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Att tänka historiskt med hjälp 
av bilder: En receptionsstudie av 
gymnasieelevers sätt att tolka bilder

Ulrika Gill (tidigare Boström)

Att använda bilder i undervisning har intresseväckande för-
tjänster men även svårigheter. I historieundervisningen är bil-
der tacksamma att inkorporera inte minst som exempel på 
hur propaganda kan diskuteras källkritiskt.1 Bildexempel blir 
extra tydliga eftersom deras subjektiva beskaffenhet talar till 
våra känslor och de ofta är behängda med tydliga tendensiösa 
drag. Det var just subjektiviteten och de tendentiösa dragen 
jag ville diskutera i min studie. Syftet var att se på vilket sätt 
bilder sätter igång tankar och om dessa tankar skulle kunna 
ses som en kunskapskälla, trots sin subjektivitet. Detta utmyn-
nade i en undersökning baserad på sex olika samtal med gym-
nasieelever kring deras tankar om bilder och deras förmåga 
att förmedla historisk kunskap.2 En grundläggande fråga var 
om man med hjälp av bilder kan levandegöra kärnan i histo-
rieundervisningen, det metareflekterande om vad det innebär 

1 En rad svenska artiklar och texter diskuterar bilder som källor. Här skall 
nämnas några som jag tagit del av: Lena Liepe, ”Konst som historiskt käll-
material? Om bildens epistemologi”, i Mer än tusen ord. Bilden och de his-
toriska vetenskaperna, red. Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf Zander 
(Lund: Nordic Academic Press, 2001); Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf 
Zander, ”Bilden som källa”, i Mer än tusen ord. Bilden och de historiska veten-
skaperna, red. Lars M Andersson, Lars Berggren & Ulf Zander (Lund: Nordic 
Academic Press, 2001); Max Liljefors, ”Förflutenhetens bilder”, i Historien är 
nu: en introduktion till historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf 
Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009); Eva Blomberg, ”Sätt att se”, Historisk 
tidskrift 2 (2005): 262–273. Reine Rydén, ”Hur skall vi använda bilder? Ett 
bidrag till diskussionen om bilder som historiskt källmaterial”, Historisk tid-
skrift 3 (2006): 490–500.
2 Ulrika Boström, ”När man kollar på bilden tänker man så här”: En recep-
tionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i 
historieundervisningen (Umeå: Umeå universitet, 2014).
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att ha historisk kunskap eller historiemedvetande. Hur elever 
förstår historia som en konstruktion anses vara av vikt för ut-
vecklingen av historielärandet.3 Jag försökte genom att citera en 
av de intervjuade eleverna att fånga receptionsstudiens kärna i 
titeln på min licentiatavhandling: ”När man kollar på bilden 
så tänker man…” Den intressantare fortsättningen på den me-
ningen fanns det av naturliga skäl inte plats för men den lyder 
”…alla har ju mål i livet, man känner igen sig, inte så mycket 
men… lite bara.” Elevens kommentar, som var en reaktion på 
en bild föreställande en känd målning av Lenin agiterandes i 
mitten av en stor skara åhörare, sammanfattar en stor del av 
diskussionerna kring begreppet historiskt tänkande. Här upp-
visar eleven en grad av förståelse för den historiska händelsen 
utan att för den skull totalt identifiera sig med personen men 
ändå med en tydlig distans skapa sig en uppfattning om hur det 
måste ha varit att kämpa för ett mål i livet. Jag ville undersöka 
om man kan eller hur man med hjälp av begreppet historiskt 
tänkande kan lyfta historieundervisningen och förståelsen till 
ytterligare en nivå över de rena illustrerande och intresseväck-
ande faktakunskaperna i enlighet med kursmålens ambition 
att eleverna ska öva förmågan att nyanserat och väl motiverat 
kunna göra tolkningar kring historiska händelser och aktörer. 

Tidigare forskning

Inledningsvis sökte jag praktiknära forskning gjord i Sverige 
av detta slag. Jag fann nästan uteslutande olika försök till for-
muleringar av hur man i teorin går tillväga för att göra en bild-
analys.4 Ingenting om vad som faktiskt skedde efter att man 

3 Anette Warring, ”Historiebevidsthedens teori og empiri – en indledning, i 
Historiedidaktik i Norden 9. Del 1: Historiemedvetande – historiebruk, red. 
Per Eliasson et al (Malmö: Malmö högskola, 2012), 9. Även Sam Wineburg, 
Historical Thinking and Other Unnatural Acts (Philadelphia: Temple University 
Press, 2001), xii.
4 Elisabeth Erdmann, ”Visual Literacy: Images as Historical Sources and Their 
Consequences for the Learning and Teaching of History”, Tidskrift för lärarut-
bildning och forskning 4 (2007): 26–35; Margareta Wallin Wictorin, ”Bilder 
i läroböcker”, i Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik, red. 
Niklas Ammert (Lund: Studentlitteratur, 2011), 220; Matti Hannus and Jukka 
Hyönä, ”Utilization of Illustrations during Learning of Science Textbook 
Passages among Low- and High-Ability Children”, Contemporary Educational 
Psychology 24 (1999): 95–123. Sedan 1950-talet har Erwin Panofsky  varit 
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genomfört en bildanalys, det vill säga vilket lärande eleverna 
kunde uppnå. Inom den historiedidaktiska forskningen disku-
teras, i många av de analyser jag tagit del av, en slags utveck-
lingstanke där resultaten sammanställs utifrån kategorier om 
mer eller mindre utvecklat historiemedvetande eller historiskt 
tänkande. Ett exempel på detta är Rosalyn Ashby och Peter 
Lees modell över historisk empati som baseras på deras studie 
”Childerns concept of empathy and understanding in history”.5 
Den högsta formen av historiskt tänkande, enligt deras klassi-
ficering: ”Level 5 - Contextual historical empathy”, uppvisades 
av elever när de gjorde källkritiska kontextuella värderingar 
och förstod processen runt skapandet av historisk insikt.6 
Denna förmåga kan ställas mot förmågan på den första nivån, 
där elever uppvisade en total avsaknad av förståelse för meta-
historia. Elever på den tredje nivån gjorde jämförelser mellan 
hur de skulle ha känt i dylika situationer etcetera. 

Vidare har Darren Bryant och Penney Clark diskuterat be-
greppet emotiv empati och ställt det mot historisk empati för 
att betona skillnaderna i vad det innebär att besitta kunskap 
om historisk kontext eller ej. Baksidan av att vilja levande-
göra historien, något som till exempel sker som en dramatur-
gisk konsekvens i filmatiseringar av historien, är att personer 
som saknar kontextkunskaper tenderar att projicera sina egna 
känslor på den historiska karaktären när de försöker föreställa 
sig hur det måste ha varit.7 Att snarare betona skillnaderna och 
försöka skapa något fruktbart ur förståelsen av olikheterna 
kan vara mer givande, enligt bland andra M T Downey, då 
likheterna inte med säkerhet går att fastställa.8 Keith Jenkins är 

stilbildande inom bildanalysen, med sitt klassiska verk Meaning in visual arts 
(London: Penguin books, 1970).
5 Rosalyn Ashby & Peter Lee, ”Children’s Concept of Empathy and 
Understanding in History”, i The history curriculum for teachers, red. 
Christopher Portal (London: Falmer, 1987).
6 Ashby & Lee (1987), 81. Nämnas kan också Jukka Rantala “Assessing 
Historical Empathy Through Simulation – How do Finnish Teacher Students 
Achieve Contextual Historical Empathy?” i Nordidactica 1 (2011) som själv 
gjorde en studie av liknande art men på lärarstudenter och kategoriserade de-
ras olika grad av utvecklat historiskt tänkande.
7 Darren Bryant & Penney Clark, ”Historical empathy and ’Canada: a people’s 
story’”, Canadian Journal of Education 4 (2006): 1039–1064.
8 Downey, M. T. (1994), “Historical thinking and perspective taking in a 
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inne på ett liknande antagande, där han till och med avfär-
dar empatibegreppet. Han menar att om man bortser från sina 
egna referensramar när man betraktar historien så återstår där 
inget: ”Given that there is no presuppositionless interpretation 
of the past, and given that interpretations of the past are con-
structed in the present, the possibility of the historian being 
able to slough off his [sic] present to reach somebody else’s past 
on their terms looks remote.”9 

Som en brygga mellan konsten och historiedidaktiken fung-
erade konstvetaren Margareta Rossholm Lagerlöfs studie kring 
inlevelse i ett konstverk.10 Rossholm Lagerlöfs inlevelsebegrepp 
var användbart i min analys då det gick att dra paralleller till 
inlevelse i historiska händelser så som det diskuteras av his-
toriedidaktiker inom den anglosaxiska skolan, bland andra 
Stéphane Lévesque11. Rossholm Lagerlöf gör en skillnad mellan 
att föreställa sig och att inbilla sig vid tolkningen av en bild. 
Inlevelsen möjliggör att man blir indragen i den framvisade 
bildvärlden. Själva inbillningskraften blir problematisk för 
vetenskapen men samtidigt nödvändig för inlevelsen, skriver 
Rossholm Lagerlöf.12 Inbillningskraften är kognitivt kopplad 
och inte att förringa för tolkning även på ett vetenskapligt plan. 
För att tydligare förstå användbarheten hos det imaginära ska-
par Rossholm Lagerlöf underavdelningar till hur vi tar till oss 
det återgivna; hon talar om olika mentala tillstånd: det hypo-
tetiska, det underförstådda, det fantiserade, det skenbara, det 
tänkta och det analoga.13 Denna kategorisering skapar nyanser 
åt den indelning skapad av Lévesque som jag utgick från.

Till vilken grad låter man sin egen moral styra sina ana-
lyser av historiska händelser? Niklas Ammert diskuterar 

fifth-grade classroom”. Paper presented at the meeting of the National Council for 
Social Studies, Phoenix; Peter Seixas, ”Conceptualizing the Growth of Historical 
Understanding” i The Handbook of Education and Human Development, red. 
D. R. Olson & N. Torrance (Oxford: Blackwell, 1996), 765–783.
9 Keith Jenkins här citerad i Seixas (1996), 775.
10 Margareta Rossholm Lagerlöf, Inlevelse och vetenskap: Om tolkning av 
bildkonst (Stockholm: Atlantis, 2007), 24.  
11 Stéphane Lévesque, Thinking Historically: Educating Students for the 
Twenty-first Century (Buffalo Toronto: University of Toronto Press, 2009).
12 Rossholm Lagerlöf (2007), 16.
13 Rossholm Lagerlöf (2007), 128.  
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värderingars roll för elevers historieinlärning.14 Han menar att 
utmanande moraliska dilemman sätter igång processer som 
kan sporra elevernas historiemedvetande. Han ser fördelar med 
att jämföra värdeladdade ord som frihet över tid. Det finns i 
begreppens innebörd vissa likheter som går att ta fasta på för 
att skapa en ökad förståelse för olika tidsperioder. Genom att 
placera in de värdeladdade orden i olika kontext kan man ge-
nerera en ökad förståelse genom att titta på hur innebörden 
förändrats över tid. Läroböcker förenklar ofta skillnaderna 
mellan historien och samtiden genom att fokusera vissa grund-
läggande värderingar som till exempel mänskliga rättigheter.15 
Intentionen att levandegöra historien genom jämförelser med 
vår samtid kan i sin förenkling bli alltför schablonmässiga, som 
att förklara skeenden i det förflutna med hjälp av teknisk ut-
veckling. Eleverna får en skev uppfattning om orsakssamband, 
om de baseras på en föreställning att saker som finns idag sak-
nades förr och därför är man klokare idag.16

En undersökning som tog utgångspunkt i både bilder och 
moraliska aspekter är Peter Seixas och Penney Clarks stu-
die runt väggmålningarna i Stadshuset i British Columbia.17 
Målningarna i sig är en historisk rest från 1930-talet och vi-
sar tidens syn på Kanadas koloniala historia. Frågan eleverna 
ställdes inför var huruvida man kunde ha överseende med den 
föråldrade bilden av ursprungsbefolkningen eller om man uti-
från moraliska aspekter skulle låta måla över målningarna som 
på ett diskriminerande vis uppvisar urinnevånarna i en under-
lägsen och utsatt position. Deltagarna i undersökningen, 53 till 
antalet, delades in utifrån en begreppsbild som gick från att 
hylla målningarna, till att bevara dem utifrån dess historicitet. 
29 av eleverna ansåg att målningarna skulle förstöras medan 8 
ansåg att de borde bevaras utifrån dess historiska värde. 

14 Niklas Ammert, Historia som kunskap: innehåll, mening och värden i 
möten med historia (Lund: Nordic Academic Press, 2013), 123ff.
15 Ammert (2013) 123.
16 Peter Lee and Rosalyn Ashby i Karen J Riley, ”The holocaust and historical 
empathy”, i Historical empathy and perspective taking in the social studies, red. 
O. L. Davis Jr., Elizabeth Anne Yeager & Stuart J. Foster (Oxford: Rowman 
and Littlefield publishers, 2001), 24.
17 Peter Seixas och Penney Clark, ”Murals as Monuments: Students’ Ideas 
About Depiction of Civilization in British Columbia”, American Journal of 
Education 2 (2004): 145.
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Syfte och Frågeställningar

Studiens syfte var att med en receptionsstudie beskriva hur ett 
antal gymnasielever reflekterar kring kunskap förmedlad ge-
nom bilder, det vill säga måleri, fotografi samt illustrationer, 
utifrån teorier om begreppet historisk empati.

Licentiatavhandlingens övergripande forskningsfråga lyder: 
På vilket sätt kan bilder av historisk art, antingen illustrerande 
eller dokumenterande/fotografiskt vara en resurs för att akti-
vera och kvalificera elevers historiska empati så som strukture-
rats utifrån Stéphane Lévesque? 

För att besvara denna fråga behövde följande underlig-
gande frågeställningar besvaras:
Väcker bilder känslor och resonemang utifrån moraliska 
aspekter i större eller mindre utsträckning när den historiska 
kontexten saknas?

Vilken historisk tolkning gör eleverna i mötet med bilder? 
Hur kan detta relateras till elevernas tidigare kunskap i historia 
sett utifrån antalet studietimmar på gymnasiet?

Använder eleverna mer eller mindre fantasi, initierat av bil-
derna, för att resonera sig fram till tänkbara resonemang?

Teori

Historiemedvetande har kommit att bli ett centralt begrepp 
inom historiedidaktiken men samtidigt anses det som relativt 
svårt att praktisera i undervisningen.18 Begreppet har diskute-
rats inom en mer teoretisk filosofisk historiedidaktisk inrikt-
ning med fokus på identitet och historia, där begrepp som 
historiekultur, kollektivt minne och historiebruk tillämpas.19 
Historiemedvetande kan förstås som den historiska förståelse 
och som vi bär med oss i vårt dagliga liv samt vårt kollektiva 
minne. I den så kallade anglosaxiska traditionen brukas ett an-
nat begrepp, ”Historical thinking”/historiskt tänkande, vilket 

18 Robert Thorp, “Historical Consciousness and Historical Media: A History 
Didactical Approach to Educational Media”,  Education Inquiry 5:4 (2014): 
497–516. 
19 Mary Ingmansson, ”Det kunde lika gärna ha hänt idag”: Maj Bylocks 
Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna 
(Göteborg: Makadam förlag, 2010), 16.
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fokuserar på kunskapsbildning. Att tänka historiskt betyder 
att man är medveten om hur kunskap produceras. Stéphane 
Lévesque hävdar att man inte kan utvecklas i historiskt tän-
kande om man inte använder en del metodspecifika frågor som 
rör urval, att förstå vad som är viktiga historiska frågor, konti-
nuitet och förändring, utveckling, källor samt frågor om moral, 
det vill säga historisk empati.20 Lévesque utgår från ”The big 
six” vilka är sex kategorier som Peter Seixas formulerat som 
grunden för historiskt tänkande.21 Enkelt uttryckt eftersträvas 
den metahistoriska kunskapen där konstruktion och represen-
tation av historia blir avgörande för våra egna uppfattningar 
om historia. Det vill säga hur läser man historia? Vilka är de 
kognitiva handlingar som föranleder tolkningar av historia?

Historisk empati är ett begrepp som Stéphane Lévesque och 
Peter Seixas använder för att komma åt skolelevers moraliska 
ställningstaganden kring deras historiska förståelse. Historisk 
empati kan i detta sammanhang beskrivas som att förstå histo-
rien utifrån dess kontext, utan att moraliskt döma den utifrån 
samtida värderingar. Det är främst Stéphane Lévesques struk-
turering och konkretisering av den historiska empatin som jag i 
min studie har försökt operationalisera med hjälp av intervjuer 
rörande bilder.22 Frågan man måste ställa sig, enligt Lévesque, 
är hur vi kan förstå våra förfäder vilka hade ett annat moraliskt 
ramverk än vad vi har. Historikerns roll är snarast dubbel då 
denne försöker förstå känslor och agerande och samtidigt ha 
full kontroll över verifierbara fakta för sina belägg.23 Lévesque 
menar att komplexiteten i den historiska förståelsen ligger i att 
undvika ”presentism”, det vill säga felgreppet att försöka tolka 
historien utifrån våra värderingar av idag och samtidigt efter-
sträva att komma de historiska personernas tankar och känslor 
så nära som källorna tillåter. Sett utifrån perspektivet att leva 
sig in i historien och försöka förstå, bör nämnas att det inom 

20 Lévesque (2009), 27.
21 Peter Seixas et al, The Big Six: Historical Thinking Concepts (Toronto: 
Nelson Education, 2013).
22 Lévesque (2009).
23 Lévesque (2009), 147f; 145. Uttrycken ”psyche snatcher”, ”necromancer” 
och ”time-traveller” har Lévesque hämtat från Denis Shemilt, ”Beauty and 
the philosopher” i Learning history, red. Dickinson et al (London: Heinemann 
Educational, 1984), 41–43.
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den historiedidaktiska forskningen även förs diskussioner om 
narrativets roll. Bland andra Jörn Rüsen diskuterar en narrativ 
kompetens som en förmåga att placera in sig i historien, vil-
ken kan öka engagemanget för historieämnet. Rüsen menar att 
man genom att tala om människors egna minnen, erfarenheter 
och upplevelser har större möjlighet att lyckas beröra och in-
tressera lyssnarna.24 En av mina frågeställningar belyser frågan 
om fantasi och narrativ är en metod som eleverna använder 
sig av ifall de brister i den kontextuella historiska förståelsen. 
Det blev en viktig fråga att ställa sig hur vi ska göra med den 
kunskap vi kan utvinna ur det imaginära. Det är inte så mycket 
en fråga om att underskatta eller överskatta narrativet för 
kunskapsförmedlingen utan snarare att förbehållslöst se vad 
som sker i mötet mellan gymnasieelever och bilder. Man skulle 
kunna se narrativisering som ett didaktiskt verktyg. Lévesques 
kategorisering ”imagination” är en del i hur han beskriver den 
historiska empatin i samband med frågan om fantasi och nar-
rationer, något som kan översättas med att kunna skapa sam-
manhang eller att ha en föreställningsförmåga. Detta är vad 
elever använder när de reflekterar över bilder som de saknar 
kontextuell förståelse för. I vissa tider har fantasin eller före-
ställningsförmågan ansetts vara nödvändig för rationellt be-
slutsfattande. Idag genomsyrar den filosofiska rationalismen 
och empirismen hur fantasi och dess förmåga att hjälpa oss 
att tolka sinnesdata betraktas.25 Men fantasin har under pe-
rioder ansetts nödvändig för rationellt beslutsfattande, liksom 
den kan vara behjälplig exempelvis vid studiet av oprocessat 
källmaterial. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns något dub-
beltydigt i sättet vi tar till oss bilder. Bilder väcker känslor av 
subjektiv karaktär vilket gör dem källkritiskt svårtillgängliga 
för en historiker. Samtidigt ökar det kognitiva intrycket, fö-
reställningen, genom att verket framkallar känslor som berör. 
Den kognitiva uppfattningen är också beroende av verkets 

24 Jörn Rüsen, ”Functions of historical narration –proposals for a strategy of 
legitimating history in school”, i Historien är nu: en introduktion till historiedi-
daktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 
2009), 53.
25 Rossholm Lagerlöf (2007), här hänvisar hon till Aristoteles skrift om själen 
Peri psyches, 131.
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faktamässiga kontext. En tredje aspekt får signifikans vid bild-
tolkande, nämligen det moraliska ställningstagandet, vilket 
kan försvåra möjligheten att ta del av en bilds information. 

Metod och material

Materialinsamlandet för denna receptionsstudie gjordes ge-
nom små fokusgruppssamtal, bestående av fyra personer i 
varje grupp. Eleverna kom från olika gymnasieskolor och gick 
i årskurs två på samhällsvetenskapliga programmet, det ekono-
miska programmet eller handelsprogrammet. Efter fyra genom-
förda intervjuer uppstod ett behov av att intervjua ytterligare 
gruppsammansättningar av elever, vilka dels skulle ha en annan 
bakgrund än svensk med tanke på fokus för historiekursens 
centrala innehåll, och dels skulle ha mindre erfarenhet av his-
toriestudier. Gruppen elever med minst erfarenhet av historie-
studier läste inom ramen för sitt program enbart Historia 1a1, 
det vill säga 50p och vid tillfället för deras deltagande i studien 
hade de ännu inte påbörjat denna kurs. Denna grupp skulle 
komma att få representera en mer direkt spontan bildbearbet-
ning eftersom de av naturliga skäl inte hade samma mängd 
förkunskaper som eleverna i de övriga grupperna. Utökandet 
av fokusgruppsantalet ansågs nödvändigt för att nyansera de 
mönster som redan framkommit i de fyra första intervjusamta-
len. Ytterligare ett försök att hitta nyanser i materialet gjordes 
genom att se till de olika gruppernas medianpoäng, det snitt-
betyg som krävdes för antagning på respektive program på de 
olika skolorna. Snittbetyget antogs signalera någon slags läs-
vana, utifrån tanken att bilder kan ha olika effekt på lässtarka 
respektive lässvaga elever och för att kunna undersöka hur re-
sonemangen om historisk empati kunde te sig eller om sådana 
överhuvud taget infann sig och om det skilde sig åt beroende 
på studiemotivation/studievana baserad på antagningspoäng 
till det specifika gymnasieprogrammet.26

26 Margareta Wallin Wictorin, ”Bilder i läroböcker”, i Att spegla världen: läro-
medelsstudier i teori och praktik, red. Niklas Ammert (Lund: Studentlitteratur, 
2011), 220.
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Under ca en timme intervjuades eleverna om sin syn på historia 
utifrån ett bildmaterial bestående av 34 olika bilder med tillhö-
rande bildtext. Bilderna var inordnade under 7 olika rubriker: 

A: franska revolutionen

B: Allmän rösträtt

C: Ideologierna växer fram, olika samhällsklasser under 
1800-talet. 
Vad berättar bilderna om olika livssituationer?

D: Industrialismen

E: Krig, Upplever du någon skillnad mellan foto eller 
målning?

F: Bildernas egen historia, vad är mest historiskt äkta?

G: Slaveri och kolonialism.

Rubriker och bildval härrör från de vanligast förekommande 
läromedlen i historia för gymnasiet.27 Inga okända bilder an-
vändes för eleverna då avsikten inte var att testa deras fakta-
kunskaper kring historia eller den historiska händelse bilderna 
representerade, utan att främst på en mer allmän nivå få en 
uppfattning om deras sätt att se på bilder. Rubrik E och F är 
mer mediespecifika frågor för att utröna om eleverna hade 
vissa preferenser vad gäller medietyper, vilket skulle kunna av-
spegla hur de därefter valde bilder, då frågorna var formulerade 
på följande vis:

1. Alla väljer först den mest representativa bilden för rubrik F. 
Svara på frågorna nedan: a) - g). 

a) Varför valde du den här bilden? 

b) Om du får associera helt fritt, bygger du upp en fiktiv 
berättelse kring personerna på bilden eller fastnar du mer 
för någon faktadetalj kring det du vet om bilden?”

c) Hur tycker du att bilden visar att det är en historisk bild? 
Det vill säga vad i bilden gör att du tänker på skillnaderna 
mellan då och nu, (om du gör det förstås)?

27 Slutsatsen om vilka läromedel som var vanligast förekommande drogs efter 
ett mailutskick till alla historielärare i den aktuella kommunen. Jag utgick från 
deras svar vid urvalet av bilder samt hur de tematiskt delats in och presenterats 
för eleverna.
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d) Är det lätt att förstå skillnaderna mellan livet som man 
levde då jämfört med idag, när du tittar på bilden? Varför, 
varför inte?

e) Hur medveten är du om bildskaparens intentioner?  Ringa 

in:

1 inte alls

2 lite

3 jag tänkte på det

4 mycket

5 helt avgörande

f) Skulle det gå att tolka bilden på något annat sätt?

g) Har du något att tillägga?

Därefter får du välja två eller tre av, de för dig, mest representativa 
epokerna. Gör likadant: välj den bild som du tycker är mest 
representativ för de olika epokerna/rubrikerna som du har valt, 
svara på frågorna. Du får en svarsblankett för varje epok.

Varje samtal med de olika grupperna inleddes med att eleverna 
fick svara enskilt och skriftligt på de ovanstående frågorna, för 
att ges tid att fundera i lugn och ro. Därefter fick de i tur och 
ordning redogöra för sina svar och utifrån detta inleddes sam-
talen. 

Elevernas reflektioner analyserades efter följande kategori-
sering: Historisk kontextualisering eftersökte svar som tydligt 
genererade tankar som åberopade en historisk kontext och 
som innehöll källkritiska resonemang, och då även reflektioner 
kring den egna familjens historia. Svaren i denna kategori skulle 
inte innehålla tydliga subjektiva känsloyttringar. Däremot i ka-
tegorin Moral åberopades bildernas moraliska ”karaktär”. De 
moraliska ställningstaganden som eleverna uppvisade rörde sig 
i ett spektrum mellan tankar om rättvisa rörande den histo-
riska kontexten, till sympatiska yttranden där eleverna tyckte 
synd om personerna på bild, samt till progressiva åsikter där 
eleverna uppvisade förståelse för att det är viktigt att dra lär-
domar av historien. För tydligheten utformade jag underkate-
gorier till dessa svarsresultat i form av: rättvisepatos, sympati 
och progression, där sympati skulle kunna förstås som emotiv 
historisk empati. 
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Resultat

Genom bilderna, vilka försetts med korta förklarande bildtex-
ter, samtalade eleverna på egen hand om olika förhållningssätt 
till historien. De medvetandegjorde och redogjorde för kom-
plexa resonemang och sina egna moraliska ställningstaganden. 
Samtalen berörde exempelvis slaveriet som en del av den tidens 
normer, insiktsfulla analyser rörande Marie Antoinettes ledar-
skap sett ur olika perspektiv gjordes och borgarflickor vid ett 
piano relaterades till flickor i vår samtid utifrån en stad /land-
problematik. 

Att bilder skulle sätta igång mer inlevelsefulla analyser och 
reflektioner var emellertid ett resultat som uteblev i denna un-
dersökning. Det mest framträdande resultatet var att eleverna 
förhöll sig till den historiska kontexten. Anledningen till att 
den så kallade kontrollgruppen kallades in var för att se om 
eleverna förhöll sig olika till bilderna, om kontrollgruppens 
elever skulle ge uttryck för ökad sympati/emotiv empati och 
om de hade lättare att fördöma och moralisera. Ytterligare en 
fråga var hur de skulle ställa sig till bilder vilka medvetet valts 
ut för att kunna locka fram starkare känslor, till exempel ett 
porträtt på ett avlidet spädbarn, en soldat som blir skjuten på 
slagfältet eller 9/11-attacken. 

Om man sammanfattar tendenserna och sätten att reflek-
tera kring bilderna i denna undersökning visade resultaten att 
eleverna med högre betygssnitt gjorde fler och mer omfattande 
källkritiska reflektioner och att de sällan gav uttryck för mo-
raliskt ställningstagande. Den motsatta situationen hittar man 
hos kontrollgruppen, som då ännu inte läst historia, som of-
tare kopplade bilderna till moraliska aspekter som orättvisor. 
Dessa uppvisade fler uttryck för sympati med de historiska 
personerna på bilderna, eller emotiv empati för att använda 
Bryant och Clarks begrepp.28 Av de bildkategorier som fanns 
med i undersökningen var kontrollgruppen mest aktiv inom 
kategorin Slaveri. Bilderna väckte starka känslor och eleverna 
uttryckte igenkänning med personernas känsla av förnedring, 
rädsla, sorg och så vidare. Men det fanns även mer medvetna 
reflektioner av typen historisk empati vilket kom till uttryck 

28 Darren Bryant & Penney Clark (2006): 1039–1064.
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vid en hätsk debatt som uppstod i gruppen. Två elever försökte 
förstå hur slaveriet hade kunnat fortgå under så lång tid och 
en elev sa: ”[…] man tror sig kunna leva in i situationer men 
under slavtiden, när mörkhyade var slavar […], det var ju själv-
klart ett helvete men det var ju så på den tiden.” 

På en generell nivå kan undersökningen sägas visa exempel 
på hur tankar igångsätts, och att de kan inleda processer som 
det därefter är upp till läraren att vägleda. Några resonemang 
som uppkom kring en illustration av ett slott som satts i brand 
under franska revolutionen var att värre saker måste ha hänt 
eftersom folket (på bilden) inte verkade bry sig om branden. 
En annan elev uttryckte att branden på bilden symboliserade 
frihet. Andra exempel visade på hur tankar kring historia och 
strukturer utarbetades och hur elever drog paralleller till idag 
och sig själva. Ett foto av två viktorianskt klädda flickor i 
övre tonåren som sitter vid ett piano och spelar, övervakade 
av en äldre man, kanske lärare eller pappa,29 fick en elev att 
diskutera strukturella skillnader mellan stad och land i Sverige 
idag och en annan elev menade sig se hur svenskar lever idag, 
bortskämda med många tillgångar. Ett annat exempel som vi-
sade på hur man läser en bild olika beroende på den erfarenhet 
man har med sig var två olika reflektioner kring ett porträtt på 
Marie Antoinette och hennes barn från 1778 av Elisabeth Vigée 
LeBrun. En elev hade varit i Versailles och sett slottets grandiosa 
utformning och hur avskilt det ligger från Paris. Hon såg på Marie 
Antoinette som ett fall för omständigheterna; i och med att hon 
alltid levt i slottsmiljöer och blivit bortgift som 14-åring, saknade 
hon en ”verklighetsbild”. En annan elev såg det som franska fol-
ket såg i Marie Antoinette när franska revolutionen bröt ut, att det 
var irriterande att se kungafamiljen ”leva på det sättet.” 

29 Det finns ett problem med de svenska läroböckerna i historia där bilderna 
i undersökningen hämtats från och det är att de enda källangivelser som finns 
är till bildbyråerna där bilderna kommer ifrån. Det saknas generellt sett alltid 
upphovsman. Att söka bilderna på bildbyråerna är en djungel och i princip 
omöjligt eftersom man enbart har ett motiv att gå efter och därför får söka 
bilderna efter kategorier.
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Analys och diskussion

Man kan se elevernas svar som exempel på hur de använder 
olika strategier för att närma sig och förstå historia. Till viss del 
beror dessa val av strategier också på konventioner inom grup-
perna. Självklart var de präglade av den undervisning de tagit 
del av, och om utrymme funnits hade det varit intressant att 
även ha följt deras undervisning och intervjuat lärarna. Trots 
allt gav samtalen olika karaktär mellan grupperna och man 
kunde ana vilka bilder de tittat på i klassrumsundervisningen 
och vilka de kände igen då de relativt ofta valde bilder utifrån 
igenkänning snarare än att någon bild väckte nyfikenhet i form 
av komposition eller innehåll. Det kunde även vara innehållet i 
bilderna de kände igen och därför valde dessa. 

Undersökningen visade hur eleverna med hjälp av bilderna 
diskuterade sina olika förhållningssätt gentemot historien. De 
både medvetandegjorde sina respektive moraliska förhållnings-
sätt samt medvetandegjordes om en rad moraliska ställnings-
taganden. Till viss del kan man säga att historisk empati finns 
latent hos oss men behöver förlösas genom en slags sokratisk 
metod, till exempel genom att låta eleverna studera bilder och 
svara på de frågor som bilden väcker. Det man pratar om kring 
bilderna, de första spontana tankarna som väcks, kan lätt bli 
något konkret i undervisningen, något som förklarar mer ab-
strakta tankegångar.

Logik och rationalitet tycktes vara de första hjälpmedel 
eleverna med högre studievana tog till när de tolkade en bild, 
eller det sätt som de uppvisade att de förstod bilder utifrån 
i sina resonemang. Utifrån de kategorier av historiskt tän-
kande, fantasi, kontextuella och moraliska antaganden, som 
presenterats av Stéphane Lévesque, visade min studie att det 
är lättare att ta till känslor och göra normativa värderingar 
av historien om man har mindre förkunskaper. Eleverna gav 
inga uttryck för fabulerande berättelser vid betraktandet av 
bilderna, utan gjorde snarare anspråk på att föra rationella 
resonemang kring bilderna. Kontexten och uppgiften tycktes 
styra eleverna i denna riktning. Däremot kunde man se en ten-
dens till att uttryck för medkännande i form av empati, åtmins-
tone som det manifesterades i resonemangen, var fler till antal 
bland de elever som hade läst färre historiekurser. Resonemang 
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kring medkännande, där man identifierar sig med den histo-
riska personen skiljer sig avsevärt från det distanserade ratio-
nella förhållningssättet att förstå förflutenhetens aktörer och 
varför de gjorde som de gjorde. Inom tolkningens ramar finns 
det teorier, till exempel av konstvetaren Rossholm Lagerlöf, 
vilka hävdar att igenkänning av förevisade livserfarenheter i 
en bild, i det betraktade, kan sätta igång imaginära processer. 
Historiedidaktiker som Christine Counsell hävdar på ett lik-
nande sätt att det kan hjälpa eleverna att förstå historia om de 
kan använda sin fantasi för att leva sig in i historiska personers 
liv och leverne.30 Kanske är det som en elev i undersökningen 
uttryckte det: ”Jag bygger upp en berättelse från vad jag vet”. 

Det finns en risk att ta ställning till som undervisande lärare 
som vill använda bilder i undervisningen och det är skepticis-
men. Man kan dra en parallell till litteraturvetenskapen och 
den författarbiografiska metoden för analys som sedermera 
ersattes av mer textnära läsarorienterade analysmetoder, efter-
som det uppstod en oro att verket inte skulle kunna uppfattas 
om biografin fick all plats.31 Denna studie visade att eleverna 
ibland blev fastlåsta i sina tankar rörande källkritiska resone-
mang, som exempelvis en fokusgrupp som ansåg att 9/11-at-
tacken var den händelse som mest representerade historia för 
dem. De ansåg att de bara kunde lita på den bilden eftersom 
de hade en egen relation till den händelsen. Utan att undvika 
källkritiken kan man hjälpa eleverna att vidga sina tankar och 
se hela verket.

Bilder används inom historieundervisningen och kan såle-
des vara en resurs för att aktivera och kvalificera elevers histo-
riska empati och därmed inte bara användas för att till exempel 
visa hur något såg ut eller genom att göra källkritiska analyser 
med. Jag tycker mig ha funnit att samtalen i dessa fokusgrup-
per kunde aktivera och uppmärksamma eleverna på vad det 
innebär att närma sig historien, och vara medveten om sina 
egna fördomar och sina egna förkunskaper. Som nämndes i 
teoriavsnittet har det förts diskussioner huruvida det finns för-
delar eller nackdelar med att ta fasta på likheter eller skillnader 

30 Christine Counsell, ”What do we want students to do with historical change 
and continuity”, i Debates in history teaching, red. Ian Davies (Milton Park, 
Abingdon, Oxon: Routledge, 2011), 117f.
31 Paul Tenngart, Litteraturteori (Malmö: Gleerups, 2008), 56.
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i historien och om det blir likheterna i form av värderingar som 
rättvisa man tar till när man ska förstå ett historiskt perspek-
tiv då man saknar en historisk kontext. En möjlig förklaring 
till varför eleverna i gruppen som läst mest historia och i en 
studievan miljö, inte gav uttryck för någon emotiv historisk 
empati, skulle kunna vara att de genom sin kunskap tydligare 
kan se helheter och därmed hade förmågan att se orsakerna till 
skillnader i samhället och därför kunde sätta problemen i rela-
tion till samhället i stort. Beslut fattade i det förflutna kunde 
då anses logiska och behövde inte ses som irrationella uttryck 
för en generell orättvisa och/eller ondska. En annan teori be-
lyser vana och konventioner. Som också nämndes tidigare har 
Ammert, Seixas och Clark i sina studier om läromedel i historia 
funnit att dessa relativt ofta lyfter fram moraliska aspekter av 
historiska händelser. Ett skäl till detta kan vara att man genom 
att lyfta mänskliga rättigheter vill skapa ett engagemang för 
ämnet. Den andra sidan av att lyfta sådana frågor är frågan 
om vilken typ av förståelse för historien man därmed skapar? 
Därmed är vi åter tillbaka i resonemangen och diskussionerna 
om hur man väcker intresse för historia, en fråga som är viktig 
men knappast kan besvaras en gång för alla. 
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