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Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen erbjuder alla skolor dramadokumentären När 

rösterna tystnar. Det är en film som ingår i utbildningspaketet Kunskapslyft om Förintelsen som vänder sig 

till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. Lärarna får ett helt nytt och unikt pedagogiskt verktyg 

för att förebygga och motverka antisemitism i skolorna. 

Filmen bygger på boken Flykten från ett folkmord av Maria Vajta Klamer och finns på www.riksff.se och 

hos Utbildningsradion (UR), som från projektets start visat ett stort intresse för filmen. 

FILMENS GRUNDTANKE 

En av de genomgående tankarna i filmen När rösterna tystnar är att det främst är genom ”den enskilda 

människans öde som vi kan förstå vår historia” och att historia är mer än ”statistik och siffror”. 

Förintelsen drabbade så oerhört många människor och det är naturligtvis viktigt att omfånget av denna 

katastrof framstår i sin helhet för eleverna. Men det är svårt att förstå verkligheten bakom siffror och 

generaliseringar om vi inte samtidigt ser händelseförloppen utifrån de enskilda människornas upplevelser 

och erfarenheter.  

Filmen vill motivera eleverna på högstadiet och gymnasiet att lära sig mer om värdegrunder och samtidigt 

ge tillfälle till diskussioner. Med lärarens hjälp och vägledning får eleverna en ökad medvetenhet om hur 

viktigt det är att ständigt vara vaksam på att demokratin hålls vid liv och försvaras. Filmen lyfter fram 

vikten av att ha mod att gå utanför den egna gruppen, att ta ansvar även för dem som kan upplevas som 

annorlunda eller främmande. För ett demokratiskt samhälle krävs det att vi kan se förbi de kulturella, 

språkliga och etniska skillnader som finns och se medmänniskan i den andre. Vi bär både ett individuellt 

och gemensamt ansvar. 

HANDLINGEN I KORTHET 

I filmen besöker en fiktiv Maria en skola för att berätta om sin bok och de människor som berättat sina 

historier för henne. Maria berättar för eleverna om Deborah som hon möter i ett gravkapell. Deborah har 

begravt sin son Adam. Under tyskarnas ockupation av Polen levde hon i Warszawas getto tillsammans 

med Adam och sin man Wladyslaw. Deborah och Wladyslaw lyckas smuggla ut sonen till en polsk 

kvinna, Helena, som tar hand om honom och gömmer honom. Deborah lyckas senare följa efter och 

genom att Helena tar emot även henne kan de överleva Förintelsen. Deborah har bevittnat hemska 

tragedier i gettot – svält och massavrättningar – och de följer henne för resten av livet. 

Leon och Ester var bara barn när de tvingades till några av de mest ökända koncentrationslägren. De 

miste allt. Aldrig mer skulle de återse sina familjer och sitt hem, sitt land, och dessutom förlorade de sin 

frihet och ungdom.  

En av eleverna fångas av historierna och fördjupar sig i dem. Filmen öppnar en dialog mellan händelserna 

och eleverna. Ungdomarnas reaktioner och berättarens röst blir en koppling till samtiden. Dokumentären 

förflyttar tittaren mellan nutid och dåtid och blandar drama, historiskt arkivmaterial och animationer, och 

drar också paralleller till i dag.  

  

http://www.riksff.se/
http://www.riksff.se/
https://urplay.se/program/224198-nar-rosterna-tystnar


 

Kunskapslyft om Förintelsen – Information Uppdaterat 25.10.2021 3 
Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen www.riksff.se  

LÄRARHANDLEDNINGAR 

Till filmen finns lärarhandledningar som innehåller en kortfattad beskrivning av filmens handling, 

kopplingen till skolans styrdokument och en historisk bakgrund till Förintelsen. Det finns dessutom fem 

olika teman att arbeta med. Den förmåga som eleverna främst kommer att utveckla är att ”använda en 

historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten 

och utvecklingslinjer” (Skolverket). 

Tema 1: Judisk identitet i Polen 

Det första temat ger läraren en unik möjlighet att undervisa om judisk identitet, historia, språk och kultur. 

I Sverige har judar status som nationell minoritet.  

Tema 2: Antisemitism – Hatet mot judar 

I det andra temat skildras antisemitismens rötter, idéer och kännetecken.  

Tema 3: Warszawas getto 

I detta tema får eleverna fördjupa sig i den situation och miljö som stora delar av filmen skildrar. I temat 

beskrivs förtryck och mänskligt lidande, men även det liv och den vilja till överlevnad som fanns i gettot.  

Tema 4: Värdet av demokrati 

Syftet är att visa eleverna att demokratin ständigt måste skyddas, att rättigheter kan avskaffas om de inte 

försvaras, att politisk frihet inte är en självklarhet. 

Tema 5: Räddarna 

I detta sista tema behandlas en liten men viktig grupp under Förintelsen – Räddarna. Eleverna får bekanta 

sig med begreppen förövare, åskådare och räddare.  

FILMFAKTA 
 

Målgrupp: Ungdomar och lärare på gymnasiet.  

Filmen kan även användas på högstadiet, men rekommenderas från 15 år.  

Ämne: Förintelsen, antisemitism, mänskliga rättigheter  

Speltid: 38 minuter  

Språk: Svenska, engelska  

Textad: Ja  

Produktionsår: 2021  

En film producerad av Skaparkraft Film & Musikproduktion i samarbete med Riksorganisationen för 

fortbildning om Förintelsen 

KONTAKT 
 

Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen 

E-post: kansli@riksff.se 

www.riksff.se  

http://www.riksff.se/
mailto:kansli@riksff.se
http://www.riksff.se/

