de utskriva
intervjuerna, blev det lättare att kategoriserade relevanta avsnitt. Det
underlättade också för mig att finna uttalanden som lämpade sig för
återgivning i uppsatsen i form av citat, då de underbyggde olika mönster
och attityder. När jag skulle citera intervjupersonerna i min uppsats
gjordes talspråket om lite för att bättre passa i skriftlig form. Detta
eftersom en ordagrann återgivelse enligt Kvale (1997), skulle kunna
framställa intervjupersonen som förvirrad och till och med mindre
begåvad. Kvale (1997), menar att man ofta glömmer bort att tal och
skriftspråk har olika retoriska former.

4.5 Dokument och tidigare utvärderingar
Jag har försökt få fram så mycket material om ”Levande historia” som
möjligt. Dokument som intresserat mig har varit sådana som berör
utgångspunkt, planering, mål, beslutsunderlag och utvärderingar gjorda
under informationsinsatsens gång. Det visade sig under intervjun med
Joakim von Scheele, att det till stor del saknas dokument. Dels saknas
många dokument som rör planeringen och utgångsläget, men även
måldokument. Med anledning av detta har jag fått förlita mig på von
Scheele som min enda informationskälla ur sändarperspektiv.
Informationsblad och foldrar, statsministerns tal i riksdagen, faktablad
och en tidning, samt visst undervisningsmaterial, har jag dock fått ta del
av. Jag fick också ”Betänkandet inför ett Forum för ”Levande historia”
från Statens Offentliga Utredningar” (SOU 2001: 5).

Även TEMO har genomfört tre undersökningar eller utvärderingar.
En kvantitativ undersökning handlar om kännedomen och inställningen
till ”Levande historia” bland lärare (1998). En annan utvärdering gjordes
på samma ämne fast bland allmänhet och föräldrar (1998), och ytterligare
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en undersökning består av gruppdiskussioner med lärare och föräldrar om
attityder till projektet (1999). Även om min undersökning är av kvalitativ
natur, har jag tyckt att det varit intressant att ta med en del siffror som
framkommit i de kvantitativa TEMO- undersökningarna.

Kommunikationsföretaget KAN Kommunikationsanalys AB
(KAN), har genomfört en utvärdering av planering, mål och lärares
uppfattning av insatsen (2000). Det var efter jag kommit i kontakt med
”Levande historia”, som jag hörde talas om KANs utvärdering och senare
fick jag också ta del av den. Vi det tillfället hade jag dock redan bestämt
mig för vad min uppsats skulle behandla och brydde mig inte om att KAN
gjort en liknande undersökning, som den jag tänkt att göra. Jag har haft
stor nytta av KANs undersökning både vad gäller faktauppslag t ex för
förtydligande av vad von Scheele sagt och jämförelser mellan resultaten
från de lärarintervjuerna och mina lärarintervjuer.

4.6 Analys
Efter det att jag genomfört och skrivit ut samtliga intervjuer gick jag
systematiskt igenom dem flera gånger. Jag försökte sammanfatta dem
med nyckelord och därefter gruppera de olika nyckelorden i teman, t ex
målen med ”Levande historia” eller lärares användning av
undervisningsmaterialet. Citat som representerade respektive tema, valdes
med omsorg ut och teorianknytningar gjordes. Olika avsnitt lästes
igenom, ändrades, lästes om och klipptes ihop och på så sätt växte
uppsatsen långsamt fram.
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5 Resultat och analys
Detta kapitel utgår från informationsinsatsen ”Levande historias” två
perspektiv; sändarperspektiv och mottagarperspektiv. Dessa kommer att
behandlas var för sig.

DEL 1: SÄNDARPERSPEKTIV
I denna första del av Resultat- och analyskapitlet fokuseras på ”Levande
historias” framväxt, mål, olika strategier och utvärdering samt på
effekter. Först återges hur projektet växte fram och därefter följer en
redogörelse för ”Levande historias” olika mål. Kapitlet fortsätts med en
beskrivning av de olika strategier som använts, dvs. målgruppsstrategi,
budskaps- och mediestrategi. Resultat- och analyskapitlet avslutas med
att se hur utvärdering av informationssatsningen ser ut, samt en
redogörelse för några av de effekter som ”Levande historia” givit upphov
till.

5.1 Hur ”Levande historia” växte fram
Nedan följer en redogörelse för hur ”Levande historia” växte fram. Detta
görs under de fyra rubrikerna: Startskottet för ”Levande historia”, Det
inledande arbetet, Viktiga utgångspunkter och Tidsplan.

5.1.1 Startskottet för ”Levande historia”
Redan samma kväll som CEIFO och BRÅ presenterade de
uppseendeväckande resultaten, bestämde sig statsministern för att vidta
åtgärder. Thage G. Peterson, Perssons då närmaste man, ringde direkt
runt till samtliga ledare för de svenska riksdagspartierna och berättade om
planerna. Man ville inte att det skulle uppstå någon partipolitik i
bekämpningen av nazismen. Samtliga politiker ställde sig också
reservationslöst bakom satsningen. Samma kväll kontaktade Peterson
också ett 20-tal chefredaktörer för dagstidningar av olika ”färg”, för att
berätta om informationsinsatsens upplägg (Rapport ”Levande historia”,
2000). Statsministern ville agera på en gång, utan arbetsgrupper, remisser
och tid för funderande.

Den 12 juni 1997, dvs. dagen efter det att Persson tagit del av
CEIFO:s och BRÅ:s resultat, offentliggjordes beslutet om en
informationsinsats, främst riktad till allmänhet och föräldrar med barn i
grundskolan.

Regeringen kommer i höst att vända sig till samtliga svenska hem där det finns
barn i skolåldern och erbjuda information om vad som hände under andra
världskriget, om den människosyn som låg bakom förintelsen av judarna, men
inte enbart som en historielektion, inte enbart som ett samtal om det som var,
utan framför allt som en påminnelse om, att om vi inte håller diskussionen
levande kan det hända igen. Det får inte hända igen.” (Göran Perssons tal i
partiledardebatten, 12 juni 1997).

Kunskapen om Förintelsen skulle ökas, de demokratiska värderingarna
spridas och diskussionen hållas vid liv. Detta i syfte att motverka att
historien upprepar sig. (Rapport ”Levande historia”, 2000)



22

CEIFO:s och BRÅ:s resultat ogiltigförklarades dock relativt snart bl.a.
eftersom frågorna varit felställda och att många av de tillfrågade gick i
årskurs sex och ännu inte läst om Förintelsen. Detta stoppade dock inte
projektet. (von Scheele)

I efterhand menar många, däribland von Scheele, att resultaten från
undersökningen var en utlösande faktor, men inte den enda anledningen
till att ”Levande historia” startades.

Man kan säga att CEIFO- undersökningen var droppen som fick bägaren att
rinna över. Det var en rad andra händelser som inträffade då bland annat mordet
på John Hron, den här killen i Klippan, folk som började manifestera för
kristallnatten, ett upptrappat våld mot homosexuella i samhället. Det var många
olika delar som gjorde att man sade att något måste göras.  (Joakim von Scheele)

Huruvida ”Levande historia” eller motsvarande informationsinsats om
Förintelsen och värdegrundsfrågor hade funnits om inte Göran Persson
mitt i partiledardebatten fått ta del av CEIFOs och BRÅS resultat, giltiga
eller ej, kan man bara spekulera i. Någon planering inför en
informationsinsats hade i alla fall inte föregått uttalandet. Därför fick
hjulen från och med nu rulla desto fortare.

5.1.2 Det inledande arbetet
Reaktionerna på Göran Perssons uttalande lät inte vänta på sig och kom
från alla håll. Många av dessa synpunkter från experter,
överlevandegrupper och allmänhet, påverkade det arbete, som
statsrådsberedningen till viss mån redan påbörjat under sommaren.  Den
första september började den tillsatta projektgruppen för
informationsinsatsen, sitt arbete. Projektgruppen bestod av informatörer
från statsrådsberedningen. Joakim von Scheele var en av de tre
informatörerna. Enligt honom hade projektgruppen när de blev tillsatta,
en mening att arbeta utifrån:

utgångspunkten var att samtliga hem skulle erbjudas information om Förintelsen
och sen sa man nåt i stil med inte bara som en historielektion utan som blickar
framåt. Det var vår utgångspunkt det var våra direktiv. Det är ju många som
undrar vad hade vi för uppdrag, det måste ju vara flera A4:a, men nej vi hade en
mening. Sedan hade vi en dialog med statsrådsberedningen om vad man kunde
göra. (von Scheele)

Projektgruppen hade mycket fria tyglar att utforma ”Levande historia”,
varför man kan anta att statsrådsberedningen utsett mycket kompetenta
personer som man hade förtroende för. Projektgruppen, hade gedigen
kunskap om det kommunikativa perspektivet, men inte om det historiska.
Informatörerna bestämde sig därför att ta hjälp av redan befintliga aktörer
på området. En omvärldsanalys genomfördes för att se vilka grupper och
organisationer det finns som arbetar med frågor som rör rasism och
nazism, samt för att finna samarbetspartners bland dessa [se avsnitt 3.4.5].
Svenska kommittén för antirasism, historiker och överlevandegrupper
utgjorde några av dessa samarbetspartners, liksom Skolverket,
Lärarförbundet och Filminstitutet (Statens Offentliga Utredningar (SOU):
2001: 5).
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Vi bestämde att vi väldigt fort, på en eller två månader träffa så många
människor som möjligt. Det som vi måste göra var att sammanföra människor
som kan ämnet och framförallt vara väldigt ödmjuka mot de som kan. Det fick
utgöra en bas för projektet. Vi fick ringa runt och fråga; vad tycker ni att vi ska
göra? Hur jobbar ni idag? Hur fungerar det? Vi kom fram till att det här inte går
att göra på något enkelt sätt. (von Scheele)

Enligt KAN Kommunikationsanalys AB, (2000), har projektgruppens
informatörskompetens bidragit till projektets förmåga att balansera olika
experters synpunkter med målgruppens behov. Att projektgruppen bestått
av informatörer och inte historiker har med andra ord varit fördelaktigt för
”Levande historia”. Projektgruppens nära kontakt med
statsrådsberedningen, som bidragit till snabba beslutsvägar och goda
resurser har också varit gynnsamt (von Scheele).

Projektgruppen diskuterade också direkt efter sitt tillträde, fram och
tillbaka om hur den av statsministern, utlovade informationen till
föräldrarna skulle utformas.

Skulle det vara en trycksak? Vi kom efter många diskussioner fram till att det
skulle vara en bok, någonting som är bestående, inte bara något som kan kastas
bort. (von Scheele)

Två sakkunniga kontaktades, Filosofie doktor Paul A Levine och
doktoranden Stéfane Bruchfeld och tillfrågades om de ville arbeta fram
material om hur vi kan lära av Förintelsen. De tackade ja. Författarnas
målsättning blev att ge föräldrar möjlighet till identifikation med andra
föräldrar, i en annan tid och på en annan plats, genom att beskriva
individuella öden varvade med historiska dokument (Rapport ”Levande
historia”, 2000).

På sju veckor, vilket är en oerhört kort tid för ett arbete som detta,
från den första struktureringen av arbetet, till första tryckningen,
producerade de i samarbete med bildredaktören Sanna Johansson, boken
”…om detta må ni berätta…”. (von Scheele)

Från ”Levande historias” sida ville man inte skicka ut boken till alla
hushåll, utan föräldrar skulle själva få ansöka om boken via ett brev som
skickades ut till alla hem med barn i grundskolan. Brevet undertecknades
av statsministern. Här lät man föräldrarna göra ett aktivt val, att läsa, fylla
i och skicka tillbaka formuläret med erbjudandet.

Det är principiellt viktigt att ingen ska att ingen ska prackas på något som de inte
vill ha och det är en ganska viktig förutsättning (von Scheele.)

Enligt von Scheele trodde man att cirka 30,000 böcker skulle beställas,
men under de tre första veckorna efter erbjudandet till föräldrar skickats
hem, beställdes cirka 300,000 exemplar av boken. Det innebär att ca. 20
% av de föräldrar som fick erbjudandet hemskickat har beställt boken,
(TEMO, 1998). Detta var mycket överraskande, men glädjande. År 2001
har över en miljon böcker beställts och numer finns ”…om detta må ni
berätta…” på de sju största invandrarspråken, i punktskrift och på video
för hörselskadade. Boken har i kommit att representera hela ”Levande
historia”. Något som inte bara är positivt.
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Det jag kan säga är positivt och negativt på samma gång är att boken har fått så
mycket uppmärksamhet. Det är på gott och ont för många andra delar av projektet
har hamnat i skuggan av boken. Boken är fantastisk, den är unik, men ibland är det
så att projektet är boken och boken projektet, mycket annat bra kommer i
skymundan. (von Scheele)

Uppmärksamheten kring boken har också gjort att fokus legat på
Förintelsen och inte lika mycket på det övergripande målet; att diskutera
värdegrundsfrågor (KAN, 2000). Dessutom menar många att Förintelsen
har fått för stort utrymme på bekostnad av andra folkmord. Samtidigt är
det viktigt att man fokuserar på någonting, eftersom man inte kan
behandla alla frågor på en gång. Fokuseringen på Förintelsen är också
något som gör ”Levande historia” unikt, som skiljer kampanjen från
många andra antirasistkampanjer.

Vi måste veta vad som är unikt. Man måste ha ett ganska snävt perspektiv. Ett
bekymmer är när man talar om ett bredare perspektiv./…/Vi måste hitta det vi är
bra på och hålla på med det.  Vad är det som är unikt med oss? Jo,
historiekopplingen är unik. Jag tror att det ur ett kommunikationsperspektiv är
vansinnigt att försöka täcka in jordens alla problem vilket vi ibland tenderar att
göra. (von Scheele)

Ur kommunikativ aspekt har det förmodligen varit fördelaktigt att
”Levande historia” har valt att fokusera på ett tema, Förintelsen.  Detta
eftersom det gör projektet tydligare och mer unikt. Att målsättningen
dessutom har varit att utifrån kunskapen om Förintelsen, diskutera
värdegrundsfrågor, har gjort att projektet intresserat fler människor.

5.1.3 Viktiga utgångspunkter
”Levande historias” projektgrupp arbetade, med viss hjälp från ovan
nämnda samarbetspartners och statsrådsberedningen, fram viktiga
utgångspunkter för hur man ville bedriva arbetet inom projektet.
Utgångspunkterna kan till viss del också ses som målsättningar, eftersom
de inte är helt lätta att arbeta utifrån. Däremot har de varit avgörande för
hur projektet kom att se ut, de har satt en viss prägel på projektet. Med
anledning av detta, bör läsaren får ta del av dem för att få en bättre
förståelse för ”Levande historia” och dess utformning. Projektets
utgångspunkter presenteras i punktform nedan.

”Levande historia” ska undvika ”pekpinnar” dvs. inte tala om för
människor hur de ska göra eller tycka, utan endast öka kunskapen om vad
som hände under andra världskriget och med utgångspunkt i detta skapa
diskussion. T ex ska lärarna inte få för tydliga direktiv och metodtips,
eftersom man inte bör inkräkta på deras område.

Ska skapa politisk enighet kring projektet. Det ska inte finnas
någon partipolitik i kampen mot nazismen.

”Levande historia” ska fokusera på Förintelsen och med denna
som utgångspunkt vidga perspektivet till mer allmänmänskliga frågor.
Den fakta man främst valt att lyfta fram är den som handlar om
mekanismerna som ledde fram till Förintelsen.

Fokus i projektet ska ligga på den enskilda individens roll under
Förintelsen. Enskilda människoöden ska lyftas fram för att skapa
identifikation och närhet. Detta gör man också med tanke på faktumet att
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människor runt omkring gjorde val och fattade beslut som hade betydelse
för det som skedde.

”Levande historia” ska sprida goda exempel. Genom att sprida
exempel vill man öka förutsättningarna för att målen ska nås genom att
förmedla HUR- information, t ex i handledningar och på lärarseminarium.
Samtidigt måste man vara försiktig, för att undvika pekpinnar.

”Levande historia” ska vara ett tvärvetenskapligt arbete. Genom
att knyta samman pedagoger och historiker m fl., syftar man till att belysa
Förintelsen ur olika vinklar.

Man ska arbeta på bred front. ”Levande historia” vill involvera så
många olika grupper som möjligt och arbeta med fyra
arenor/verksamhetsområden. Detta ökar chanserna till genomslag,
samverkanseffekter och långsiktighet.

Information ska spridas om många av de grupper som drabbades
under Förintelsen, inte bara judar.  Detta för att vissa på den
människosyn som låg bakom nazisternas handlande.

”Levande historia” ska förstärka det arbete som på olika
områden redan bedrivs. Kontakterna med de som redan är insatta i frågor
som rör Förintelsen, är mycket viktiga, rentav en förutsättning för
”Levande historias” utformning och överlevnad. Man har också på detta
vis fått ta del av andras engagemang, kunskap och nätverk.

Långsiktiga insatser ska prioriteras. Här menar man att frågor
kring förintelsen kräver ett långsiktigt arbete för att öka förståelsen.
Informationsinsatserna är inte en kortsiktig kampanj. Det är viktigt att
genomföra insatser vars effekter kan leva kvar även efter att projektet
upplösts. (KAN, 2000)

I efterhand kan konstateras att ”Levande historia” har lyckats
arbeta efter de högt uppställda utgångspunkterna, dock med viss
reservation. En del lärare har upplevt att man kommit med pekpinnar.
(KAN, 2000) Detta är något som till viss mån diskuteras i det här
kapitlets del två under rubriken Negativa effekter av skolsatsningen.

5.1.4 Tidsplan
Tanken var från början att kampanjen skulle hålla på i sex månader och
sluta någon gång i februari år 1998. Projektgruppen skulle presentera en
handlingsplan den 27 november och kampanjen genomföras under ett par
månader (von Scheele). Det var tänkt att kampanjen under våren skulle få
avveckla sig själv, inget fast slutdatum fanns.

”Levande historia” blev dock inte den tillfälliga satsning eller
markering, som det var tänkt. ”Levande historia” omdefinierades till att
bli ”en process med mer långtgående och långsiktigt syfte” (KAN, 2000).
Gång på gång förlängdes också projektet på obestämd tid.

…och projektet skulle egentligen ha avslutats mycket tidigare men vi hade startat
någonting, ett intresse hos människor och kunde inte bara hugga av och det
gjorde att man fortsatte och fortsatte och fortsatte.  (von Scheele.)

Anledningen till att ”Levande historia” gång på gång förlängdes beror på
den enorma uppmärksamhet som skapades kring projektet. Detta i sin tur
antas bero på att projektet låg helt rätt i tiden. Bara några år tidigare hade
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reaktionen på en liknande insats inte varit lika stor, eftersom nynazismen
inte då var lika utbredd och öppen, menar von Scheele.

Salomon menar att det gäller att nå ut med rätt budskap i rätt tid för
att uppnå rätt effekter [se avsnitt 3.1.3]. Kanske är det precis vad som
hänt i ”Levande historias” fall, att man kom med rätt budskap i rätt tid.
Kanske har vi inte varit mogna att ta till oss av en informationsinsats om
Förintelsen förrän 50 år senare, när rasistiskt våld, främlingsfientlighet
och nynazism breder ut sig och minnet av historien kanske är på väg att
suddas ut.

Att informationssatsningen flera gånger förlängdes, har dock av
projektgruppen upplevts som frustrerande, eftersom dess arbete har
präglats av ovisshet, omöjliggjort viss administration och diarieföring,
samt bidragit till en för liten arbetsstyrka (KAN, 2000). Detta kan också
ha inverkat negativt på långsiktigheten i projektet, eftersom insatser
planerades och genomfördes för att vara endast en kort period. Den snäva
tidsramen som var utsatt för projektet, har enligt von Scheele, bidragit till
att arbetet med ”Levande historia” på gott och ont, inte gått till som det
brukar hos statsrådsberedningen och regeringskansliet. Detta gäller såväl
planering och tidsplan som  förstudier och arbetssätt.

Folk brukar bli lite så där…herregud, ni måste ha gjort en jätteförstudie, men nej vi
har heller inte tänkt så jätte mycket kring mål och hela den biten. Vi har ju inte
gjort någon rejäl förstudie, vi har inte suttit i veckor och formulerat mål och syften,
ja det svajar lite så där men vi har ändå försökt./…/ Skulle vi ha vetat att vi skulle
hålla på här idag när vi började nittiosju så hade vi nog lagt upp det på ett annat
sätt. (von Scheele)

Von Scheele säger att hade de bara haft mer tid på sig för planering i
början så hade projektet utformats på ett annat sätt. Då hade man t ex
kunnat ha utarbetat långsiktigare strategier, följt statsrådsberedningens
mer normala arbetsmetoder som innebär eftertanke och efterforskning.
Eventuellt hade man genomfört målgruppsanalyser [se avsnitt 3.4.4].

Frågan är om resultatet hade blivit annorlunda om planeringstiden
varit längre. Hade det lett till större uppmärksamhet, fler beställda böcker,
fler diskussioner på medie- och samtalsagendan [se avsnitt 3.4.7] och ökat
engagemang bland samarbetspartners och allmänhet? Hade det rent av lett
till ökad kunskap om Förintelsen och fler diskussioner om
värdegrundsfrågor? Det vet vi inte idag. Det vi vet är att projektet ser ut
som det gör idag på grund av de korta tidsramarna. Det vi vet, är att
projektet från allra första början präglats av iver och snabba beslut. Ibland
lite för snabba och ogenomtänkta.

Det är lätt att kritisera ”Levande historias” framväxt, främst som det
står i varenda teoribok som behandlar planerad kommunikation om vikten
av att göra en grundlig planering för att kommunikationsåtgärder ska bli
effektiva. Frågan är varför man var tvungen att reagera så fort att man
riskerade att projektet inte skulle bli bra. Hade det inte varit bättre att
noga planera och tänka efter för att det skulle bli så bra som möjligt? Men
projektet är framdrivet av ett enormt engagemang på bred samhällsfront
och tveklös vilja att göra något åt okunskapen om Förintelsen och
ifrågasättandet av de demokratiska värdena. Uppslutningen kring
aktiviteter har varit mycket stort menar von Scheele. Kampanjen kanske
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inte har lett till förbättrad demokrati, men har uppmärksammat vad som
kan hända om demokratin inte försvaras varje dag. Det är betydligt
svårare att kritisera.

Den 28 februari 2000 upphörde ”Levande historia” som projekt.
Verksamheten pågår inom ramen för den kommitté som tillsatts för att
utreda etablerandet av ett permanent Forum för ”Levande historia”.

5.2 ”Levande historias” mål
Att ställa upp mål för en informationssatsning är en förutsättning;
uppställda mål är viktigt för att ha något att sträva efter, för att kunna
ringa in målgrupperna och för att överhuvudtaget kunna utvärdera om
kampanjen varit lyckad eller inte [se avsnitt 3.4.6]. Det finns flera olika
mål för ”Levande historia”, visionsmål, kunskapsmål och beteendemål.
Målen presenteras nedan under rubrikerna Visionsmål och vad som utgör
hinder för att de ska uppnås och Kommunikationsmål.

5.2.1 Visionsmål och hinder för att de ska uppnås
Visionsmål är de mest grundläggande målen i en kommunikationsåtgärd
och handlar om att formulera vilka problem som ska lösas [se avsnitt
3.4.1]. Problemen formuleras på politisk nivå, i ”Levande historias” fall
av statsministern själv och utarbetas ofta på verksledningsnivå, som här
utgörs av projektgruppen på regeringskansliet. Visionsmål är precis som
antyds, en vision, något som egentligen inte kan uppnås, men som man
strävar efter att komma så nära som möjligt.

Det finns egentligen bara ett uttalat visionsmål för ”Levande
historia”:
•  hindra historien från att upprepas genom kunskap om Förintelsen och

diskussion om värdegrundsfrågor som demokrati, mänskliga
rättigheter, tolerans och alla människors lika värde. Historien måste
hållas levande och får inte glömmas bort.

Några andra tänkbara visionsmål för ”Levande historia” är dessa:
•  Hela den svenska befolkningen ska ha kunskap om Förintelsen och

den ideologi som gjorde den möjlig.
•  Människor ska i högre grad värdesätta och respektera de

demokratiska värdena
•  Sverige ska få bukt med rasism och främlingsfientlighet.
•  Sverige ska få bukt med nynazism.

Det finns oftast hinder i vägen för att visionsmålen ska uppnås [se avsnitt
3.4.2]. Hindren för ”Levande historias” visionsmål är omöjligheten att nå
ut med information om Förintelsen till hela befolkningen eller ens med
information till lärare om vikten av att de behandlar Förintelsen och
värdegrundsfrågor. Kunskap är i sig heller ingen garanti för att de
demokratiska värdena verkligen värdesätts, respekteras och diskuteras av
samtliga. För att få bukt med rasism och nynazism krävs olika åtgärder i
samhället och inte bara en informationsinsats. En informationsinsats kan
däremot uppmärksamma problemen och få igång en diskussion.

Ämnets tunga karaktär gör det också svårt för t ex föräldrar att
diskutera det. Man tar gärna inte upp Förintelsen vid middagsbordet. Den
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TEMO- undersökning som genomfördes 1998 om allmänhetens och
föräldrars kännedom om och attityd till "Levande historia", visar dock att
Förintelsen faktiskt diskuteras i hemmen. 75 % av alla hushåll där det
finns ungdomar på mellanstadiet, högstadiet eller på gymnasiet, har
föräldrarna åtminstone någon gång under det gångna året tagit upp frågan
om Förintelsen och vad som hände under andra världskriget. I 40 % av
hushållen har ämnet tagits upp vid mer än ett tillfälle. (TEMO, 1998)

I vilken omfattning och sammanhang ämnet har diskuterats vet man
dock man inte.

För att visionsmål ska kunna närmas, även om de inte kan uppnås,
krävs ofta att man påverkar människor som har nära kontakt med
slutmålgruppen [se avsnitt 3.4.2]. För att ”Levande historia” ska närma
sig målen, är det viktigt att påverka lärare och föräldrar, som är
vidareförmedlare av information till slutmålgruppen, grundskoleelever.
Därför är "Levande historia" främst inriktat på att underlätta för föräldrar
och lärare att ta upp dessa frågor med barn och ungdomar. Även politiker
är en viktig grupp att påverka, eftersom de kan ge ökat stöd till skolan och
lärarna, vilket i slutänden gynnar grundskoleeleverna.

5.2.2 Kommunikationsmål
Syftet med att ställa upp kommunikationsmål, är att klargöra vad man vill
påverka genom sin kommunikation, t ex medvetenhet, kunskaper,
attityder och intentioner, samt beteende [se avsnitt 3.4.6]. För ”Levande
historias” del, handlar det främst om att försöka uppnå ett uppställt
kunskapsmål och ett beteendemål, där det första är en förutsättning för det
andra;
•  ”Övergripande målen ska vara att sprida kunskap om nazisternas

illdåd under andra världskriget samt
•  utifrån kunskapen skapa debatt om demokrati, mänskliga rättigheter,

tolerans och människors lika värde.” (Måldokument från 1997 i KAN,
2000).

Enligt de framgångsfaktorer för en kampanj, som bland andra Rice
och Atkin (1989) och Salmon (1989) ställer upp [se avsnitt 3.3], bör
målen för en kampanj vara realistiska och relativt kortsiktiga. Målen för
”Levande historia” är mycket högt ställda och är av långsiktig karaktär,
de är med andra ord svåruppnåeliga. Framförallt är beteendemålet mycket
svårt att uppnå och lika svårt att kontrollera från ”Levande historias” sida.
Frågan är huruvida det hade varit lämpligare att formulera kortsiktiga och
mer realistiska mål. Antagligen inte. De högt uppsatta målen har
förmodligen bidragit till att ge kampanjen högre legitimitet och
trovärdighet och engagerat fler människor (KAN, 2000). Hade målen satts
lägre hade det sannolikt verkat märkligt att regeringens ambitioner med
satsningen varit så låga.

5.2.2.1 Kunskapsmål
Kunskapsmålet för ”Levande historia” är att i det svenska samhället, men
främst bland grundskoleelever, öka kunskapen om Förintelsen och de
mekanismer som låg bakom den.
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Genom att hålla kunskapen vid liv kan vi undvika att vårt land någonsing behöver
uppleva någonting så fruktansvärt som Förintelsen. (Göran Persson, Information
till riksdagen 27 november, 1997)

Kunskapsspridningen har skett bl.a. genom olika aktiviteter och
boken ”…om detta må ni berätta…”, som främst riktade sig till hem med
barn i grundskolan. Satsningen på skolan är också mycket omfattande.

Kunskap är det enda vapen som finns mot rasism och nazism och
därför är historieundervisningen i skolan så viktigt. I undervisningen ska
man lära om och av Förintelsen i ett ömsesidigt beroendeförhållande.
Tanken är att man inte kan lära av en händelse (Förintelsen) om man inte
behärskar kunskaperna om händelsen (Förintelsen).

En viktig följd av utökad kunskap bland eleverna om Förintelsen och
de mekanismer som gjorde den möjlig, är att eleverna börjar reflektera
över sådant som de kanske ofta tar för givet, t ex yttrandefrihet. Det är
inte tillräckligt att bara inhämta fakta om ett ämne. Eleverna måste förstå
att mekanismer som gjorde Förintelsen möjlig och inse att Förintelsen kan
hända på nytt om inte de demokratiska värdena uppskattas.  Egna tankar,
reflektioner och jämförelser måste till om eleverna ska få den djupare
kunskap och förståelse som ”Levande historia” eftersträvar. (Thage G
Peterson i Rapport- ”Levande historia”, 2000).

Förändringar av människors attityder sker endast när människor själva reflekterar
och drar egna slutsatser. (Thage G Peterson i ”Rapport- ”Levande historia””).

Om eleverna dessutom har god kunskap om historien blir det lättare att
komma med motargument när de stöter på rasister och nynazister. Med
hjälp av kunskap kan skolan bidra till att ”vaccinera” eleverna mot
rasistisk och nynazistisk propaganda, genom träning på att bemöta denna.
I skolan finns möjligheter att ge grundskoleelever demokratiska
värderingar dvs. fostra dem till demokratiska medborgare.

Hinder för att lärare i högre grad ska prioritera Förintelsen och
värdegrundsfrågor i undervisningen, är att detta måste göras på bekostnad
av något annat tema [se avsnitt 3.1.4], eftersom historietimmarna inte har
ökat i antal. En förutsättning för att Förintelsen ska få stort utrymme i
undervisningen är alltså att lärare anser att ämnet är viktigt. Hur villiga är
lärare är att t ex ta tid från första världskriget för att utöka lektionerna om
Förintelsen?

Vilken vikt lärare lägger vid Förintelsen och när och hur de
undervisar om Förintelsen och värdegrundsfrågor, kommer med
anledning av detta att diskuteras i del två av detta kapitel. Detta görs
under rubrikerna Lärares inställning till undervisning om Förintelsen och
När och hur behandlas Förintelsen och värdegrundsfrågor i skolan?

Kunskapsmålet är betydligt lättare att uppnå än vad beteendemålet
är. Men hur kan det uppnås? För att målgruppen ska vilja ta till sig
sakargument måste ämnet alarmeras, målgruppen intresseras och ämnet
hamna på samtalsagendan [se avsnitt 3.4.6].

Har kunskapsmålet uppnåtts? Ämnet har alarmerats, målgruppen
intresserats och ämnet har varit på samtalsagendan. Förutsättningarna
finns, för att mer djupgående kunskapsmål har nåtts, dvs. att
informationen omvandlats till kunskap och infogats i de existerande
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föreställningar som mottagaren har (KAN, 2000). Ingen undersökning har
dock genomförts på området. Det är annars ingen svårgenomförd
undersökning, att se om kunskapsförändringar skett pga. en
kommunikationsåtgärd [3.4.9.1].

En studie som SIFO genomförde på uppdrag av American Jewish
Committee i december 1999 inför Stockholmskonferensen, visar att
svenskarna lägger stor vikt vid Förintelsen som ämne. 94 procent av
befolkningen menar att det är viktigt att hålla judeutrotningen levande och
97 procent menar att det är viktigt att alla minns denna utrotning, inte
bara judarna (Slutrapport Arbetsgruppen för inrättandet av en svensk
minnesdag för Förintelsen, 2000).

5.2.2.2 Beteendemål
Beteendemål kan egentligen inte ställas upp innan målgruppens beteende
är analyserat [se avsnitt 3.4.3]. ”Levande historia” analyserade inte
målgruppens beteende, i stället litade man på den kunskap som de
samarbetspartners som var delaktiga i projektet hade, samt till de siffror
som presenterades av  CEIFO och BRÅ.

Beteendemålet för ”Levande historia” handlar om använda
kunskapen om Förintelsen till att framhålla de grundläggande moraliska
och etiska frågorna om medmänsklighet och demokrati (SOU: 2001:5).
”Levande historia” vill klargöra för alla som lever i Sverige idag, att
Förintelsen inte enbart är historia utan har betydelse för framtiden. Man
ville också genom kunskapen skapa diskussion både kring Förintelsen och
kring värdegrundsfrågor.

Människovärdet och demokratin kan inte försvaras med tystnad. Vi måste aktivt
ta diskussionen – i hemmen, i skolan, i föreningar och folkrörelser, i politiken.
Vi får inte rygga tillbaka, inte se bort, inte slå dövörat till. (Göran Perssons
Information till riksdagen 27 november, 1997)

”Levande historia” hjälper till att skapa diskussion och reflektion, men
utan att tala om vad som är rätt eller fel.

Det finns ett stort behov av att prata om de här sakerna. Att diskutera är
egentligen en av dom viktigaste frågorna för oss idag. Vad handlar demokrati
om, hur ser vi på våra medmänniskor? Det är lätt att säga att alla människor är
lika värda, men vad innebär det egentligen? Alla människor är ju inte lika idag
när vi har människor som svälter i tredje världen. Vi har inte svaren, man ska
aldrig servera svar, men vi kan hjälpa till att ställa frågorna att på något sätt ge
möjligheterna att diskutera. (von Scheele)

Detta är ett exempel på ett försök att framkalla ett välfärdsinriktat
beteende hos befolkningen, som inte gynnar ”Levande historia”, utan hela
samhället i stort [se avsnitt 3.1.2]. Genom att diskutera och fundera över
värdegrundsfrågor och demokrati, ökar möjligheten att vi blir mer
toleranta och får större förståelse för andra människor. Detta kan ses som
en vinst i form av ett tryggare samhälle för alla.

Hinder i vägen för att uppnå beteendemålet är bland annat att
kunskap om Förintelsen saknas hos många människor idag för att en
diskussion ska komma till stånd. Här fyller numer ”Levande historia” en
viktig funktion. Något som man måste tänka på vad det gäller att uppnå
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beteendemålet och som utöver brist på tid, kan utgöra ett hinder, är att t
ex alla lärare inte automatiskt gör kopplingen mellan Förintelsen och
värdegrundsfrågor. Kopplingen är svårare att göra än vad man kan tro,
något som ”Levande historia” är medvetna om.

Det andra målet är jättesvårt. När man ska göra kopplingar mellan nu och då- det är
inte helt enkelt. Det finns väldigt få institutioner som gör det. Det är lätt på pappret
att säga så, men man måste veta vad man pratar om. Det har varit svårt. Man måste
också fundera, vad är värdegrund? Det är ju också ett ord som…det är ungefär
som; vad är demokrati? Demokratiutredningen är ju en och en halv hyllmeter.
(von Scheele)

Det är också något som ”Levande historia” har försökt avhjälpa genom att
sprida HUR- information. HUR- information förmedlas främst genom
goda exempel, i t ex handledningar och på lärarseminarier. Texter och
seminarier är speciellt anpassade för att lärare enklare ska kunna diskutera
sådana här frågor med eleverna. Samtidigt medger von Scheele att det
varit svårt även för ”Levande historia” att utforma ett material som
möjliggör kopplingen mellan förr och nu.

Det är svårare att koppla ”Levande historias” insatser till det önskade
beteendemålet, än vad det är till kunskapsmålet. (von Scheele)

Det räcker heller inte med att lärare får ett brett gratismaterial till skolan
att använda i undervisningen. Viljan och intentionen måste finnas där att
verkligen anstränga sig och ta till sig nytt material. Involveringen måste
framstå som låg [se avsnitt 3.1.1]. Det innebär att skillnaden mellan att ta
till sig den nya informationen och att inte göra det är liten.

Lika väl som utökad undervisning om Förintelsen görs på
bekostnad av andra historiska händelser, sker också en användning av
”Levande historias” material, på bekostnad av material från annat
inarbetat undervisningsmaterial [se avsnitt 3.1.4]. För ”Levande historia”
är det av intresse att veta om och hur deras material används i skolan och
vad lärare har för attityd till materialet. Samtidigt är det svårt att
undersöka detta utan att lärare ska känna sig kontrollerade av
statsmakten. I den andra delen av det här resultat- och analyskapitlet tas
detta upp under rubrikerna: Hur används ”Levande historias”
undervisningsmaterial? och Attityder till ”Levande historias” satsning på
skolan.

Har beteendemålet uppnåtts? På ett sätt kan man säga att ”Levande
historia” delvis lyckats med svårigheten att uppnå ett av beteendemålen.
Många lärare har diskuterat Förintelsen och värdegrundsfrågor i relation
till varandra och TEMO (1998), uppger ju att föräldrar har diskuterat de
här frågorna i hemmen.  Förutsättningarna för att de här frågorna ska
diskuteras har i alla fall ökat i och med ”Levande historias”
informationsinsats bl.a. genom den uppmärksamhet som ämnet har fått.

5.3 Strategier för ”Levande historia”
Nedan redogörs för de olika strategier som ”Levande historia” har  använt
sig av. Strategierna rör de olika arenorna eller verksamhetsområden som
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”Levande historia” har bestått av, val av budskap, medieanvändning och
marknadsföring. Strategierna behandlas under rubrikerna: Vilka
målgrupper vänder sig projektet till? och Budskaps- och mediestrategier.

5.3.1 Vilka målgrupper vänder sig projektet till?
I det här avsnittet presenteras de olika arenor som ”Levande historia” har
arbetat och arbetar med. Arenorna kan ses som verksamhetsområden, på
vilka projektet grundar sig. Med tanke på detta kommer detta avsnitt till
viss del att beröra hur ”Levande historia” är utformat och vilka kanaler
som använts för att sprida information.

”Levande historia” genomförde inga målgruppsanalyser innan man
satte i gång projektet, något som anses vara av stor vikt för att
informationsåtgärd ska få önskad effekt [se avsnitt 3.4.4]. Däremot gjorde
projektgruppen enligt KAN (2000), en grundlig förstudie. Detta genom att
samtala med olika aktörer i syfte att ringa in projektets uppgift och
strategier. Synpunkterna fick ersätta målgruppsanalys när budskap och
medier skulle väljas.

Projektet bestod av de fyra arenorna föräldrar/allmänhet, politiker,
skola och universitet/forskning. Föräldrar/allmänhet och lärare i skolan
betraktades som vidareförmedlare av information. Att politiker är
välinformerade och engagerade och att forskning bedrivs, är mer en
förutsättning för att arbetet med Förintelsen ska fungera, än tänkta
målgrupper, menar KAN (2000).

Ingen psykografisk målgruppsanalys [se avsnitt 3.4.4.2]
genomfördes, något som också skulle ha varit svårt att praktiskt
genomföra, eftersom arenorna är så stora. Ändå verkar projektet ha väckt
sympati och sändaren uppfattats som trovärdig, om man får tro Joakim
von Scheele. Detta kan bero på de många genomarbetade aktiviteter ägt
rum och material som anpassats, till de olika arenorna.

5.3.1.1 Föräldrar/allmänhet
Om att engagera föräldrar/allmänhet, säger von Scheele:

Man hade lovat dem information. Utgångspunkten här var att det inte bara var
skolans problem. Det här är alla vuxnas ansvar, att man diskuterar det här.
Föräldrar är en jätteviktig grupp. (von Scheele)

Den främsta kanalen för att nå ut till föräldrar med information om
Förintelsen, var boken ”...om detta må ni berätta...”, som fick beställas av
föräldrarna. Senare erbjöds också studenter på högskolan att beställa
boken.

Av dem som känner till ”Levande historia” eller bokens existens,
dvs. 80 % av allmänheten och 90 % av föräldrar till grundskoleelever, har
25 % ur allmänheten och 40 % av föräldrarna läst boken helt eller delvis.
Detta är höga siffror. (TEMO, 1998)

”Levande historia” ser det som ett gott tecken att så många böcker
beställts, eftersom det tyder på ett engagemang i ämnet. Med tanke på att
boken fått sådan emottagande är det dock märkligt att den inte erbjudits
föräldrar vid mer än vid ett tillfälle, trots att nya föräldragenerationer
tillkommer. Ett annat material, som skulle diskuteras på föräldramöten
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togs fram. Här fanns frågor av slaget: ”vad gör du om din son kommer
hem med hakkors på ärmen?”. Enligt von Scheele har detta material dock
inte använts i högre utsträckning.

Även ”Levande historias” hemsida www.levandehistoria.org. riktar
sig till målgruppen föräldrar/allmänhet, liksom utställningar och
konserter, samt olika lokala manifestationer .

På hösten 1999, startades ett samarbete mellan ”Levande historia”
och studieförbunden. En riksomfattande folkbildningskampanj med
namnet ”Då och Nu” syftade till att sprida kunskap om vad som hände
före och under andra världskriget, liksom vad som händer i Sverige och
världen idag.

5.3.1. 2 Skolan
Den andra och egentligen den viktigaste arenan för projektet är skolan.
För att nå ut till slutmålgruppen som är grundskoleelever, blir lärare en
viktig målgrupp. Om att engagera skolan, säger von Scheele:

Utgångspunkten är att skolan gör ett bra jobb. Det här handlar bara om hur man
kan stärka deras insatser./…/ Vi ställde information till förfogande sen var det
upp till lärarna om dom ville använda det och hur. (von Scheele.)

Lärare skulle hjälpas och stödjas i sitt arbete. Från ”Levande historias”
håll ville man ge lärare ökad kunskap om Förintelsen, nya infallsvinklar
och nya arbetssätt. Man ville också genom exempel visa hur lärare kunde
diskutera värdegrundsfrågor med utgångspunkt i Förintelsen och också
betona vikten av att dessa diskussioner ägde rum.

Boken ”…om detta må ni berätta…” var egentligen inte tänkt som
undervisningsmaterial, även om många lärare valt att använda den i
undervisningen, närmare bestämt 70 % (TEMO, 1998).

För skolans räkning satsades på filmvisning på biograf och ett
videopaket bestående av nio filmer, varav sju erbjöds högstadier och alla
nio erbjöds gymnasier. Till biofilmer och videopaket togs en handledning
fram som hade som syfte att skapa dialog och ett idématerial för hur man
arbetar pedagogiskt kring film om nazism och motståndsrörelse. Även en
tipskatalog skickades ut till lärare med museer, hemsidor, litteratur och
utställningar, adresser och organisationer med anknytning till Förintelsen.
Denna skulle underlätta för lärare att agera genom att göra skillnaden
mellan att agera och inte göra det, så liten som möjligt [se avsnitt 3.1.1].
Lärare erbjöds dessutom att gå på lärarseminarium om värdegrundsfrågor
och elever i olika skolor erbjudits att åka på studieresa till koncentrations-
och förintelseläger. (SOU: 2001: 5)

5.3.1.3 Politiker
Tanken var att politiker förutom att genomföra manifestationer på olika
politiska nivåer, skulle göra det möjligt för skolan att arbeta med
information om Förintelsen och värdegrundsfrågor. Det var främst
statsrådsberedningen som skötte denna kontakt. Om att engagera
politiker, säger von Scheele:
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målet med att engagera politiker var att få dem att agera så att många som
möjligt skulle ställa sig bakom projektet och föra projektet vidare till exempel
genom att få igång manifestationer på olika nivåer. (Intervju von Scheele.)

5.3.1.4 Universitet och forskning
Från ”Levande historias” håll hoppades man att kunskapen och
diskussionen om Förintelsen och värdegrundsfrågor skulle hålla i sig även
efter att kampanjen var avslutad. För att åstadkomma långsiktigheten
krävdes forskning.

Utgångspunkten här var att för att betona långsiktigheten måste man forska kring
det här och därför upprättades Centrum för studier kring Förintelsen och
folkmord i Uppsala. Även Brottsförebyggande rådet och Centrum för
invandrarforskning fick resurser för att avsluta en del projekt. (von Scheele.)

Forskning om Förintelsen hade heller tidigare heller inte gjorts i större
skala i Sverige och man ansåg att det var läge för detta nu (KAN, 2000).

5.3.2 Budskaps- och mediestrategi
Enligt de framgångsfaktorer som nämndes ovan [se avsnitt 3.3], utnyttjar
en lyckad kampanj medierna på rätt sätt. ”Levande historia” har utnyttjat
medierna på ett för dem, gynnsamt sätt. Man såg till att etablera goda
kontakter med riksdagspartier och de 20 viktigaste dagstidningarna, redan
innan projektet offentliggjorts. I samband med att projektplanen för
”Levande historia” skulle presenteras den 27 november, anordnades också
en presskonferens. Man lyckades tidigt via media att skapa
uppmärksamhet på, intresse för och debatt om ”Levande historia” (von
Scheele).

För att debatt ska uppstå kring ett ämne eller budskap måste flera
olika ståndpunkter vara möjliga, dvs. ämnet ska ha diskuterbarhet för att
hamna på samtalsagendan [se avsnitt 3.4.7]. Det har ”Levande historia”
haft, även om de flesta varit positiva till satsningen, finns dock många
olika synpunkter på det. Detta kan man t ex se under rubriken: Attityder
till ”Levande historias” satsning på skolan, i del två av det här kapitlet.

Samtidigt som ”Levande historia” har utnyttjat medierna och använt
ett brett register av kanaler, har man varit försiktig med hur och i kanaler
som man informerar om ämnet Förintelsen och om ”Levande historia”.
Detta eftersom projektgruppen enligt von Scheele, har ansett att alla
medier inte passar för att sprida information om Förintelsen [se avsnitt
3.4.8.1]. Över lag har man hållit en låg marknadsföringsprofil.

För ”Levande historia” har det inte funnits någon aktiv marknadsföring och ingen
kommersiell marknadsföring i TV- kanaler. Det är för allvarligt budskap för det, att
först titta på reklam om tvättmedel och sedan på information från ”Levande
historia”. Det skulle vara osmakligt om det inte satt i ett sammanhang. I stället har
information funnits på posten, föreningar, studieförbund, bibliotek, skolor och
fackförbund. (von Scheele.)

Som marknadsförare, men också som kommunikatör, är det viktigt att se
till den konkurrens, som ens budskap möts av [se avsnitt 3.1.2]. Några av
de marknadsfördelar som ”Levande historia” har gentemot många andra
anti-rasistkampanjer är bl.a.: ett unikt budskap med historisk koppling,
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faktumet att projektet har arbetats med hjälp av, och med stort stöd från,
flera olika grupper i samhället, att informationsinsatsen låg rätt i tiden
samt hade dessutom statsministern som sändare. Att statsministern har
tagit initiativ och varit den yttersta sändaren till kampanjen har av flera
ansetts ha givit ”Levande historia” ökad legitimitet och trovärdighet,
förutom den uppmärksamhet som skapats. Enligt de framgångsfaktorer
som bl.a. Rogers och Storey (1987) presenterar för en kampanj [se avsnitt
3.3], bidrar upplevd trovärdighet av sändaren och trovärdiga
informationskanaler, till förbättrade resultat. Därför kan man tänka sig att
”Levande historia” dragit fördel av att ha statsministern som sändare, om
inte annat menar von Scheele att projektgruppen har dragit fördel av det.
TEMO- undersökningen (1998), visar dock att bara 5 % av befolkningen
vet att statsministern står bakom satsningen, något som förvånar med
tanke på underskriften i breven till föräldrarna och uppmärksamheten i
media.

”Levande historia” har främst använt sig av så kallad
bombmattestrategi [se avsnitt 3.4.8.1]. Även om projektet inte under en
kort och intensiv period har använt sig av utomhusreklam, reklam på
radio och i TV för att marknadsföra sig, så uppmärksammade man
informationsinsatsen främst i media och vid ett fåtal tillfällen. Det var
också främst då, som debatter ägde rum i media.

5.4 Utvärdering och effekter av projektet
Från början var ett av syftena med uppsatsen att undersöka ”Levande
historias” effektivitet, men detta har tyvärr varit en omöjlighet, något som
utvecklas nedan. Att se vilka effekter som ”Levande historia” har givit
upphov till, är dock också av stort intresse.

Man kan aldrig nog betona vikten av att utvärdera en
kommunikationsåtgärd [se avsnitt 3.3]. Därför tittas det i detta avsnitt på
hur ”Levande historia” under och efter kampanjen, har utvärderat
informationssatsningen. Med tanke på ”Levande historias” omfattning, är
särskilt viktigt att utvärdera och lyssna på respons från målgrupperna.
Under intervjun med Joakim von Scheele besvarades frågan: ”Hur kan
man veta att ”Levande historia” har varit framgångsrikt?” Svaret lät så
här:

Vad vi vet utav erfarenheterna vi har är att ”Levande historia” har varit
framgångsrikt så till vida att många har kännedom om det. Vi vet att många
lärare har använt materialet och vi kan se kvantitativt att x antal människor
beställt boken, x antal varit på våra seminarier etcetera. Frågan är vad man vill
mäta. Är vi toleranta eller vadå? /…/ Det här handlar ju om att påverka folks
värderingar och åsikter, men det kan man ju aldrig mäta. Vi hade ju inget
utgångsvärde och det är därför man inte kan säga att, har projektet blivit lyckat?
Inte fåglarne vet jag, vad har vi att utgå ifrån? Att si och så många människor har
beställt boken? Vi kan ju inte vetenskapligt bevisa vad boken har lett till för vi
visste inte vilka kunskaper som folk hade tidigare. Däremot kan man säga att en
miljon människor har beställt boken /…/ men det är ju det som är svårt när man
gör något sånt här, att utvärdera. Där faller ju egentligen allting, man har ju inget
utgångsläge. Så trist är det. (von Scheele.)

Von Scheeles uttalande visar på den problematik som ofta uppstår i
samband med informationssatsningar. Det är svårt att mäta om projektet
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verkligen lyckats uppnå de uppställda målen. Det är också svårt att mäta
ens i vilken grad man lyckats uppnå målen [se avsnitt 3.4.9].

Att ha ett utgångsvärde är en förutsättning för att man ska kunna se
om kommunikationsinsatserna varit effektiva [se avsnitt 3.4.9.1], men
också i vilken grad de varit effektiva. I ”Levande historias” fall är det
omöjligt att göra någon utvärdering i den rätta bemärkelsen, eftersom man
inte har något utgångsvärde att mäta mot. Givetvis kan man se till
uppmärksamhet som informationsinsatsen har fått och till de attityder
människor hyser samt till antalet beställda böcker osv. Detta ger en viss
indikation på hur väl projektet lyckats och är bättre än ingen utvärdering
alls, men det mäter inte effektiviteten.

Trots att det är omöjligt att mäta ”Levande historias” effektivitet, har
det ändå varit av stort intresse för projektgruppen att få ta del av
synpunkter från de målgrupper, som man velat nå ut till. Därför stämde
projektgruppen också av allt eftersom de många olika projekten sattes
igång och man var också noga med att hela tiden faktagranska för att
undvika misstag.

”Levande historia” anlitade dessutom TEMO (1998) och KAN
Kommunikations Analys AB (2000), för att ta reda på kännedom om och
inställning till projektet. TEMO genomförde två kvantitativa
undersökningar i form av telefonenkäter, vilket är den vanligaste formen
av utvärdering [se avsnitt 3.4.9]. Undersökningarna handlade dels om
allmänhetens och föräldrars, dels om lärares kännedom om och
inställning till, ”Levande historia”. Dessutom genomförde TEMO en
kvalitativ undersökning i form av gruppdiskussioner med föräldrar och
lärare på samma tema. Sammanlagt ingick närmare 2000 personer i
undersökningen.

KAN (2000) genomförde en kvalitativ analys av ”Levande historia”,
om hur projektet växte fram samt hur lärare har uppfattat och använt sig
av undervisningsmaterialet.

Något som är utmärkande för ”Levande historia” är den enorma
uppmärksamhet som projektet har fått bland målgrupperna och i media
[se avsnitt 3.4.9.1]. En övervägande majoritet av svenska folket känner
enligt TEMO (1998) till ”Levande historia”. 75 % av allmänheten, 90 %
av föräldrarna till barn i grundskolan och så många som 99 % av SO-
lärarna har läst, sett eller hört talas om ”Levande historia”.

Om resultaten stämmer, vilket det inte finns några skäl att betvivla,
har ”Levande historia” verkligen lyckats att uppmärksamma Förintelsen
och själva informationssatsningen. Med all säkerhet har det också bidragit
till reflektioner och nya kunskaper hos många av dessa människor, även
om detta som nämnts tidigare, är svårt att kontrollera.

En övervägande majoritet av svenska folket är också positivt
inställda till ”Levande historia”. 94-95 %, anser att ”Levande historia” är
bra och kan spontant motivera sina svar. ”Det är viktigt att vi känner till
historien” och ”det kan hända igen” var de vanligaste svaren. (TEMO,
1998)

Det övergripande målet för ”Levande historia” långsiktigt, vilket
innebär att även om det skulle ha funnits ett utgångsvärde att mäta
effektiviteten emot, så är det för tidigt att försöka göra det nu [se avsnitt
3.4.9]. Samtidigt måste man också ha i åtanke att även det om några år
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visar sig att rasismen och nynazismen minskar, är det inte säkert att detta
sker pga. ”Levande historia” [se avsnitt 3.4.9.1].

5.4.1 ”Levande historias” effekter
När man mäter effekten av en informationsinsats ser man till de
förändringar som kan observeras hos mottagaren till följd av en
kommunikationsprocess [se avsnitt 3.4.9.1]. Vilka förändringar kan vi se
till följd av ”Levande historia”? En förändring som är av betydelse är den
uppmärksamhet som Förintelsen, rasism, demokratifrågor och ”Levande
historia” som projekt, fått i svensk media. Detta har främst skett tack vare
kampanjens budskap och rört själva kampanjen [se avsnitt 3.4.9.1]En
annan viktig förändring är den uppmärksamhet som Sverige, Göran
Persson, ”Levande historia” och Förintelsen har fått i internationell
media. Detta beror främst på det internationella samarbete med bl.a. USA
och Storbritannien kring Förintelsen, som startade på initiativ av Göran
Persson. Med anledning av det samarbetet, anordnades The Stockholm
meeting on the Holocaust den 26-28 januari år 2000, där flera statschefer
var närvarande.  Detta har givit Sverige en viktig ställning vad det gäller
dessa frågor.

Andra direkta effekter av ”Levande historia” är ett
forskningsprogram i Uppsala. Detta etablerades på ett tidigt stadium, när
man insåg att Förintelsen inte gick att hantera på en sexmånadersperiod,
utan krävde långsiktiga åtgärder. Olika manifestationer och satsningar på
lokal nivå har också ägt rum på uppmaning av ”Levande historia”.

Som en direkt följd av den enorma framgången med ”Levande
historia”, vad gäller uppmärksamhet av, intresse för och attityder till,
projektet, kommer också ett permanent Forum för ”Levande historia” att
etableras år 2003. Inom ramen för detta, kommer eventuellt också en
årligt återkommande minneshögtid till minne av Förintelsens offer, att
äga rum den 27 januari.

Det som var tänkt att bli en sexmånader lång ”markering” har som vi
ser, vuxit i omfattning och styrka och blivit en permanent och långsiktig
verksamhet för kunskap och demokrati.

DEL TVÅ: MOTTAGARPERSPEKTIV
I denna andra del av resultat- och analyskapitlet, ligger fokus på lärare,
undervisning och ”Levande historias” undervisningsmaterial. Först
återges lärares inställning till undervisning om Förintelsen och därefter
när och hur Förintelsen och värdegrundsfrågor behandlas i skolan.
Sedan följer en redogörelse för lärares användning av ”Levande
historias” undervisningsmaterial. Kapitlet fortsätter med lärares attityder
till ”Levande historias” satsning på skolan, samt några effekter av
kommunikationsåtgärden.
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5.5 Lärares inställning till undervisning
om Förintelsen
Det är mer eller mindre avgörande att lärare, som är vidareförmedlarna av
information om Förintelsen, har engagemang och intresse för ämnet
(KAN, 2000). Lärare som ingått i den här undersökningen visade ett
sådant engagemang och intresse. Det framkommer också i TEMO-
undersökningen (1998), att lärare anser att det är viktigt att undervisa om
Förintelsen. Lärare i undersökningen ansåg att ämnet är högaktuellt med
tanke på kränkandet av demokratin i form av t ex främlingsfientlighet och
uttryckt nazism runt omkring oss och för att Förintelsen är ”en
dominerande dramatisk händelse under 1900-talet”. Andra orsaker anges
av två lärare nedan:

Jag tycker att det är oerhört viktigt. Det ligger så nära i tiden och får aldrig hända
igen. De [eleverna] måste få kunskap om det och det är ju rätt aktuellt för dem.
Ja, det är ett av de områden jag lägger mest tid på. (Lärare i 30 år.)

Det är en av mina hjärtefrågor demokrati och fostran för världen, att vi får
eleverna att förstå att de är en del av världen, en del av framtiden och att det är
deras ansvar att engagera sig och påverka. Det kan jag tala i timmar om. (Lärare i
närmare 30 år.)

Om man från regeringens eller statsrådsberedningens sida hade fört en
dialog med lärare, hade man förmodligen insett att Förintelsen sedan
tidigare, är ett ämne som lärare lägger stor vikt vid. På så sätt hade man
undvikit att lärare kände sig kränkta av den kritik de fick utstå, när de
felaktiga resultaten från CEIFO och BRÅ presenterades och cirkulerade i
media. Det var ju dessa resultat som var orsak till att statsministern
initierade en informationsinsats om Förintelsen. Lärare uppger också att
eleverna har goda förkunskaper om och framförallt intresse för,
Förintelsen.

Ja, detta arbetsområde är det som intresserar dem mest. Absolut mest
intresserade av. Jag har nog aldrig varit med om att klasser inte gillar att läsa om
detta. -Varför lät man det hända?  -Varför reagerade inte tyskarna? De älskar att
diskutera allt. (Lärare i 30 år.)

5.6 När och hur behandlas Förintelsen
och värdegrundsfrågor i skolan?
Förintelsen är ett ämne som enligt lärare i undersökningen, behandlas i
årskurs nio, men ibland även vid andra undervisningstillfällen.
Förintelsen behandlas i årskurs nio, inte bara för att det står i läroplanen
att andra världskriget ska behandlas då. De gör detta för att eleverna anses
mogna att kunna ta till sig av informationen, har större förmåga till
kritiskt tänkande och vid denna ålder i högre grad, har utvecklat sin
identitet. Detta är lärarna överens om. Följande två citat kan utgöra
exempel på detta:

Traditionellt har det varit i årskurs nio, men självklart tas frågan upp utifrån olika
aktualitetsaspekter så att säga. Den djupare analysen har jag ändå gjort i årskurs
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nio. Mognad, analysförmåga och förståelse är de tyngst vägande skälen. Det blir
en seriösare diskussion med eleverna. (Lärare i 21 år.)

Eftersom så många är fascinerade av det så tar vi upp det många gånger, men
annars i nian då är de mer mogna och förstår vad nazism och fascism är för
något. Då kan man ta upp allt det här hemska som man hade fått sovra innan.
Inte bara att det fanns koncentrationsläger, utan också hur man byggde upp en
sådan lära, hur det går till, hur kom Hitler till makten? Hela ideologipaketet.
(Lärare i närmare 30 år.)

Vissa lärare anser att det är lämpligt att till viss del förbereda eleverna
inför undervisningen om Förintelsen redan i sjuan. Detta görs med tanke
på ämnets tunga karaktär och att det därför är lämpligt att gå igenom en
liten bit i taget. TEMO- undersökningen (1998), visade att många lärare,
nio av tio, hade tagit upp Förintelsen och judeförföljelser i undervisningen
det senaste året.

Att lärare behandlar och uppmärksammar Förintelsen inte bara vid
ett tillfälle utan vid flera, är något som är önskvärt, enligt ”Levande
historia”. Genom att ämnet tas upp flera gånger vidgas kunskaperna om,
och fördjupas förståelsen av det historiska skeendet (ur ”Stumma föremål
och ”Levande historia”, 2000). Kunskap om, intresse och engagemang för
ett ämne i detta fall Förintelsen och de mekanismer som gjorde den
möjlig, kräver ofta att ämnet exponeras i många sammanhang. Genom att
ta upp Förintelsen i alla årskurser och i samband med aktuella händelser
ökar också chansen att ämnet uppfattas som viktigt av eleverna [se avsnitt
3.4.7].

På hösten infaller i skolan temadagar om andra världskriget och man
tar då också upp Förintelsen. Detta görs i form av filmvisning och
diskussioner under några lektioner eller under en hel temadag.
Temadagarna riktar sig annars till enbart nior eller till hela skolan. Under
temadagarna visas filmer, elever gör arbeten och det händer att skolan
bjuder in överlevande t ex Emerich Roth, som föredragshållare. Förra året
den 27 januari till åminnelse av öppnandet av Auschwitz 1945,
uppmärksammades Förintelsen bland vissa skolor dock åter lite extra.

Vi har hållit på i kanske femton år med speciella temadagar om Förintelsen då vi
bjuder in Förintelsens ögonvittnen att prata om förintelsen och så försöker vi
koppla till nutida rasistiska händelse som ju händer hela tiden. Ofta brukar vi i alla
fall i två dagar kring den trettionde november, ha de här dagarna och så har vi
elever som brukar åka med på en anti-rasistisk resa som arrangeras centralt. Dessa
elever får sedan redovisa för de andra på de här temadagarna och så gör vi olika
värderingsövningar. Något år har vi bjudit in ungdomar som pratar om nynazism
och som har jobbat i någon anti-rasistisk organisation. (Lärare i 23 år.)

En del skolor har också anordnat resor till olika koncentrationsläger, för
ett fåtal elever eller hela klasser.

För att ge eleverna den kunskap de behöver kan viss information
förmedlas genom att läraren föreläser, t ex om det materiella under Andra
Världskriget. Annan information däremot, t ex hur Förintelsen verkligen
kunde ske och vilken ideologi som gjorde den möjlig, förmedlas bäst
genom en kombination flera kanaler som film, ögonvittnesberättelser,
föreläsningar och diskussioner. Man kan med andra ord dra slutsatsen att
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lärare använder sig av mediestrategier [se avsnitt 3.4.8] för hur
information bäst ska presenteras.

5.6.1  Värdegrundsfrågor
Det är bland annat i skolan som barn och ungdomar utvecklas till
demokratiska och självständiga människor. Skolan ska inte enligt
skolplanen, vara neutral i frågan om demokratin utan alla ämnen ska
sträva mot att eleverna vill hävda och praktisera den demokratiska
värdegrunden. Det heter i skolplanen att skolan ska:

skapa utrymme för samtal, möten och goda sociala relationer som förutsättningar
för arbete med grundläggande värden. (Skolverket, Dnr 2000:1613 i SOU: 2001:
5).

Trots att man inte kan ge någon förklaring på begreppet samhällets
värdegrund och begreppet inte finns i några uppslagsverk, måste lärare i
undervisningen ta upp värdegrundsfrågor. De lärare som ingått i den här
undersökningen anser dock inte att detta är konstigt eller svårt. I praktiken
tycks värdegrundsfrågorna röra sig om t ex mobbing, elevinflytande och
främlingsfientlighet och är enligt lärare till skillnad från Förintelsen, ett
ofta återkommande inslag i undervisningen.

Jag står som demokratins garant tjugo gånger per vecka. (Lärare i 21 år.)

Värdegrundsfrågorna tas upp i samband med någon händelse på
skolgården eller en aktuell händelse i världen, menar lärare och är med
andra ord inte lika bundna till en viss läsperiod, årskurs eller ålder. Nedan
besvarar två lärare frågan ”När brukar du ta upp  värdegrundsfrågor?”.

Vi diskuterar så mycket i klassen, men jag tar också itu med saker på en gång
som om någon skulle säga jävla turk, så tar jag upp det direkt. Det går inte att
samla sådant till speciella temadagar och så utan det måste tas upp direkt. Varje
stund du har en chans ska du ta upp diskussionen. /…/ Vi pratar aktivt hela tiden
om toleransen för andra och den toleransen börjar i klassrummet med din kamrat
som sitter där. Det gäller att först vara tolerant i klassen och sedan sträcka ut och
bli ett världssamvete. (Lärare i närmare 30 år.)

Det kan ha hänt någonting. Det har ju hänt ganska mycket rasistiska händelser,
som till exempel i Malmö med anti-rasistgalan och Mikael Wiehe. Då skrev vi
mycket om detta att man inte kunde säga sin åsikt utan att bli hotad. Det här
mordet på John Rhon som skedde för några år sedan var också en händelse som
gjorde att man kom in på rasism och våld. Så vi kopplar till aktuella händelser.
(Lärare i 23 år.)

De båda lärarnas svar visar inte bara på när ämnet behandlas, utan också
på en skicklighet som lärare. De tar vara på möjligheterna att diskutera
frågor som tolerans och människors lika värde i förhållande till verkliga
händelser som eleverna kan förstå och ta till sig av, i stället för att läsa om
avlägsna människor i en bok. Det finns en klar trend även bland övriga
lärare att vara flexibla och anpassa undervisningen och samtalen om
värdegrunden efter omständigheterna. Enligt Salmon vet man att
interpersonell kommunikation i mindre nätverk är ett mycket bra sätt att
påverka attityder som har anknytning till målgruppens värdesystem [se
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avsnitt 3.4.8.2]. Undervisning i skolan i klasser och i mindre
diskussionsgrupper är med andra ord en exemplarisk
informationsspridningsmetod för att få eleverna att få rätt, demokratiska
attityder.

5.6.2 Värdegrundsfrågor med utgångspunkt i
Förintelsen
Man kan se ett mönster bland lärarna vad det gäller att ta upp
värdegrundsfrågor i samband med undervisningen om Förintelsen.
Anledningen är att Förintelsen anses vara en utmärkt utgångspunkt för att
diskutera frågor av den här karaktären, eftersom de många gånger
framkommer så tydligt i denna historiska episod. Lärare menar att ”det
kopplas samman automatiskt”. Bland lärarna förekom också motsatta
åsikter, att det var svårt att i undervisningen dra paralleller mellan
Förintelsen och samtiden. Lärare menar att det också är svårt för eleverna
att verkligen förstå likheterna mellan då och nu, t ex i form av
främlingsfientlighet.

”Levande historia” behöver inte tala om för lärare att det är viktigt att
ta upp Förintelsen och värdegrundsfrågor. Däremot kan många lärare
behöva hjälp med att förstå HUR de praktiskt ska gå tillväga [se avsnitt
3.1.2]. Detta har gjorts främst via noggranna handledningar, dessvärre
används inte dessa i någon större utsträckning av de lärare som ingår i
undersökningen, något som framkommer i nästa avsnitt.

5.7 Hur används ”Levande historias”
undervisningsmaterial?
Det är viktigt för ”Levande historia” att lärarna uppmärksammar och blir
positivt inställda till undervisningsmaterialet. En positiv inställning till
materialet och ”Levande historia” i stort, bidrar förmodligen till högre
användning av materialet [se avsnitt 3.1.3]. ”Levande historia” vill att
materialet ska användas, eftersom man tagit fram ett vad man själva
tycker, mycket pedagogiskt material som underlättar kopplingen mellan
Förintelsen och frågor om främlingsfientlighet idag.

För att lärare ska få del av det nya materialet krävs vissa uppoffringar
som tid, energi och en brytning av invanda undervisningsmönster, från
deras sida [se avsnitt 3.1.2]. Det gäller alltså att sänka dessa kostnader för
lärarna för att öka sannolikheten att undervisningsmaterialet används.

Enligt TEMO (1998), kände 99 procent av lärare i hela landet till
informationssatsningen och 90 procent av alla högstadielärare i SO-
ämnena har använt det erbjudna undervisningsmaterialet, siffror som är
häpnadsväckande positiva.

Lärare som medverkat i undersökningen säger också att ”Levande
historia” varit uppe på samtalsagendan [se avsnitt 3.4.8.1] vid många
tillfällen, både bland lärarkollegor på samma skola och vid andra skolor
bl.a. under möten. I vissa fall har lärare också diskuterat
informationssatsningen i hemmet, i samband med att ”Levande historia”
har uppmärksammats på TV.
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Nedan presenteras några viktiga delar ur det totala materialet, samt
lärarnas användning av dessa. Eftersom ingen av lärarna i undersökningen
varit på spelfilm om Förintelsen, som annars är en stor del av
undervisningsmaterialet, kommer detta inte att behandlas närmare här.

5.7.1 Boken
Boken ”…om detta må ni berätta…”, är från början avsedd för föräldrar
till barn och ungdomar i grundskolan. Många skolor har dock valt att
beställa boken i klassuppsättningar som komplement till övrigt material
om Förintelsen. Enligt TEMO- undersökningen (1998), har nästan åtta av
tio lärare använt sig av boken i undervisningen. Boken används enligt
lärare jag intervjuade på flera olika sätt, bl.a. som faktauppslag inför
arbeten och temadagar, inspirationsmaterial till djupare egna funderingar
och diskussioner i grupper, samt till bildanalys. Boken används både i
helklass, i mindre grupper och enskilt av elever.

Boken använder vi nog ganska sällan i hela klassen, utan den har jag nog haft
mer till grupper av elever som arbetar med något specialarbete eller
fördjupningsarbete. Då använder de text och bild, men vi tar aldrig in boken och
tittar i den samtidigt, utan jag berättar och visar bilder och så visar jag filmer och
så diskuterar vi på olika sätt, mer än att de själva sitter och läser. (Lärare i 23 år.)

Jag har låtit dem använda den här boken ”…om detta må ni berätta…” rätt
mycket till självstudier som sedan har lett till diskussioner. De har fått olika delar
av den för att väcka frågor och sedan kan de ta med dessa till större diskussion
och gemensam analys. (Lärare i 21 år.)

Boken tycker jag att man inte behöver använda som en riktig lärobok, att nu läser
ni det och det. Man kan låta eleverna själva läsa (Lärare i 11 år.)

Bildmaterialet är nytt och har en annorlunda vinkling än mycket tidigare
material, bl.a. skapar det möjligheter för egna reflektioner och tankar.
Lärare menar att textens utformning och blandningen av fakta, bilder och
berättelser anses bra eftersom det finns något att ta till sig för alla.

Att bildmaterialet i ”…om detta må ni berätta…” är mycket bra var
en återkommande uppfattning bland lärarna, likaså var bilder för att väcka
känslor och starta diskussioner, ett viktigt inslag i då boken används.
Nedan presenteras ett citat från en lärare som tar upp bildmaterialet och
hur han hanterar materialet med utgångspunkt i klassens struktur:

Det är en del bra bilder. En bild kan ju säga väldigt mycket. De kan få titta på
bilderna och försöka uttrycka olika känslor som de kan ha på bilden. Vad är det de
väntar sig? Att man tror att det värsta kan hända när det verkligen kan hända. Vad
kände de i den situationen och varför gjorde de inte motvärn sånt diskuterar vi. En
del klasser är bra på att diskutera i grupp andra är bättre i helklass, likaså med
bilderna vissa passar att ta upp i helklass medan andra kan tittas på i grupp. Vi
varierar lite. (Lärare i 8 år.)

Det förekom lärare i undersökningen, som inte använt sig av ”…om detta
må ni berätta…” i undervisningen. Anledningen som gavs till varför
boken inte använts var att eleverna ansågs för unga för att hantera
materialet. Boken ansågs som ”lite svår och ruskig”.
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5.7.2 Videopaketet med handledning
Av dem som har tagit del av videopaketet, som gratis skickades till
skolorna, är reaktionerna positiva och filmerna används i undervisningen.
Bland annat visas filmerna under de temadagar som skolorna anordnar, då
även mycket annat material behandlas. Att de sju filmerna för högstadiet,
är relativt korta anses mycket bra. Detta innebär att filmer ses på mindre
än en lektionstimme och det finns tid över att diskutera filmens handling
och budskap. Att se film och sedan diskutera anses vara en mycket god
inlärningsform, som också ger möjlighet till egna reflektioner och
ställningstagande (SOU: 2001:5). Nedan svarar lärare på frågan ”Kan du
berätta om hur en lektion där du använder ”Levande historias” material
kan se ut?”

Ibland kan det vara som förberedelse inför ett besök av en överlevande och ibland
kräver de överlevande att vi ska ha läst och sett vissa saker och diskuterat till
exempel en film där Emerich Roth själv berättar sin historia. Sen har vi använt en
del korta rätt starka filmer och då har vi kanske gått in och diskuterat i svenska och
haft ett annat perspektiv på det. (Lärare i 21 år.)

Vi diskuterar nog aldrig innan. Oftast har det varit att man har pratat om någonting
men inte om själva filmen, ibland har jag låtit dem skriva vad de kommit att tänka
på när de sett filmen och så har man en diskussion efter det och ibland väljer man
att diskutera direkt. Det beror på klassen är också. De här diskussionsvilliga
klasserna kanske man har en diskussion med på en gång då man vet att alla
kommer att säga någonting och diskutera. De klasserna som inte är lika villiga att
diskutera, kan man låta skriva lite först så att man sen kan diskutera, för då har de
ju i alla fall något på papper och man ska ju kunna stå för det man säger. (Lärare i
11 år.)

Ett mönster som kunde skönjas i intervjuerna var att lärare
kontinuerligt genomför målgruppsanalyser för att bättre anpassa
undervisningsupplägget efter eleverna, något som framkommer bl.a. i
citatet ovan [se avsnitt 3.4.4]. Hur Förintelsen behandlas i undervisningen
beror på en mängd olika faktorer som om eleverna är diskussionsvilliga,
studiesvaga eller om intresse och förkunskap finns. Det är positivt att
undervisningen i högre grad anpassas till eleverna, eftersom de har olika
behov och förutsättningar för inlärning.

5.7.2.1 Handledning
Ett mönster bland lärarna vad det gäller filmhandledningen är att den
anses bra, men att den inte har använts i större utsträckning. ”Jag har inte
haft tid”, ”jag har bläddrat igenom den” eller ”det har jag slarvat med”, är
svar på frågan om de har använt sig av handledningarna. Detta är ett
resultat som delas av lärare i såväl TEMO- undersökningen (1998), som i
KAN- undersökningen (2000). Bara 32 % av lärarna i TEMO-
undersökningen medger att de använt sig av denna. En lärare som jag
intervjuade anger tid som skäl till att inte använda handledningen:

Ibland var det för mycket text för att läsa igenom som lärare. Det kanske var lite
väl mycket som man skulle ta sig igenom för en kort kort film. (Lärare i 11 år.)
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Handledningarna är särskilt utformade för att lärare lättare ska kunna göra
den eftersträvansvärda kopplingen mellan Förintelsen och samtidens
värdegrundsfrågor. Om handledningarna känns för ansträngande att ta sig
igenom, bör ”Levande historia” överväga hur de ska kunna minska
kostnaderna, i form av tid och arbete för att lärare ska använda
handledningarna [se avsnitt om pris 3.1.3].

5.7.3 Hemsidan
På hemsidan www.levandehistoria.org kan man förutom att läsa om
koncentrationsläger, ideologier, nazismen osv. följa olika personliga
livsöden i syfte att personifiera offren.

Lärare har varit inne på hemsidan och tittat, men inte kommit sig för
att använda materialet där. ”Det har inte blivit så” är ett förekommande
svar på varför hemsidan inte används, men också för att den inte ansågs
vara så bra. Det påpekas dock att elever själva söker sig hit när de ska
skriva arbeten eller vill ta reda på något.

Eleverna har varit inne när de skrivit arbeten. De är väldigt snabba med sådana
saker och då sprids det ju att gå in på den där sidan där kan man hitta information.
(Lärare i 11 år.)

Att eleverna väljer att gå in på hemsidan, men inte lärare kan bero på att
de är vanare vid detta medium än vad lärarna är. Det finns lärare som har
använt sig av hemsidan på olika sätt.

Man kan ju säga att vi använder hemsidan lite vid sidan om och så. Sist använde
vi hemsidan för att de skulle läsa om de olika vittnesberättelserna. Det var vissa
saker där som de var inne och tittade på men vi styr dem lite för annars sitter de
bara och läser. (Lärare i 23 år.)

Hemsidans bilder, personporträtt och berättelser väcker verkligen både
känslor och tankar och är utformade på ett mycket pedagogiskt och bra
sätt som lockar till läsning. Att inte fler lärare har insett hemsidans många
möjligheter, är mycket förvånande. ”Levande historia” måste däremot ges
kritik för att hemsidan inte uppdaterats sedan drygt ett och ett halvt år
tillbaka, även om projektet ligger nere.

5.8 Attityder till ”Levande historias”
satsning på skolan
Det av stor betydelse för ”Levande historia” att känna till lärares
inställning och attityder till det undervisningsmaterial som de fått. Genom
feedback [se avsnitt 3.1.2] från lärare, dvs. synpunkter på materialet kan
”Levande historia” förbättra eller förenkla det befintliga materialet eller
ha synpunkterna i åtanke inför kommande satsningar på
undervisningsmaterial.

5.8.1 Positiva attityder
”Levande historias” material till skolan är mycket bra, om man får tro de
lärare som ingår i undersökningen. Det finns smärre synpunkter på olika
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delar av informationsmaterialet, men på det stora hela är det ”nytt och
fräscht”, ”oerhört tillrättalagd” och ”mycket bra”. Nedan svarar en lärare
på frågan ”Varför använder du ”Levande historias” material i
undervisningen?”.

Varför skulle jag inte göra det? Kommer det ett bra gratismaterial så är det väl
klart att man använder det. Undervisar man om Förintelsen finns det väl ingen
anledning till att låta bli att använda sig av bra texter och bra filmer och bra
bildmaterial som det är i boken? Så varför skulle jag försöka lägga massa tid på
att leta efter något liknande då, när det finns ett helt paket färdigt? (Lärare i 23
år.)

En lärare menar att ”Levande historia” har fått eleverna att tänka efter och
att materialet har gjort Förintelsen verkligare för eleverna:

Det har fått eleverna att tänka efter och att få kunskap om den här tiden. Det har
blivit mer levande för dem och här tror jag att småfilmerna har betytt mycket.
(Lärare i 30 år.)

Vissa lärare nämner att de anser att materialet är bra, eftersom det är så
brett och det finns så mycket att välja mellan, bland annat beroende på
hur klassen är sammansatt.

Det här ger en inblick även för de som inte känner till någonting och känner du
till lite mer, hittar du ändå alltid något nytt. Det är inte någon bok som är
slätstruken. Jag tycker att den är bra skriven och har bra innehåll.(Lärare i 5 år.)

Det finns dock också lärare som anser att materialet ”lyfter fram direkt till
nutid”, vilket är ett av syftena med satsningen, enligt von Scheele.

Ja det tycker jag för det är inte det här traditionella. Det är lite nytt färskt. Det
känns nytt och fräscht materialet. De tittar på det ur olika synvinklar för annars när
man läser det så är det bara judarna och Kristallnatten. Det känns så torrt och
tradigt på något sätt eller jag känner det så i alla fall. Det var ju det jag läste. Det är
förnyelse bakom detta tycker jag.  /…/ Det finns så oerhört mycket som man kan
bygga vidare på, både läsa, titta och man får tips. (Lärare i 5 år.)

En vanligt förekommande synpunkt på ”Levande historias” material, är
att den enskilda individen, nazisten eller offret, sätts i fokus. Detta är
enligt von Scheele, ett medvetet val av projektgruppen och en viktig
utgångspunkt för projektet. Genom att personifiera båda sidor är det
meningen att väcka tankar och egna reflektioner. Därmed skulle
förståelsen för hur Förintelsen kunde ske samt hur lätt den kan upprepas
igen, öka (SOU: 2001: 5).

Videopaketet var jättebra! Bra kvalitet och lite annan vinkling på en del av dem.
Här fokuserar man mer på individer och människors upplevelser och det skapar ju
ett helt annat igenkännande än den traditionella dokumentärfilmen./…/ En del av
filmerna väcker ju frågan lite mer aktuellt, liksom går fram lite i tiden. Man lämnar
koncentrationsläger och drar linjerna tydligare framåt i våra dagar. (Lärare i 21 år.)

”Levande historias” filmer sätter ofta en person i centrum och det gör det mer
levande och personligt. Man kommer nära det på något sätt. Det är ju bättre också
för då kommer man ju ihåg. (Lärare i 30 år.)
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Enligt KAN (2000), upplevde många lärare att staten i och med ”Levande
historia”, kom med pekpinnar, något som ogillades skarpt och
diskuterades flitigt. Under intervjuerna för denna undersökning kom
ämnet på tal och reaktioner från de sju lärarna skilde sig åt. En del
uppfattade inte alls informationssatsningen som att myndigheter kom med
pekpinnar, snarare som ett efterlängtat hjälpmedel eller som en indikation
på att myndigheterna anser att ämnet är viktigt. Så här säger Joakim von
Scheele om syftet med informationssatsningen och vikten av att inte styra
vare sig allmänheten eller lärare.

Vi måste få igång en diskussion om det här. Vi har inte svaren på frågorna, men
däremot kan vi hjälpa till att ställa frågorna. Det är också någonting som har varit
oerhört viktigt. Man ska aldrig servera svar, vi serverar på något sätt möjligheter
att diskutera, att komma med frågeställningar, att aldrig komma med pekpinnar-
Att så här ska ni tycka. Det har varit A och O för oss att ALDRIG tala om vad
folk ska tycka. Då är man livsfarligt ute. (von Scheele)

En till regeringsinitiativet positivt inställd lärare säger:

Jag tycker att det är bra att statsmakterna ger tyngd åt någonting. Jag tycker att
det är bra att det kommer från myndigheters sida att myndigheterna anser att
historia är ett viktigt ämne och att man inte får glömma. Det här med att ha en
årlig minnesdag tycker jag också är bra för de som var med om förintelsen blir ju
bara färre. (Lärare i 8 år.)

5.8.2 Positiva effekter av undervisningsmaterialet
En lärare anser att hon kanske fått lite nytändning av ”Levande historias”
material, bland annat efter att ha varit på hemsidan. Hon menar att en
bidragande faktor till att hennes klasser gjorde en egen hemsida med
bilder och texter, från när de besökte koncentrationsläger, var ”Levande
historias” material. Resultat av hemsidan blev mycket bra och är
verkligen värt att nämna här. Läraren ifråga, säger att människor skrev till
barnens hemsida från andra delar av världen, vilket fick enorm betydelse
för barnen:

Det gav barnen en sådan upplevelse att det var viktigt vad de sade också.
Plötsligt blev de viktiga att de hade ett budskap att förmedla och att folk läste
vad de hade att säga och det gjorde att det gjorde också att de kunde se att den
lilla unge som jag är och så är jag en del i världen. Jag hade något att säga och
världen lyssnade. (Lärare i närmare 30 år.)

Detta är ett gott exempel på hur eleverna kan lära sig att bli demokratiska
människor i överensstämmelse med läroplanen. Här får de praktisk
kunskap om hur de som enskilda individer kan påverka det samhället de
lever i och att de är viktiga och kan påverka både sin egen situation och
andras.

Följande citat är från en lärare som inte bara använder sig av
informationssatsningen och tycker att materialet fungerar bra, utan tar
också med sig ”Levande historias” arbetsmodell till andra
undervisningstillfällen:

Vi använde ett material som handlar om familjen Grunfeldt och så var det frågor
och det var värdegrundsfrågor där man skulle sätta sig in i olika situationer.
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Klassen delades in i grupper och de trodde att de fick samma värderingsfrågor men
det fick de inte och sedan fick de dela upp sig i grupper och diskutera de här
påståendena. Jag tycker att de lärde sig mycket om diskussionsteknik och sådär.
Det tycker jag var himla kul så vi fortsatte göra sådant material i andra ämnen, just
det med värderingar och tolka och motivera för att eleverna tyckte att det var så
kul. (Lärare i 5 år.)

Att lära sig att diskutera, att stå för sin egen åsikt och respektera andras,
att lägga fram för- och motargument och testa hållbarheten i argumenten,
är av betydelse i de allra flesta sammanhang. Detta vare sig det gäller en
diskussion på skolgården mellan olika grupper, på elevrådsmötet eller för
att försvara demokratin i ett större sammanhang. Diskussionsteknik är
något som fler lärare bör låta ingå i undervisningen som ett led i
demokratifostran.

5.8.3 Negativa attityder
Lärarna har givetvis olika åsikter vad det gäller ”Levande historia”. Det
förekommer lärare som inte ser några fel alls i informationssatsningen i
stort, men ser vissa brister i undervisningsmaterialet. En brist som nämns
är att det saknas information om förföljelsen och utrotningen av
homosexuella, handikappade och zigenare. Att kopplingen till Sverige
och Sveriges agerande är för svag är annan kritik som framkom, något
som också nämndes bland lärarna i KAN- rapporten (2000). Som svar på
detta säger Stéfane Bruchfeld, bl.a. medförfattare till boken ”…om detta
må ni berätta…”:

Vi skrev ju inte en bok om Sverige och Förintelsen utan om Förintelsen. Vår
utgångspunkt var att boken skulle ge de nödvändiga kunskperna om just
Förintelsen för att föräldrar skulle kunna diskutera grundläggande värdefrågor
med sina barn. (Bruchfeld i Rapport ”Levande historia”, 2000)

Lärare i undersökningen menar att ”Levande historias” material inte alls
”lyfter direkt fram till nutid” och att materialet inte skiljer sig från annat
material vad det gäller att hjälpa till att koppla historien till samtiden. Vad
detta kan bero på är svårt att säga, antingen har lärarna redan tillgång till
mycket bra material eller så har de inte satt sig in i det nya materialet
ordentligt.

Undervisningsmaterialet skapar nya infallsvinklar, men har inte
förändrat undervisningen eller ersatt övrigt material, är andra synpunkter
från lärare i undersökningen.

5.8.4 Negativa effekter av skolsatsningen
I undersökningen förekom åsikter om att staten i och med
undervisningsmaterialet, som skickades ut av ”Levande historia”, kom
med pekpinnar. Lärare ogillade att man lade sig i deras upplägg av
undervisningen, framförallt som de alltid undervisat om Förintelsen och
lagt stor vikt vid detta. Gemensamt för dem som hade denna syn, var ändå
att de var positivt inställda till själva materialet och använde sig också av
delar av detta.
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Jag tycker det är konstigt att det kommer påbud uppifrån om att nu ska vi göra
det här, för det har vi alltid gjort, läst om förintelsen. Det känns som att nu ska vi
satsa på det här, nu ska vi läsa mer om detta och vi läste det ju precis lika mycket
innan, men materialet är bra, eleverna tycker också att materialet är bra och det
är ju det viktigaste. (Lärare i 30 år.)

Lärarkåren fick utstå kritik som var orättvis och kränkande i samband
med att CEIFO och BRÅ presenterade sin rapport om grundskoleelevers
okunskap om Förintelsen. Detta är också en förekommande synpunkt i
lärarintervjuerna. I efterhand erkänner statsrådsberedningen, bland andra
Thage G Peterson, att det var fel att inte engagera lärare på ett tidigt
stadium, på samma sätt som man engagerade tidningar och politiker
(Rapport ”Levande historia”, 2000).

Förmodligen har kritiken mot lärare gjort att flera lärare fått negativ
inställning till materialet från början och av rent trots valt att inte använda
det.

Man tyckte sig se ett behov som egentligen inte existerar för är det något som
verkligen har diskuterats i svensk grundskola så är det baske mig det. Denna kom
efter att man hade gjort en undersökning på om svenska skolungdomar inte visste
vad förintelsen var men man tittade ju på den undersökningen och sen märkte man
att frågeställningarna var fel eller att analysen åtminstone var fel. /…/ Jag tycker
synd om skolan. (Lärare i 21 år.)

Att uppgifterna i den omtalade rapporten är felaktiga, är något som styrks
bland annat av den stora komparativa studie om historieundervisning och
historiekunskaper hos 15-åriga européer som genomfördes 1995. Här
framkom att 15-åringarna hade god kunskap om Hitler, att perioderna
1800-1945 och 1944 till 1995 väcker mest intresse bland eleverna och att
eleverna var mer intresserade av europeisk historia, än av svensk. (SOU:
2001: 5)
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6 Avslutande diskussion
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras slutsatserna som kan dras
utifrån denna studie av informationsinsatsen ”Levande historia”. Detta
görs genom att frågeställningarna besvaras. Kapitlet avslutas med några
förslag på framtida forskning.

6.1 Slutsatser
Syftet med den här undersökningen har varit att analysera framväxten av,
mål med och strategier för, ”Levande historia”, samt se hur utvärdering
sett ut, samt vilka effekter satsningen gav. Syftet har också varit att
undersöka hur lärare ser på undervisningen om Förintelsen, samt när och
hur Förintelsen och värdegrundsfrågor behandlas i skolan.
Undersökningen har dessutom syftat till att se hur lärares användning av
”Levande historias” undervisningsmaterial ser ut och deras attityder till
detta. Nedan presenteras de slutsatser som kan dras utifrån
undersökningen genom att frågeställningarna besvaras en åt gången.

Hur växte ”Levande historia” fram?
Statsminister Göran Persson initierade ”Levande historia” i juni 1997,
efter att ha tagit del av resultaten från CEIFO:s och BRÅ:s undersökning,
som visade att grundskoleelevers kunskaper om Förintelsen var ringa.
Statsministern beslutade genast att information om Förintelsen skulle
spridas till alla hem med grundskoleelever, för att få igång diskussioner
om demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans i och alla människors lika
värde.  Varken analyser av utgångsläget eller målgruppsanalyser för att
bättre anpassa budskap och medier, föregick informationsinsatsen.
Medvetet valdes att inte gå den längre vägen genom undersökningar och
premisser och tid för funderande. ”Levande historia” präglades tidigt av
tidspress, något som följde med även under projektets framväxt. Detta har
förorsakat en del problem, men inte fått katastrofala följder.

Detta var ändå en onödig chanstagning att ta. I stället borde man
noggrant ha analyserat utgångsläget, faktagranskat resultaten i rapporten
och funderat över de strategier, som bäst borde användas för att nå målen.
Planeringen inför en informationssatsning av det här slaget bör vara
omfattande, framförallt med tanke på de resurser som läggs ned i form av
människors arbete och engagemang, tid och pengar.

Avgörande för informationsinsatsens framväxt och utformning har
samarbetet mellan den mycket kompetenta projektgruppen för ”Levande
historia” och erfarna aktörer inom historieområdet, varit. Tillsammans
hade de en bred kunskap och tillgång till ett stort nätverk av människor
och organisationer. De formulerade utgångspunkterna för projektet och
övertalade historikerna Bruchfeld och Levine, att skriva boken ”om detta
må ni berätta…”, som närmast blivit ”Levande historias” kännemärke.

”Levande historia” har kommit till under unika förhållanden därför
kan man inte dra allmängiltiga slutsatser, för t ex utformningen av anti-
rasistkampanjer, genom att studera ”Levande historias” framväxt.
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Vilka är målen med ”Levande historia” och vilka strategier har
använts för att försöka uppnå dessa?
Levande historias visionsmål är att försöka förhindra att historien
upprepas. För att uppnå detta mål har ”Levande historia” formulerat ett
kunskapsmål och ett beteendemål:
1) ”Övergripande målen ska vara att sprida kunskap om nazisternas illdåd
under andra världskriget samt
2) utifrån kunskapen skapa debatt om demokrati, mänskliga rättigheter,
tolerans och människors lika värde” (”Levande historias” måldokument i
KAN, 2000).

Med tanke på de resultat om okunskap om Förintelsen bland
grundskoleelever, som föranledde initiativet till ”Levande historia”, är
målet främst att nå ut med information till dessa.

Att målen är mycket högt ställda råder det inga tvivel om,
egentligen lite för högt ställda och orealistiska. Ändå hade varit märkligt
om målsättningarna från statsministern och regeringskansliet varit lägre,
även om de skulle vara mer realistiska. Här markerar man att man menar
allvar med kommunikationsåtgärden, även om tanken från början, inte var
att ”Levande historia” skulle bli en långvarig och långsiktig satsning.
Tyvärr är det omöjligt att kontrollera om målen har uppnåtts eller snarare
om de kommer att uppnås, eftersom ingen analys av utgångsläget föregick
informationsinsatsen.

”Levande historia” valde att dela in befolkningen i fyra olika arenor
eller verksamhetsområden, för att sprida information om Förintelsen och
få igång diskussioner om värdegrundsfrågor. Slutmålgruppen var
grundskoleelever. De två arenorna allmänhet/föräldrar och skolan var
viktiga, eftersom föräldrar och lärare agerar vidareförmedlare av
information till grundskoleeleverna. Politiker och universitet/forskning
som utgjorde de andra två arenorna, ansågs mer som förutsättningar för
genomförandet av projektet och en möjlighet att få långsiktighet i det, än
som målgrupper.

”Levande historia” förmedlade sitt budskap via många olika kanaler
och kanalerna anpassades i viss grad efter de olika arenorna. Aktiviteter,
manifestationer och läromedel, lärarseminarier, handledningar, ”…om
detta må ni berätta…”,diskussionsunderlag och hemsidan, är exempel på
”Levande historias” verksamhet, för att nå ut med information om
Förintelsen. Flera av dessa har dock på gott och ont kommit lite i
bakgrunden av boken, varför man kan tycka att dessa delar borde ha
marknadsförts lite bättre. Projektgruppen för ”Levande historia” bestämde
dock att det inte skulle bedrivas någon direkt marknadsföring av
informationsinsatsen, eftersom budskapet var för känsligt för att
marknadsföras t ex i TV.

”Levande historia” har ändå utnyttjat medierna på ett bra sätt för att
skapa uppmärksamhet och diskussion kring projektet, åtminstone gjorde
man det i början. Att statsministern var sändaren av budskapet, har
förmodligen bidragit till en del av intresset och engagemanget kring
”Levande historia” och dessutom öppnat dörrar till bl.a. medier och
organisationer av olika slag, samt givit projektet legitimitet och prioritet.
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Hur ser utvärdering och effekter av informationsinsatsen ut?
Projektgruppen insåg vikten av att utvärdera informationsinsatsen och
lyssna till de olika målgruppernas synpunkter, även om en utvärdering i
egentlig mening inte var möjlig eftersom utgångsvärden saknades.

TEMO anlitades redan 1998, för att genomföra tre undersökningar
med lärare, föräldrar och med allmänhet om kännedom om och attityder
till informationsinsatsen. Två år senare genomförde KAN
Kommunikationsanalys AB ytterligare en utvärdering, men en kvalitativ
sådan om planeringen av ”Levande historia” och lärares användning och
attityd till projektet. Det framkom bl.a. i ovan nämnda undersökningar att
förvånansvärt många känner till ”Levande historia”. Uppmärksamhet av
en kommunikationsåtgärd är en förutsättning för att ämnet ska hamna på
samtalsagendan, kunskap förmedlas och beteendeförändringar äga rum.
Det finns förutsättningar för att så har skett i ”Levande historias” fall.

En stor del av befolkningen anser också att ”Levande historia” är
ett positivt initiativ, vilket är glädjande eftersom man hoppas att detta har
lett till en högre insikt i problemen, som uppstår om de demokratiska
värdena inte respekteras. Lärare och föräldrar har dessutom diskuterat
Förintelsen och värdegrundsfrågor i undervisningen och i hemmen.

”Levande historia” har skapat många olika och viktiga effekter,
bl.a. effekter av det långsiktiga slag som ingen kunde förutse när projektet
initierades i all hast sommaren 1997. Uppmärksamheten som projektet
fått bland målgrupperna såväl som i medierna, är en positiv effekt.
Manifestationer på olika nivåer, diskussioner på studieförbunden och
aktiviteter i skolan, är andra effekter som ”Levande historia” har givit
upphov till.

Långsiktiga effekter av informationsinsatsen, är bl.a. det
permanenta Forum för ”Levande historia”, som ska etableras år 2003 och
som ska arbeta med samma frågor som projektet ”Levande historia”.
Internationellt anseende i frågor som rör Förintelsen, främst tack vare ett
internationellt samarbete som Sverige initierat är en annan effekt, liksom
Stockholmskonferensen den 27 januari år 2000, till minne av öppnandet
av Auschwitz. Denna dag har dessutom föreslagits som återkommande
minnesdag för nazismens offer. Detta är något som kan behövas som en
återkommande påminnelse om vad som kan ske om inte demokratin
vårdas och därmed är det en långsiktig och positiv effekt.

Slutligen har ett program om Förintelsen och andra folkmord
upprättats vid Uppsala universitet, ett arbete som pågått under några år
och som blivit mycket uppskattat.

Ser man till dessa effekter av den kampanj, som var tänkt som en
kortvarig markering mot okunskap och odemokratiska värden, måste man
konstatera att ”Levande historia” varit framgångsrikt. Även om inte
målen är uppnådda, ännu, så har informationsinsatsen skapat
förutsättningarna för att uppmärksamheten kring de här frågorna ska bestå
och det är ett litet steg på vägen mot ett mer demokratiskt samhälle. Man
kan inte ”kampanja” fram demokrati, men man kan hjälpa människor att
tänka mer på demokrati och vad det innebär.
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Vad tycker lärare om att undervisa om Förintelsen, samt när och hur
undervisar de om Förintelsen och värdegrundsfrågor?
Lärare anser att det är viktigt att undervisa om Förintelsen och det är,
liksom värdegrundsfrågor, ett ofta återkommande inslag i undervisningen
i skolan. Detta är något som framkommer i denna undersökning, men
också i TEMO- och KAN- undersökningarna. Med tanke på detta är det
ledsamt att lärare fick utstå kritik i samband med att CEIFO och BRÅ
presenterade sina resultat om okunskap om Förintelsen bland
grundskoleelever.

I undersökningen framkom att Förintelsen främst behandlas i
årskurs nio, eftersom eleverna anses mer mogna att kunna diskutera olika
ideologier och då har större förmåga till kritiskt tänkande. Andra lärare
förbereder eleverna för ämnet redan i sjuan och tar upp Förintelsen i
undervisningen lite då och då. Temadagar om Förintelsen är vanliga och
återkommande. Det är bra att tyngden på Förintelsen, läggs i årskurs nio
och på temadagar, men det är ändå är fördelaktigt att ta upp Förintelsen
vid flera tillfällen, för att eleverna ska få en djupare förståelse för
problematiken i de här frågorna.

Värdegrundsfrågor är något som ofta behandlas i undervisningen.
Frågorna tas upp mer spontant i och med aktuella händelser i världen eller
på skolgården. Lärare tar också upp värdegrundsfrågor i samband med
Förintelsen, eftersom det är en utmärkt utgångspunkt för diskussioner om
rätt och fel.

Lärare har unika kunskaper om unga människors kunskaper och
attityder och har också unika möjligheter att påverka dessa kunskaper och
attityder i rätt riktning. Det är något som i undersökningen har visats prov
på.

Hur används ”Levande historias” undervisningsmaterial och vilka är
lärares attityder till skolsatsningen?
Lärare som ingått i den här undersökningen, men också lärare som TEMO
(1998) och KAN (2000) har intervjuat, har använt ”Levande historias”
undervisningsmaterial, även om de bara har använt vissa delar av det.
Exempel på material som främst använts i undervisningen, är boken
”…om detta må ni berätta…” och videofilmer, vilket har resulterat i att
eleverna skrivit egna arbeten och arbetat i grupp, haft grupp- och
helklassdiskussioner, samt genomfört utställningar och redovisningar.
Tipskatalogen och till viss del hemsidan har också använts av lärare,
hemsidan dock främst av elever vid egna arbeten. Ett mönster, som gick
att skönja i undersökningen var att användningen av materialet och
upplägget av undervisningen, anpassades till de olika eleverna, vilket
måste anses fördelaktigt för inlärning, såväl som för att framkalla egna
reflektioner hos eleverna. Handledningarna som är utformade för att
underlätta kopplingen mellan Förintelsen och frågor om tolerans och
främlingsfientlighet i dag, har däremot inte använts så flitigt. Detta är den
del av materialet som egentligen har störst betydelse, eftersom den
kopplingen är så viktigt. Handledningarna måste göras lättare och mindre
tidskrävande, för att lärare ska vilja sätta sig in i dem.
Attityderna till undervisningsmaterialet är mycket positiva, med vissa
smärre synpunkter. Bland annat är det positivt att enskilda personer sätts i
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fokus, att bild- och textmaterial underlättar för eleverna att göra egna
reflektioner, samt att filmerna är starka och leder till diskussion.
Lärare har också utifrån ”Levande historias” material, fått idéer och
uppslag som fungerar i andra sammanhang och vid annan typ av
inlärning.

Negativa attityder till skolsatsningen är att andra offer för
nazismens grymhet, inte lyfts fram i högre grad, att kopplingen till
Sverige under denna tid är för dålig, samt att handledningen är för
omfattande att ta sig igenom. En del lärare att projektet verkligen lyfter
fram till nutid, medan andra menar att projektet förvisso är nytt och
fräscht, men inte att det inte hjälper till att göra den historiska kopplingen.

Negativa effekter av skolsatsningen har varit att lärare känt sig
kränkta och orättvist behandlade i och med CEIFO och BRÅs resultat
presenterades 1997. Dessa resultat stämmer dock inte. Snarare visar det
sig i undersökning på undersökning, att grundskoleelever har god
kunskap om och intresse för, Förintelsen.

6.2 Förslag på framtida forskning
Det vore mycket intressant och givande att göra en jämförande
undersökning mellan framväxten och planeringen av ”Levande historia”
och en kommersiell informationsinsats. Hur skiljer sig arbetssättet,
omvärldsanalyserna och utvärderingarna mellan sociala och kommersiella
marknadsföringsåtgärder? Vilka strategier skulle man använda sig för en
informationsinsats med kommersiellt vinstintresse fanns i stället för ett
socialt vinstintresse?

Det vore också intressant att undersöka vilka skillnader som finns
mellan ”Levande historia”, som skapats på regeringskanslinivå med hög
prioritet, trovärdig sändare och goda resurser och en mer traditionellt
förekommande anti-rasistkampanj. Skulle utformningen se annorlunda ut,
planeringstiden vara längre och analyserna fler? Skulle uppmärksamheten
bli den samma?

Ur mottagarperspektiv vore det förstås lämpligt och givande att
undersöka grundskoleelevers och ungdomars inställning till Förintelsen
och värdegrundsfrågor. Det är i alla undersökningar intressant att höra
slutmålgruppens synpunkter på kommunikationsåtgärden. Här vore det
också av intresse att se vad eleverna tycker om den undervisning, som
bedrivs kring dessa frågor. Undersökningarna kunde göras i flera olika
former, t ex genom kvantitativa enkäter, gruppdiskussioner, men också
genom deltagande observation. Att ta reda på vad eleverna tycker och
tänker, hur de vill att undervisningsmaterial ska utformas vore inte bara
intressant för ”Levande historia”, utan också för hur undervisningen och
läromedel ska se ut i framtiden. Även andra informationsinsatser som
vänder sig till grundskoleelever och ungdomar, kunde dra nytta och
lärdom från en sådan studie.
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Bilaga 2 
Intervjuguide till lärarintervjuer

Förintelsen och demokrati i undervisningen
•  I vilka årskurser behandlar du Förintelsen i undervisningen?
•  Varför just i dessa årskurser?
•  Är det viktigt för dig att undervisa om just Förintelsen?
•  Är Förintelsen mer än bara en historisk händelse?
•  Brukar ni ta upp Förintelsen i flera ämnen samtidigt? Vilka /Varför? Teman?

Grupparbeten? Föreläsare?
•  Diskuterar du värdegrundsfrågor som demokrati, tolerans och lika rättigheter

i klassen?
•  Hur går detta till? När?
•  Anser du att du som lärare har ett ansvar för demokratifostran?

”Levande historia” - allmänt
•  Vilken är din uppfattning om ”Levande historia” (LH)?
•  Vilken är din uppfattning om ”Levande historias” satsning på lärare och

skolor?
•  Är du medveten om vilken målsättningen är med LH? Målsättningen för

lärare?
•  Hur tror du att andra lärare emottog LH?
•  Hur fick du kontakt med materialet?
•  Vilken var din första reaktion när du hörde talas om LH som

projekt/skolsatsningen?
•  Tror du att diskussionen bland lärare och elever kring Förintelsen och

värdegrundsfrågor, har ökat i.o.m. LH?
•  Hur uppfattar du projektet, att det handlar om Förintelsen eller om

värdegrund?
•  Anser du att LH är positivt?
•  Vad kan vara negativt?
•  Har du i.o.m LH blivit inspirerad att söka dig vidare till andra insatser (t ex

utställningar?)

Användning av ”Levande historias” material
•  Kan du berätta hur lektioner med ”Levande historias” material brukar se ut?

Hur du går tillväga?
•  Varför använder du material från LH?
•  Vilket material använder du? Motivera!
•  Varför använder du just detta material från LH?
•  Hur ser eleverna på dessa lektioner?
•  Hur skiljer sig din undervisning nu från tidigare när du inte använde LH?
•  Vad är det som är bra/dåligt med LH för undervisningen?
•  Diskuterar ni värdegrundsfrågor i samband med Förintelsen?



•  Anser du att du fått nya infallsvinklar och nya möjligheter att diskutera
värdegrundsfrågor, utifrån Förintelsen, med hjälp av LH?

•  Anser du att LH har underlättat för dig i din undervisning? Berätta!
•  Har du använt LH på något annat sätt, under andra omständigheter? Berätta!

Boken ”…Om detta må ni berätta…”
•  Använder du ”…om detta må ni berätta…” i undervisningen?
•  Berätta hur boken används! diskussioner? Värdegrundsfrågor?
•  Vad är det som är bra/dåligt med boken i undervisningssyfte?
•  Brukar du använda boken på samma sätt varje gång ?
•  Vad skiljer boken från andra undervisningshjälpmedel?
•  Har boken på något sätt förändrat undervisningen?
•  Vilken är elevernas reaktion när de arbetar med boken?
•  Har ni beställt boken till eleverna?

Film/video
•  Använder du film i historieundervisningen?
•  Berätta om de lektioner när ni använder LHs filmer!
•  Har du varit med eleverna på bio/spelfilm om Förintelsen?
•  Skapades någon diskussion efter filmerna?
•  Vad handlade dessa om?
•  Hur fungerar filmerna i undervisningssyfte?
•  Anser du att instruktionerna och syftet med filmvisningen framgått från LH?
•  Tog du del av någon handledning ”Bilden av Förintelsen” som medföljde

filmerna innan ni såg på dem?
•  Vad tycker eleverna om filmerna?
•  Diskuterar du och andra historielärare olika filmer och vad ni kan göra med

dem?

Annat material som erbjudits inom ramen för "Levande
historia"
•  Har du använt tipskatalogen med olika böcker, evenemang, utställningar,

föreläsare osv.?
•  Har du varit inne på LHs hemsida www.levandehistoria.org?
•  Har du lyssnat på ljudkassett om Förintelsen?
•  Har du använt dialogpaketet ”Valet är ditt”? om Förintelsen och samhällets

värdegrund?
•  Annat material du har använt eller vill kommentera?

Övergripande
•  Vad tycker du är det bästa med ”Levande historia” skolsatsning/projekt?
•  Vad saknar du med LH, skolsatsning/projekt?
•  Anser du att det är viktigt med en informationssatsning av detta slag, främst

riktad till grundskoleelever?



Bilaga 1

Intervjuguide till intervju med Joakim von Scheele på
”Levande historia”

”Levande historia”, start, mål, analys, planering
•  Berätta om ”Levande historia”! Om mål, planering, aktiviteter osv.
•  Vad gjorde att kampanjen startade?
•  Hur såg planeringen ut för Levande historia?
•  Hur diskuterade ni fram olika utgångspunkter för en informationsinsats?
•  Vilka uppställda mål hade ni? Är de dokumenterade?
•  Kan du berätta innebörden av de uttalade målen; kunskapsmålet och

beteendemålet?
•  Skedde någon förstudie, målgruppsanalys, kunskapsutvärdering etc. innan

själva kampanjen?
•  Hur såg tidsramarna ut för projektet?
•  Hur utformades budskap?
•  Hur diskuterades indelningen av befolkningen i fyra arenor fram?
•  Finns det skilda utarbetade planer för dessa?
•  Hur ser aktiviteterna ut?
•  Vilken effekt har indelningen av arenorna fått?
•  Vilka kanaler har använts för Levande historia och varför?
•  Anser du att det varit lyckat att använda dessa kanaler?
•  Vad beror det på att det inte tillsattes någon talesman?
•  Vilka departement, institutioner och organisationer blev inblandade i LH och

hur blev de det?
•  Hur utvärderas ”Levande historia”?
•  Hur kan man idag mäta om målen har uppnåtts?
•  Vilka är effekterna av ”Levande historia”?
•  Hur kom det sig att kampanjen växte och blev så stor?
•  Var målsättningen redan från början att se om intresse fanns för ett permanent

Forum?
•  Är det bestämt att ett permanent Forum ska etableras? När?
•  Hur kommer Forum för Levande historia att skilja sig från kampanjen

Levande historia?

Skola/lärare
•  Berätta om skolsatsningen!
•  Hur ser skolsatsningen och materialet ut?
•  Finns någon särskild utarbetad plan för skolan och lärare?



•  Uppmuntras/stöds lärare i sitt arbete för att integrera Levande historia i
undervisningen? T ex konkreta tips på hur de integrerar den information de
får i undervisningen och hur de kan skapa dialog?

•  Hur har lärare/elever bemött informationsinsatsen?
•  Visas intresse t ex för seminarier och utbildningar, vet man hur mycket

material som har beställts?
•  Finns någon uppföljning på hur väl lärare verkligen talar om Förintelsen och

använder sig av ”Levande historia”?
•  Vad bör göras åt att många lärare enligt TEMO, inte använt stora delar av

materialet ?
•  Hur bemöter ni kritiska lärare, t ex som anser att de inte ges förtroende eller

har andra invändningar mot projektet?
•  Vad anser du är bra respektive dåligt med skola/lärarsatsningen?

Utställningar/aktiviteter
•  Hur se de olika aktiviteterna och utställningarna ut?
•  Hur har dessa konkret bidragit till arbetet mot rasism och

främlingsfientlighet?
•  Vilken var målsättningen med denna typ av aktiviteter?
•  Vilka utställningar har gynnats? Vart har dessa varit och hur har de sett ut?
•  Under 1998 genomfördes inom projektets ram ett tjugotal olika aktiviteter

inom fyra områden; föräldrar/allmänhet, skolor, universitet/forskning och
politiska manifestationer.” De aktiviteter som genomförts inom de fyra
arenorna, hur såg de ut, vem initierade dem och med vilken målsättning?
Vilka målgrupper riktade man sig till?

Övergripande
•  Vilken är ”Levande historias” största förtjänst/brist?
•  Vad skulle du vilja förändra i projektet?
•  Vad skulle du ha gjort annorlunda om du fick göra om

informationssatsningen?
•  Vad borde det tänkts mer på?
•  Hur kan man veta att ”Levande historia” har varit framgångsrikt?
•  Vad tycker du om mål/planering/utvärdering/ intresse/tid/stöd/

projektgruppen/ mottagande i generella termer?


