
REFLEKTERER: Erlend Flø Gustad, 
Maren Berg, Petra Lindman og Jo-
hanna Eggen mener turen til 
Polen gir de et helt nytt perspektiv 
på demokrati, frihet og krigshisto-
rie.

demokrati. 

Målet oppnådd
Tilbake på bussen til siste skolebe-
søk i Warszawa er det en betenkt 
og litt sliten gjeng elever som set-
ter seg ned. Praten går stadig litt 
lavt og tankevirksomheten er tyde-
lig høy. Dagen etter, før avreise 
hjem til trygge, gode Norge, skal 
elevene presentere arbeidet sitt for 
den norske ambassadøren. De 
mange inntrykkene fra reisen til-
bake i tid setter sine spor. 

– Det er fælt å se dette, men det 
er fin symbolikk i monumentene. 
Jeg har jo egentlig lyst til å reise til 
Auschwitz også, men der er alt 
mer intakt og trolig enda tøffere å 
oppleve, sier Amalie Estensen 
med støtte av Lise Norum på tur 
tilbake gjennom skogholtet i Treb-
linka. Opplevelsene fra reisen inn-
rømmer de at ikke blir glemt så 
fort. Og dermed er også målet 
oppnådd. 
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tizenship education» som et mål, 
noe som betyr at museet skal 
undervise polske innbyggere i his-
torie sett med jødiske øyne. 

– Vi må begynne med de yngste 
barna i skolen. Om 20 år vil de 
være ferdig utdannet, ha jobber og 
kanskje familie. Da vil de gi sin 
kunnskap og sine holdninger vi-
dere til neste generasjon, sier Kos-
zynska, som mener at det vil rette 
opp i tiår på tiår med manglende 
undervisning i det nå demokrati-
serte hjemlandet. 

– Forandringen ble virkelig 
tydelig under åpningsdagene av 
museet vårt, da statskanalen 
sendte en polsk-jødisk dokumen-
tarfilm i aller beste sendetid. Det 
var helt fantastisk, og er det beste 
tegnet på endring jeg har sett, sier 
hun. 

Viktig undervisning
Falstadsenteret tilbyr undervis-
ning til elever, studenter, voksne 
og andre grupper i sine historiske 
lokaler i Ekne. Hvert år besøker 
over 6.000 personer senteret for 
å  delta i  undervisning. Totalt be-
søkte neste 11.000 personer sent-
eret i fjor, medregnet arrangemen-
ter, seminar og enkeltbesøk. Ele-
ver i ungdomsskole og videregå-
ende skole utgjør de største besøk-
sgruppene.

Menneskerettigheter og histo-
rie er sentrale tema i undervis-
ningsoppleggene på Falstad. 
Undervisningen har som mål å 
øke forståelsen av sammenheng-
ene mellom fortid, nåtid og fram-
tid. Stedets historie  ligger til 
grunn for  å fremme refleksjoner  -
rundt menneskerettigheter og 

Falstadsenteret hjemme i Levang-
er. På denne måten lærer vi mer 
enn i et klasserom, sier hun og 
Maren Berg. 

– I tillegg får vi andre syn på 
den jødiske historien utover 2. 
verdenskrig, og det er godt å få 
flere assosiasjoner til Polen, sier 
Berg. 

Glemt historie
I Polen har Polin, via støtte fra UD 
og Norway Grants, etablert et mo-
bilt museum. Den utstillingen er 
bygd opp for å kunne reise rundt 
til skoler i Polen med ulike under-
visningsopplegg for å undervise 
elever lokalt. Slik håper utdannin-
gsleder Monika Koszynska ved 
Polin at framtidige generasjoner 
vil lære om jødisk historie på en 
helt ny måte. 

Polin brukes, i tillegg til sine 
gallerier og utstillinger, som 
forskningssenter og utdannings-
senter for jødisk historie, og be-
tegner seg selv som et levende 
museum basert på fortiden, men 
med framtiden i like stort fokus. 
Årsaken er nemlig et enormt hull i 
polsk historieformidling. 

– Kommunismen slettet nært 
all jødisk historie i Polen, så ingen 
nålevende polakker kjenner den 
jødiske historien vår. I skolebøk-
ene har det stått at polakker ble 
drept av tyskere under krigen, men 
ingen bruker begrepet Holocaust 
eller forklarer at det var jødene 
som ble myrdet, sier Monika Kos-
zynska, som er utdanningsleder 
ved Polin. 

Utdanner alle
Museet har etablert begrepet «Ci-

Framtidens løsning
Dagens skoleturer er ofte gjen-
stand for diskusjoner, siden turene 
ikke skal betales av egen lomme 
for elevene. Det settes også 
strengere krav til faglig innhold 
for å kunne bruke en uke av skole-
høsten på en klassetur i skoleregi. 

–Det er første gang jeg opp-
lever noe lignende som denne 
piloten, som via Falstadsenteret ga 
oss en unik mulighet. Jeg tror 
dette er framtidens måte å organi-
sere skoleturer på for å få skoletu-
rene til å overleve, sier han. 

Han mener også at skolen bru-
ker Falstadsenteret i altfor liten 
grad, både som formidler av krigs-
historie, men også som underviser 
i demokrati og andre tema. 

– Det ville vært naturlig for oss 
å bruke Falstadsenteret mer i blant 
annet krigshistorieundervisning, 
sier Langseth. 

Endrer syn
Prøvekaninene selv, deriblant Jo-
hanna Eggen, Petra Lindman, Ma-
ren Berg og Erlend Fløg Gustad, 
har brukt oppholdet til refleksjon 
over de brutale lærdommene de 
får via Polin og Falstadsenteret. 

– Denne turen setter historien i 
perspektiv, og det gir oss et veldig 
annet syn på jøder som folkeslag. 
Samtidig er Holocaust et sårt tema 
å ta fram, sier Maren Berg. 

Petra Lindman legger til at rei-
sen til dødsleiren Treblinka er et 
spesielt innslag i reisen, og sier at 
det er et tøft program de går gjen-
nom. 

– Treblinka vil gi oss et spesielt 
inntrykk, som også blir annerledes 
enn Auschwitz. Dette er opplevel-
ser vi ikke er vant til, selv med 

ved Levanger videregående skole, 
som har vært prøvekaniner for det 
nye undervisningsprogrammet 
Falstadsenteret har utviklet i sam-
arbeid med Polin-museet. 

– Dette prosjektet ble egentlig 
satt i gang av Utenriksdeparte-
mentet, da de ønsket et elevutvek-
slingsprogram. Da ble vi i Falstad-
senteret kontaktet, siden vi har 
opparbeidet oss mange kontakter 
gjennom våre undervisningsopp-
legg for 6.000-7.000 elever årlig, 
sier Brattland. 

Hun sier at prosjektet nå skal 
videreutvikles, etter at pilotutprø-
vingen har fungert meget godt. 

– Det har vært veldig spen-
nende å følge samarbeidet mellom 
skolene, og særlig gruppearbeid-
ene som elevene har utført svært 
godt. Vi er jo aldri ferdige med 
historien og det kommer stadig 
nye perspektiver. I tillegg bryter vi 
ned stereotypier gjennom slike 
møter, sier hun. 

– Fantastisk
Lærer Per Langseth ved Levanger 
videregående skole har gjennom 
flere tiår som lærer vært med på 
utallige skoleturer til blant annet 
Øst-Europa. Han sier at program-
met de går gjennom er fullpakket 
og intensivt både for lærere og ele-
ver, men er rask til å rose oppleg-
get. 

– Dette er et fantastisk opplegg, 
som vi brått fikk være med på som 
tredjeklassetur. Absolutt alt er 
organisert for oss, så vi er meget 
fornøyde med å få være med. 
Samarbeidet mellom skolene viser 
også at ungdom uansett nasjon 
ofte tenker likt, sier han. 
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