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Abstract  
Images are used in history education for a variety of reasons, not least to 
generate interest through a better understanding of historical events and 
people. The aim of this study was to investigate how historical pictures, 
either illustrated or documentary/photographic, can be used as a resource 
for activating and improving pupils' historical empathy, in the way described 
by Stéphane Lévasque.  

I conducted a reception study on five different focus groups consisting 
of pupils from different upper secondary schools in Sweden. The pupils va-
ried with regard to number of credits for admission to upper secondary 
school. A sixth group of pupils was interviewed as a contrasting control 
group in order to add perspective to the results. The discussions were based 
on the pupils' interpretations of 34 selected pictures, all of which were taken 
from the most common history textbooks. Each pupil was asked to choose 
the picture he/she felt was the most representative historical image. On the 
basis of the strategies used by the pupils when interpreting the pictures and 
discussing them, the material was analysed in accordance with Lévesque's 
categories: imagination, historical contextualisation and morals. The last 
category, morals, was further divided into three sub-categories: sense of 
justice, sympathy and progression. 

The reflections of the pupils and the degree of contextualisation va-
ried. It appeared that the pupils were less inclined to discuss assumptions 
about the persons in the pictures; instead they chose to discuss the historical 
context in question. The pictures in this study did not seem to trigger the 
pupils to fabricate anachronistic reasoning about history; when they did 
produce lengthy reasoning, it was contextual, structural and metahistorical. 
In this context, the pupils who belonged to the group with the highest ave-
rage of credits showed some signs of reflection on the basis of historical 
context and some criticism about the historical sources. On no occasion did 
any of the pupils choose a picture as a concrete expression of injustice.  

One of the questions this study aimed to explore was whether a lack of 
historical context affects how pictures trigger emotions and reasoning on the 
basis of moral aspects. Some of the pupils displayed moral standpoints, pri-
marily the degree of morals concerning injustice. One possible interpretation 
could be that the feeling of being unfairly treated and subjected to insulting 
behaviour and social injustice was something the pupils could relate to. The 
group of pupils who had not yet studied history at upper secondary school, 
the control group, generally made reflections using this sort of reasoning 
when they discussed the historical aspects of the pictures. 

Keywords: historical empathy, historical understanding, historical 
images, reception, history didactics 
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Förord 
Jag älskade böckerna om Narnia när jag var liten och jag slukade dem en 
efter en. Jag har alltid varit nyfiken på vad som händer på andra sidan den 
där dörren av oanade möjligheter, att kliva över tröskeln och in i en magisk 
värld som, åtminstone i fantasin, blir helt realiserbar. Jag var också ett av de 
där barnen som naivt trodde på en riktig gubbe inne i tv-apparaterna. Upp-
vuxen på 70-talet var televisionen fortfarande en magisk värld. Jag växte upp 
och fascinationen bestod. Länge trodde jag att jag nått kulmen av förtroll-
ning efter att jag sett Solaris, (1972) av Andrej Tarkovskij. Huvud-personen 
psykologen Kelvin får i uppdrag att ta reda på vad det är för mystiska om-
ständigheter en rymdstationen runt planeten Solaris råkat ut för. Det visar 
sig att besättningens minnen har materialiserats, vilket skapar minst sagt 
märkliga scener när förträngda minnen gör sig påminda i fysisk form. Kelvin 
själv får tackla minnet av sin fru som han försöker glömma av dåligt samvete 
och sorg. I en scen tycks de dock återförenas i ett kulturellt gemensamt 
minne från jorden. Med kamerans hjälp bokstavligt talat glider de in i Pieter 
Bruegels Jägarna i snön (1565). Kameran zoomar in på personerna i det 
klara vinterlandskapet och vi som betraktare kliver innanför ramen där tav-
lan tycks komma till liv.  

Här sitter jag nu och inser att jag återigen har försökt kliva in i en ma-
gisk värld. Fortfarande tror jag, starkt präglad av Solaris, att bilder kan få 
försvunna, förflutna eller magiska världar att komma till liv. Denna gång 
bestämde jag mig för att testa om det faktiskt var så att vi på riktigt kan kliva 
in i historien genom bilder. Hoppfullt kontaktade jag några gymnasieelever, 
visade dem ett antal bilder och frågade dem sedan vad de sett där på andra 
sidan. Denna gång var jag vägvisaren (Tarkovskijs Stalker.)  

Att jag fick möjlighet att göra detta var tack vare att en annan dörr 
öppnade sig, nämligen Forskarskolan Historiska Medier genom institutionen 
för idé och samhällsstudier vid Umeå universitet samt högskolan i Dalarna. 
Jag vill härmed tacka för att jag fick möjlighet att ge mig ut på detta äventyr 
som har varit en lärorik, inspirerande och fascinerande resa. Inom ForHiM 
har några personer varit särskilt viktiga inte bara i egenskap av arrangörer 
utan att de även genom sin värme, humor och klokhet gjort detta möjligt. 
Jag vill tacka Daniel Lindmark, Anna Larsson, Björn Norlin, Monika Vin-
terek, Henrik Åström Elmersjö och Carina Rönnqvist för ert arbete, både 
som kursledare och inspiratörer men även som arrangörer av seminarier och 
studieresor. Vem i gruppen kommer någonsin att glömma alla dessa internat 
med frukost, fika, lunch, fika, middag, grillfest och vickning på samma dag?  

Vad vore väl detta arbete utan de två personer som flitigast läst, svarat 
på frågor, styrt upp det vetenskapliga tänkandet, bollat idéer, utvecklat tan-
kar, och alltid stöttat mig? Ett stort tack vill jag rikta till mina handledare. 
Huvudhandledare Lars Pettersson för dina visa kommentarer och positiva 
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stöttande (men Kant fanns det inte tid för denna gång.) Helena Danielsson 
tack för dina otaliga uppslag och inspirerande idéer som hjälpte mig vidare 
när det kändes trögt. Ingen kan läsa som du. Inte ett bortglömt komma har 
du missat. Tack också till Maria Görts för din läsning av min text under arbe-
tets gång. För att inte tala om alla goda kloka peppande läsningar och fina 
stöd som ni mina fantastiska, roliga och charmiga ForHimkolleger bidragit 
med. Tack Aleksandra, Andreas, Annie, Carl, Catharina, Cecilia, José, Karin, 
Lena, Lina, Peter, Maria, Robert, och Åsa!  

Ett speciellt ödmjukt tack vill jag framföra till de tålmodiga elever som 
gav av sin dyrbara ungdomstid för att sitta och samtala med mig om bilder. 
Tack till alla deras lärare som öppnade upp sina klassrumsdörrar och lät mig 
låna deras elever. 

Det finns också några personer som i allra högsta grad gjort att denna 
lic-avhandling ser ut som den gör. Tack Rikard Nordström på Nationalmu-
seum, Jonas Jonsson på TT, Jaak Kruusmägi på IBL Bildbyrå. Vidare är det 
även några bildredaktörer som gett sitt godkännande och som jag vill tacka. 
Magnus Andersson, Liber AB och ett särskilt varmt tack till Ingrid Westman 
på Gleerups för att du hjälpte mig att reda ut denna snåriga djungel av bild-
rättigheter och hur de utländska arkiven representeras i Sverige. 

Slutligen återstår bara att konstatera att denna resa har på alla plan 
varit en minst sagt livsavgörande (!) sådan. Hade det inte varit för detta ar-
bete hade jag aldrig träffat Christian. Tror bestämt att jag kan öppna dörren 
och komma tillbaka till verkligheten nu, en sista tidig morgon i maj 2014.  
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Inledning 
Kan vi älska film och Platon på samma gång? Den frågan ställer sig Bill 
Nichols i inledningen till sitt arbete om dokumentärfilm: Representing rea-
lity. Enligt Platon är bilder avbildningar som enbart distraherar och motar-
betar vårt förnuft och vår längtan efter sanningen. Är det inte så att bilder är 
mystifierande avbildningar som det skrivna ordet på ett ögonblick avmystifi-
erar och omskapar till ett föremål för kunskap? Åsikter om bilder som kun-
skapsbärande har ändrats över tiden. Länge var bilder den kunskapskälla 
illitterata personer hade att tillgå när de till exempel skulle ta till sig kyrkans 
och maktens budskap. Stora väggmålningar i de svagt upplysta kyrko-
rummen illustrerade de faror som väntade den som avvek från den rättavä-
gen. Under renässansen blev vetenskapliga illustrationer viktiga som kom-
plement till de lärda skolastiska texterna eftersom man fortfarande litade 
mer på ögat och seendet än den skrivna texten. Ända sedan 1600-talet har 
bilder och grafik varit en del av pedagogiken och didaktiken.1 Undervis-
ningsbilder sattes upp i klassrummen för att visa uppförstorade biologiska 
exempel på växter och djur. Naturen flyttade in i klassrummen när eleverna 
inte hade naturen runt hörnet, tillgängligt för egna upptäcktsfärder. Studiet 
av en bild fick bli en ställföreträdare för verkligheten, en representation. 
Upplysningsfilosofins genombrott på 1600-talet och dess syn på vetenskap 
lade grunden för seendets och åskådningens pedagogik och empirismen 
möjliggjorde detta reproducerande av allehanda växter och djur.2  

Därefter kom filmen, Utbildningsradion och datorn. Idag bloggar unga 
människor på Youtube och blir stjärnor genom att lägga ut filmer om sina 
necessärer eller dylikt.3 Är det en liknande strävan av att skapa virtuella 
världar och skapa nya sinnesupplevelser vare sig det sker med planscher 
eller digitala bildvärldar?  Det är idag ingen sensation att utvecklingen tagit 
sig dessa uttryck, men det är intressant att i vårt visuella samhälle, mycket 
forskning har ägnats åt skillnaderna mellan text och bild, där man ställer 
frågor om bilder kan tillföra ny kunskap eller om de förvirrar och försvårar 
innehållet i läroböcker. Det är således i relation till text och med hjälp av text 
som bilder också analyseras och i vissa fall ses bilder även som text.  

Mot den bakgrunden vill jag undersöka bilden som kunskapskälla och 
då inte i relation till det skrivna ordet som i läroböcker, då det redan finns 
mycket kompetent forskning gjord på det området. Jag kommer att under-
söka elevers förståelse, deras analys och lärande utifrån bilder. Det jag vill 
undersöka är vad eleverna tar till sig och finner meningsfullt vid eget bildtol-
kande. Detta för att vidare undersöka om bilder är känslobringande och 

                                                             
1 Sylvie Molitor, Steffen-Peter Ballstaedt & Heinz Mandl ”Problems in knowledge aquisition from text and 
pictures,” Advances in psychology (1989): 5-6. 
2 Yvonne Eriksson (2009), 124. 
3 Matilda Gustafsson, ”Glöm bloggarna här är generation Youtube,” Dagens nyheter, 2014-04-17. 
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igångsätare för fantasin och känslorna. Med känslor kommer i främsta hand 
elevernas sätt att resonera utifrån moraliska överväganden att stå i centrum 
genom en receptionsstudie. Gör bilder det vi förväntar oss? 

 

Hur uppfattar vi? 
Det centrala i undersökningen är hur gymnasieelever uppfattar historia tol-
kad genom bilder. Inom den anglosaxiska traditionen, den del av den histo-
riedidaktiska forskningen som ägnat sig åt begreppet historiskt tänkande 
(historical thinking) och vad det kan innefatta, har de fördelen att få använda 
det nyanserade begreppet making sense of history. Sense går att översätta 
till känsla förstånd, intellekt. Det är intressant att begreppen känsla och för-
nuft här samsas inom samma språkram. Hur talar historia till gymnasieele-
verna? Hur förstår och hur processar gymnasieeleverna materialet när deras 
tankar får spela fritt, är det med känsla, fantasi eller moral och förnuft? Nu 
kan man kanske inte ställa varken förstånd eller förnuft mot känsla som två 
motpoler, då de båda har ett starkt berättigande i kognitiva processer. 
 

Problemformulering 
En tanke tog form på ett seminarium i historiedidaktik anordnat av Centrum 
för de humanistiska ämnenas didaktik vid Stockholms universitet. En fråga 
som diskuterades var hur historia ska kunna beröra eleverna. Det antogs att 
för att kunna frammana någon slags historiemedvetande krävs en form av 
känslomässig, subjektiv påverkan. Någon på seminariet frågade om känslor 
alltid är bättre per se än den strikta källkritiska kognitiva historieundervis-
ningen. Invändningen var att om känslor är viktiga för den historiska förstå-
elsen så borde väl även en film som till exempel Ivanhoe4 göra lika stor nytta 
för historieundervisningen som en film med större anspråk på historisk kor-
rekthet. Plötsligt befann sig seminariet involverat i en diskussion om myter 
och fiktion och uppbyggnaden av narrativ som gör historien så levande. En-
ligt läroplanen, Lgy11, räcker det inte med en summativ faktaredogörelse för 
historieundervisning av idag, 2014. Men till vilket pris ska historieämnet 
skapa engagemang? Undervisningen handlar om att medvetandegöra dagens 
gymnasieelever om processen att skapa historia. Historieämnet har även ett 
tungt ansvar att vara det ämne som bidrar med de mest etiska och demokra-
tiska perspektiven. I undervisningen ingår att lära eleverna om kausalitet, att 
hitta orsakssamband i historien på relativt abstrakta strukturella grunder. 
Utifrån denna metod ska de i förlängningen även kunna säga något om fram-
tiden eller i alla fall påverka den så att de inte begår samma misstag som 
tidigare generationer kan ha gjort. För att således återkoppla till den ovan 

                                                             
4 Ivanhoe (England, 1982) av Douglas Camfield med Anthony Andrews i rollen som titelbäraren. 
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omnämnda seminariediskussionen, kan man fråga sig om lärarna idag för-
söker att framkalla en känsla för historia genom sinnesupplevelser? Dessa 
tankar om vad historia enligt gymnasiets kursmål ska försöka efterleva, att 
försöka förstå historisk metod och vad det innebär att skriva historia, sna-
rare än att fokusera på faktadetaljer, genererade således en undersökning 
om bildernas potential att vara medskapare till dessa mål. 

 

Disposition 
Texten är indelad i tre delar. Inledningsvis följer en redogörelse om synen på 
bilder och människans förmåga att läsa bilder. Detta för att ge en insikt om 
bilders analyserbarhet då bilder talar fritt och personligt till alla individer 
och de olika erfarenheter vi bär med oss. Del två utgör genomgång av de 
teorier som ligger till grund för min analys: historisk empati och den forsk-
ning som ägnat sig åt skolelevers moraliska ställningstaganden inom detta 
fält. Stéphane Lévesque och Peter Seixas är två kanadensiska forskare, vilka 
skrivit och kategoriserat begreppet historisk empati som Lévesque arbetar 
utifrån. Historisk empati kan i detta sammanhang definieras som att förstå 
historien utifrån dess kontext, utan att moraliskt döma den utifrån våra vär-
deringar av idag. Det är främst Stéphane Lévesques strukturering och kon-
kretisering av den historiska empatin som ligger till grund för min egen 
undersökning vilken jag ska försöka konkretisera med hjälp av intervjuerna 
rörande bilder.5 Metodavsnittet diskuterar reception som metod. Det sista 
stora avsnittet, del tre är slutligen resultat och diskussionsdel. Således ett 
eklektiskt arbete som tycks spänna över mycket, men i slutändan så handlar 
det om uppfattningar om historia och på vilka sätt gymnasieelever tolkar 
bilder och får perspektiv på sin egen historiesyn. Begreppen som används i 
analysen kan tyckas vida i sitt omfång men jag har försökt visa på dess an-
vändbarhet vid tolkning och förståelse i det aktuella sammanhanget.  
 
 
 
 
 

  

                                                             
5 Stépane Lévesque Thinking historically: educating students for the twenty-first century (Toronto: Univer-
sity of Toronto Press, 2009). 
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Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att med en receptionsstudie beskriva hur ett antal gymnasiele-
ver reflekterar kring kunskap förmedlad genom bilder, det vill säga måleri, 
fotografi samt illustrationer, utifrån teorier om begreppet historisk empati.  
 
Avhandlingens övergripande forskningsfråga lyder: På vilket sätt kan bilder 
av historisk art, antingen illustrerande eller dokumenterande/fotografiskt 
vara en resurs för att aktivera och kvalificera elevers historiska empati så 
som den strukturerats utifrån Stéphane Lévesque? För att besvara denna 
fråga behöver jag söka svar på följande underliggande frågeställningar:  
 
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 studie-
timmar på gymnasiet?  
 
Använder eleverna mer eller mindre fantasi, initierat av bilderna, för att 
resonera sig fram till tänkbara resonemang? 
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Bildteori 
Det finns en mängd faktorer som påverkar hur vi ser och tolkar en bild. En-
bart bilden i sig är öppen för en rad subjektiva tolkningar men även bildens 
kontext påverkar vårt seende. Bilder består av ett eget symbolsystem. Det 
innebär att när vi talar om bilder översätter vi från ett symbolsystem till ett 
annat. Hur vi talar om en bild är således färgat av språket, vilket betyder att 
det språk uttolkaren själv besitter påverkar upplevelsen, eller vad som över-
huvudtaget är möjligt att veta något om. I förlängningen innebär det även att 
förmågan att förstå bilder inte är medfödd utan något som övas upp.  

Yvonne Erikssons tidigare nämnda tankar rörande bildperception, sett 
i ett föränderligt historiskt perspektiv, har även skrivit om farorna med att ta 
för lätt på bilders budskap, vilket hon menar att vi gör idag. En bild kan ald-
rig helt ersätta text i en lärobok, därav är de för slutna, menar hon.6 Hon 
menar att vi tar bilder för givna. Att dra slutsatser om hur vi ser på bilder 
kan även liknas vid Edmund Husserl och fenomenologins sätt att beskriva 
vår uppfattning av världen, det vill säga att vi är så fulla av förutfattade me-
ningar att vi inte ser vad vi ser. Vårt medvetande färgar det vi betraktar 
(upplevelseinnehållet) med olika uppmärksamhet och själva upplevelsen av 
det vi för stunden iakttar är alltid sant.7 Antingen saknar vi rätt kunskaps-
mässiga förutsättningar eller så läser vi in för mycket i bildinnehållet.  

Vidare komplicerar kontexten ytterligare hur bilder uppfattas. Sitter 
bilden i en lärobok i historia eller på en reklamaffisch i tunnelbanan? Betrak-
tas bilden av en stressad elev som inte hinner förbereda sig inför ett historie-
prov eller deltar eleven i en intervjusituation där bilden är fråntagen sin 
lärobokskontext lär den uppfattas på olika plan. Bilden befinner sig i två 
olika kontexter, bildens fysiska uttryck och mottagarens medvetanden.8 Eller 
som Husserl beskriver medvetandeakten som innehållande två delar; upple-
velseinnehållet samt olika typer av uppmärksamhet som riktas mot föremå-
let. Medvetandeakten är aktiv och bedömande.9 Husserl ansåg upplevelsen 
ha högsta sanningshalt oavsett om den går att koppla till något verkligt inne-
håll eller ej. Trots mitt fokus på gymnasieelevers upplevelser, är inte min 
undersökning fenomenologiskt färgad. Det som är av intresse här är vilka 
tankar som kommer till uttryck och om det går att få en uppfattning om hur 
begreppet historisk empati kan tillämpas. Det är som bekant svårt att närma 
sig ett medvetande på annat sätt än vad medvetandet uttrycker. Som betrak-
tare av bilder är man heller inte alltid medveten om anledningarna till varför 
man tycker och tänker om bilden som man gör. Receptionsstudiens fördelar 

                                                             
6 Eriksson, (2009), 36. 
7 Lars Mouwitz, Filosofi (Malmö: Gleerups, 2012), 175. 
8 Eriksson (2009), 27. 
9 Keld Brikner & Poul, Lübcke, red., Vår tids filosofi: filosoferna. De filosofiska strömningarna. En upp-
slagsbok. Del 1, Engagemang och förståelse - tysk och fransk filosofi, (Stockholm: Forum, 1991), 51. 
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går att finna i uttrycken som bilderna ger upphov till och här lämnas inget 
utrymme för tolkningar av undersökningsdeltagarnas individuella person-
ligheter i större utsträckning än enbart där dessa framkommer i intervjuer-
na.  

Jag avser här presentera ett urval av de teorier som diskuterar bilder 
dels utifrån inlevelse, dvs. ett försök att förklara ett estetiskt uttryck, till 
skillnad från de mer konkreta denotativa uttrycken, det man även kan be-
nämna som skillnaden mellan innehåll och form. De bildteoretiska tillväga-
gångssätten som blir aktuella i min undersökning är de som ger perspektiv 
på det som är bild till skillnad från annan information. Jag är intresserad av 
att försöka återge vad man menar med bildernas estetiska utryck, vilket bru-
kar vara det som problematiserar bildanvändningen som källmaterial för 
historiker. Min avsikt med den relativt öppna användningen av bilder i 
denna receptionsstudie, är att på ett generellt plan, försöka utreda bilders 
förmåga eller icke- förmåga att starta tankeprocesser vilka sträcker sig bor-
tom de källkritiska aspekterna. Det är således utifrån ett intuitivt receptions-
perspektiv som detta avsnitt inte innehåller konkreta instruktioner för hur 
bildanalys kan göras. 
 

Bilders språk 
Det finns en väg in i en målning som brukar kallas för konnotation. Det är 
alla de tankar som indirekt väcks av bildens yta, dess form. Härav också ut-
trycket en bild säger mer än tusen ord. Det är bildens eget språk som inför 
varje enskild betraktare väcker varierande sorters känslor, tankar och asso-
ciationer. I betraktarens ögon kan bilden få mardrömslika associationer eller 
väcka nostalgiska barndomsminnen, då allt är subjektivt och allt tycks bero 
på någonting i ens egen erfarenhet. Det tycks som om allt sitter i betrakta-
rens ögon. Astrid Söderbergh Widding diskuterar bildens svårbemästrade 
egenskap och att det på ett sätt var lättare när konsten gestaltade myt, rit 
eller religiösa motiv eftersom den då hade en tydligare funktion. Denna fast-
slagna funktion skulle därmed vara lättare att förhålla sig till.10 I det bud-
skap som förmedlas måste man ta i beaktande de intentioner konstnären 
kan ha haft, vilka föresvävar bilderna och dessa är inte alltid lätta att finna 
vilket även bidrar till bildernas svårtolkade budskap. Det råder därför inom 
historievetenskapen en oenighet om bildernas roll som källmaterial.11 

                                                             
10 Astrid Söderbergh Widding, Blick och blindhet (Stockholm: Bonnier Alba, 1997), 6. 
11 En rad svenska artiklar och texter diskuterar bilder som källor. Här skall nämnas några som jag tagit del av: 
Lena Liepe, ”Konst som historiskt källmaterial? Om bildens epistemologi”, i Lars M Andersson, 
Lars Berggren & Ulf Zander (red), Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna, Lund 2001, Lars 
M Andersson, Lars Berggren & Ulf Zander, ”Bilden som källa”, i Andersson, Berggren & Zander 
(red) 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 
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I Söderbergh Widdings citat uttrycks många av de farhågor som bilders am-
bivalens kan väcka eftersom de bara kan tolka verkligheten. De är inte verk-
ligheten. Konsten som historisk källa innebär en användning av en redan 
tolkad verklighet. Illustrationer gjorda av konstnärer för att dokumentera 
historiska perioder, då ingen annan dokumentation fanns tillgänglig, inne-
bär en slags dubblerad mediering kanske man skulle kunna säga. Konstnä-
ren som uttolkare av och avbildande den historiska händelsen. Max Liljefors 
skriver i Historien är nu om bildanvändningen i undervisningen att om man 
använder konst i historieundervisningen så kan konstens viktigaste uppgift 
föga vara att visa upp historiska fakta. Konsten har snarare en retorisk funkt-
ion, skriver han eller: ”…en omedierad närvaro som beskrivningar i ord säll-
an kan tävla med.”12 Därefter följer han upp bilders retoriska effekt med en 
diskussion om bildspråk och skriftligt språk samt bildliga betydelser av 
språk. Inte sällan åtföljs bilder av förklarande text och han skriver att det kan 
finnas en bristande överensstämmelse mellan ord och bild.13 Han skriver 
vidare att det inte minst blir tydligt hur svårt det kan vara att visualisera mer 
abstrakta begrepp som människan eller mänsklighet. Bildspråket som ofta 
beskrivs som öppet för individuella tolkningar får mot denna bakgrund pro-
blem. Begreppet människa avkrävs en konkret avbild av en människa, skri-
ver han. Dessutom ställs man inför problemet att göra människan neutral. 
Vilken ras, kultur eller vilket kön ska vår bild av mänskligheten ha? Liljefors 
pekar på just de komplikationer som kan uppstå mellan lärarens och elevens 
tolkningssfärer. Vilket perspektiv väljer läraren att plocka fram för att ge sin 
bild av 1800-talet och nationalismens framväxt, för att bara ta ett exempel.  

Ytterligare exempel på bildernas mångbottnade kommunikativa sidor 
beror, till viss del, på dess paradox. Det vill säga, att tala om bilder innebär 
alltid ett ”översättningsarbete”, enligt Söderbergh Widding.14 Trots att en 
stor del av bildteorierna angripit bildspråket med semiotiska, lingvistiska 
och grammatiska termer är detta enbart konstruktioner i ett försök att besk-
riva och tolka bildens eget språk. De avbildade objekten må vara realistiska 
men att översätta bilden till en grammatiskt korrekt sats med korrekt me-

                                                                                                                                               
 
 
 
 
tidskrift 2 (2005): 262-273. Reine Rydén ”Hur skall vi använda bilder? Ett bidrag till diskussionen om bilder 
som historiskt källmaterial” i Historisk tidskrift 3 (2006): 490-500. 
12 Max Liljefors, ”Förflutenhetens bilder” i Historien är nu, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, (Lund: 
Studentlitteratur, 2009), 93.  
13 ibid. 95. 
14 Astrid Söderbergh Widding, (1997) 6. 
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ningsbyggnad blir svårare, menar Söderbergh Widding.15 I egenskap av film-
vetare ska man beakta att Söderbergh Widding anser att det är lättare att 
beskriva handlingen i en film. Förutsatt att filmen har ett narrativ som är 
tänkt att följa. Försöker man däremot beskriva bilden som stillbild ställer 
genast formerna, färgerna och ljuset etc, till med problem, skriver hon.16 
Bildspråkets egna konventioner kan ställa till med tolkningssvårigheter om 
man inte känner till konventionerna. Förutom linjer och perspektiv finns 
symbolerna som öppnar upp en tavlas innehåll för vidare kunskap. Det bru-
kar vara vanligt att en historiker lånar konstvetenskapliga metoder i sitt ar-
bete, skriver Reine Rydén i Historisk tidskrift. Det naturliga är således att 
historiker därför vänder sig till konstvetenskapen för att låna metoder. Skill-
naden mellan historiker och konstvetare är hur de använder historien olika. 
Historikern använder bilder för att förklara historien medan konstvetaren 
använder den historiska kontexten för att förstå bilderna bättre.17 Det är inte 
ovanligt att använda bilder som kunskapskälla i historieundervisningen och 
ovanstående exempel på bildens mångbottnade egenskap kan förklara varför 
bilder används för att exemplifiera källkritik i historieundervisningen. Inte 
minst används bildmaterial hämtat från propaganda, vilket kan vara tack-
samt att analysera källkritiskt.  

Om bildens roll som källa i media diskuterar Eva Blomberg i en artikel 
i Historisk tidskrift. Hon tycker sig se att bilden blivit mer självständig och 
inte längre är lika uppenbart en illustration till texten utan i egen kraft kan 
utgöra en källa.18 Tolkandet finns i kontexten och det blir svårt att se hur 
frånkopplandet av texten skall lyckas, eller som författarna Hasse Hansson, 
Sten-Gösta Karlsson och Gert Z Nordström skriver i Bildspråkets grunder: 
”På tidningarnas reklam- och nyhetssidor uppträder ofta text och bild så 
integrerat att man knappast kan avgöra vilket medium som spelar första 
fiolen eller andra.”19 Kontexten är inte minst viktig för att kunna använda 
bilden som genuint historiskt material. De ovan nämnda författarna menar 
att kontexten är ett centralt begrepp för vår bildförståelse och att det därför 
kräver nyansering och således delar de in kontextbegreppet i fyra olika un-
deravdelningar: inre och yttre kontext samt sändar- och mottagarkontext. De 
två första kontextindelningarna talar om bildens egen kontext respektive den 
kontext vari bilden befinner sig. Sändarkontexten innebär att vi tar ställning 
till bildens upphovsman på olika vis beroende på hur vi värderar denna. 

                                                             
15 Astrid Söderbergh (1997) 20. 
16 Astrid Söderbergh (1997) 6. 
17 Reine Rydén, ”Hur skall vi använda bilder? Ett bidrag till diskussionen om bilder som historiskt käll-
material” Historisk tidskrift 3 (2006): 491. 
18 Eva Blomberg, ”Sätt att se” Historisk tidskrift 2 (2005): 265. 
19 Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson &, Gert Z Nordström, Bildspråkets grunder: om konst, film/TV, 
reklam, nyheter, barn/ungdomskultur, (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1992), 33. 
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Mottagarkontexten är bildbetraktarens egen bakgrund och själva den miljö, 
både språklig och social som mottagaren finner bilden i.20  

Att aktivt tolka ett verk är en skapande process, skriver de vidare. Ut-
gångspunkten i denna undersökning är att bilder alltid har något att säga 
även om man inte alltid lyckas förstå eller se bildens ursprungliga budskap. I 
just denna skapande process av tolkande är det ibland svårt att veta var sän-
darens intentioner kommer att möta mottagarens. I en fyrkantigt framställd 
bild kan mottagaren tolka in ett levande budskap.21  
 

Bilder och igenkänning 
Vi ser, eller brukar lägga märke till det för oss redan kända, det vill säga, det 
vi antingen har kunskap om eller känner igen. Ett sätt att undersöka bildse-
endets funktion och bildförståelse är att utgå från seende och identifikation. 
Enligt gestaltpsykologin ordnar hjärnan blixtsnabbt information åt oss så vi 
kan värja oss för faror. Hjärnan försöker sätta samman informationen från 
tusentals stimuli i organiserade delar åt oss. Hjärnan gillar ordning och det 
går att hjälpa den bringa reda i kaos genom de fyra gestaltlagarna: närhet-
ens, likhetens, kontinuitetens samt slutenhetens lag.22  

Det finns vissa allmänna gemensamma grundläggande drag som vi 
uppfattar när vi läser bilder. Bilden nedan skall enligt källan uppfattas som 
ur balans. Arnheim för ett resonemang om att vi kan se på bilder på ett spe-
ciellt vis som varken föranleder intellektuellt arbete eller känslor. Han menar 
att vi inte behöver en linjal för att mäta den svarta cirkelns avstånd till kan-
terna för att dra den slutsatsen att den inte är centralt placerad. Ej heller 
drar vi slutsatsen med våra känslor även om bilden kan väcka känslor. Han 
skriver: ”Emotion is a consequence rather than an instrument of disco-
very.”23  

 

                                                             
20 Hansson, Karlsson & Nordström (1992), 34.  
21 Hansson, Karlsson & Nordström (1992), 36. 
22 Bo Bergström, Bild & budskap: ett triangeldrama om bildkommunikation, (Stockholm: Carlsson, 2000), 
137. Jag tänkte inte vidare utveckla dessa teorier då det inte är något som närmare kommer att användas vid 
tolkningen av mitt intervjumaterial men jag kan kort nämna att detta är vanligt förekommande inom grafisk 
kommunikation bland annat. Föremål ordnas av formgivaren efter dessa lagar och kan på så vis kommunicera 
budskap i en bild effektivare. 
23 Rudolf Arnheim, Art and visual perception: a psychology of the creative eye, (Berkeley: Univ. of Califor-
nia Press, 1974), 10. 
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Figur 1. Om bildpsykologi och balans. Illustration i Rudolf Arnheim: Art and Visual Perception: 

A Psychology of the Creative Eye, s. 10  

 
 

Händelser på bild tolkar vi utifrån de objekt som finns representerade som vi 
sammanställer till ordnad struktur. Denna tolkningsförmåga är uppdelad på 
två nivåer: dels vill vi tolka objekten utifrån sådant som vi har kunskap om 
som vi känner till och dels vill vi tolka objekten utifrån ett enhetligt sam-
manhang.24 Bilder som skapar balans har allt. Det vill säga både det kända 
och det okända. Alltför ”vanliga” och enkla bilder av motiv som vi känner 
igen blir redundanta, medan bilder som väcker frågor eller starkare känslor 
är något betraktaren kan stöta bort. En bra bild har balans mellan dessa 
motpoler. Dock är kontraster i en bild något som väcker uppmärksamhet, 
men budskapen i dessa kontraster i bilden är det ändå upp till betraktaren 
att tolka eller som Bo Bergström skriver i Bild och budskap: ”Jag ser ju inte 
saker som de är utan jag ser saker som jag är.”25 

Bilder i läromedel är illustrativa element till den tillhörande faktatex-
ten samt kompletteras oftast med bildtexter. I min undersökning fick bilder-
na stå för sig själva, enbart för att se hur de, om möjligt, kan fungera som 
medel för att initiera historiska tankeprocesser hos de intervjuade gymnasie-
eleverna. Det som uppmärksammas är det som uppstår i balansen mellan 
den historiska kontexten och de levandegjorda tolkningarna. Kan historisk 
empati gå att finna i denna process eller skapar bilder en alltför öppen fikt-
ionaliserad tolkningsram, baserad på fantasi? Fantasi är ett begrepp som 
kategoriseras som ett led i att uppnå historisk empati. Här följer ett avsnitt 
som exemplifierar hur konstvetenskapen kan se på vikten av inlevelse för 
tolkningen av bilder. Fantasins roll vid tolkningen av bilder är också något 
som kommer att diskuteras i avsnittet rörande historiedidaktiken.  

                                                             
24 Yvonne Eriksson (2009), 53. 
25 Bergström citerar en ej namngiven kvinnlig fransk författare i Bergström (2000), 141. 
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Inlevelse 
Ett syfte med användning av bilder i historieundervisningen är att bland 
annat illustrera svunna tider, att ge en bild av hur det såg ut. Bilder används 
även för att väcka känslor och inlevelse. Denna undersökning behandlar 
bilder och dess eventuella roll i framkallandet av imaginära tolkningar, som 
en vidareutveckling av de faktiska historiska händelserna, vilka skildras på 
bilderna. En av frågorna är om eleverna låter inlevelse och fantasi styra tolk-
ningarna av det som de ser på bilderna eller vilka andra impulser som styr. 
Konstvetaren Margareta Rossholm Lagerlöf skriver i sin bok Inlevelse och 
vetenskap: om tolkning av bildkonst att den aktiva handlingen finns i tolk-
ningen,26 att en väsentlig del i erfarenheten av att se och förstå bilder är: “… 
upplevelsen av ytorna man granskar delvis ger vika för fiktionen.”27 Hon 
menar att de sinnesdata man får från verket samspelar med våra föreställ-
ningar men inlevelsen möjliggör att man blir indragen i den framvisade värl-
den, som hon skriver. Hon gör en distinktion mellan att föreställa sig och att 
inbilla sig, vilket är intressant i jämförelse med en del synpunkter som fram-
förts av historiedidaktiken vilken diskuterar fantasi och vad man lägger i 
dess innebörd. Det är skillnad mellan att tänka som, eller att förstå att man 
tänkte på ett visst sätt under en specifik tid. Uppdelningen har tillkommit 
som ett led i forskningen om hur man förstår historia. Mer om detta under 
avsnittet Historiedidaktik - historisk empati.  

Rossholm Lagerlöf särskiljer även den inlevelse text ger på så vis att 
texten är mer enhetlig än bilden. Bildens öppenhet kräver en annan typ av 
läsning än en text. I de korta inledande avsnittet exemplifierades att vi delvis 
är styrda av vissa gestaltpsykologiska konventioner vid tolkandet av bilder 
men därefter tycks frågan relativt öppen för var man drar gränsen för hur 
mycket information en bild kan leverera. Rossholm Lagerlöf ställer vidare 
upp underavdelningar till det imaginära. Dessa karakteriserar hon som 
några olika mentala tillstånd: det hypotetiska, det underförstådda, det fanti-
serade, det skenbara, det tänkta och det analoga.28 Ett verk representerar 
inte endast ett motiv, utan det har även funktionen att symbolisera, före-
ställa, uttrycka och ersätta. Dock tycks det gemensamma vara att en viktig 
förutsättning för att ett verk ska locka till tankar är att det lyckas locka till 
inlevelse.29 Hon menar att inbillningskraften är den del i medvetandet som 
ökar både inlevelsen och förståelsen av ett konstverk. Men, skriver hon vi-
dare, även inbillningskraften är paradoxal då den både är den “starkast ver-

                                                             
26 Margareta Rossholm Lagerlöf Inlevelse och vetenskap: om tolkning av bildkonst (Stockholm: Atlantis 
2007), 24. 
27 Ibid, 48. 
28 Ibid, 128. 
29 Ibid, 129. 
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kande drivkraften i konstförståelse” men samtidigt också den den del som 
mest problematiserar vetenskapen.30  
 

Kunskap och det imaginära 
Själva ordet bild kommer från det latinska imago som betyder just bild vilket 
i sin tur utgör grunden för begreppet det imaginära. Rossholm Lagerlöf 
redogör ur ett historiskt perspektiv hur den filosofiska rationalismen och 
empirismen genomsyrat hur vi ser på fantasins förmåga att hjälpa oss att 
tolka synintrycken. Att se hur synen på fantasin varierat för att få perspektiv 
på den relativt ogynnsamt laddade innebörden av begreppet fantasi som vi 
står inför idag är belysande för min undersökning med avseende på begrep-
pet fantasi. I tider har fantasin eller föreställningsförmågan ansetts vara 
nödvändig för rationellt beslutsfattande. Fantasins roll inom vetenskap och 
filosofi har genom åren ändrat signifikans. Rossholm Lagerlöf tar avstamp i 
Aristoteles skrift om själen (Peri psyches,) och redogör kort för estetikens 
skiftande uppfattningar om inre mentala bilder kontra faktisk perception för 
att placera in uppfattningen om inlevelse i ett större sammanhang.31 Hon 
inleder kort med Aristoteles, som inte ansåg det möjligt att fritt fantisera, 
och hans beskrivning av omdömet, vilket kan kopplas till senare uppfatt-
ningar om att kunna göra kognitiva bedömningar. Hon skriver att omdömet 
ansågs behöva fantasin för att kunna fatta rätt beslut. Det uppstår naturligt 
situationer när man måste gissa, till exempel vid bristande minne om en 
specifik iakttagelse, eller vid de tillfällen då sinnesintrycken är oklara. Fanta-
sin eller inbillningskraften tycks aktiveras i nödfall, när sinnesintrycken är 
osäkra och oklara. Under 1600-talet diskuterades inbillningskraften i de 
rationalistiska strömningar som då framträdde. Descartes lade, som bekant, 
stor vikt vid själen som förklaringsgrund. Endast det egna tänkandet var 
grund för säker kunskap. Descartes ansåg fantasibilder vara oprocessade 
minnesbilder men samtidigt självständiga i förhållande till referenterna eller 
de föremål som gav de mentala bilderna dess upphov. Descartes hävdar att 
sinnesintryck är förrädiska och inte att lita på men däremot är vissa med-
födda idéer som Guds och själens existens sanna. Bilder blir på så vis inte 
speglingar av världen utan snarare mer likt de tankebilder man har.32  

Inom 1700-talets filosofi nämner Rossholm Lagerlöf hur Joseph Ad-
dison, 1712, publicerade ett flertal artiklar i The spectator där han argumen-
terar för inbillningskraftens fördelar eller lika starka “njutningar” som för-
nuftets.33 Addison menade att avbildningar ökar reflektionsgraden och på-

                                                             
30 Rossholm Lagerlöf (2007), 16. 
31 Ibid. (2007), 131. (Jag hänvisar enbart till Rossholm Lagerlöfs tolkning av Aristoteles.) 
32 ibid. (2007), 132. 
33 Rossholm Lagerlöf (2007), 134. 
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verkar betraktaren till högre reflektionsgrad. Rossholm Lagerlöf noterar att 
denna självreflektion föregår Kants teorier om det estetiska som självreflekt-
ion. Enligt Rossholm Lagerlöf såg Kant på inbillningskraften som något som 
sammanfogar de fragmentariska sinnesintrycken till en mer strukturerad 
enhet.34 Kant, bland andra, diskuterar hur inbillningskraften och förståndet 
båda är en förutsättning för kunskap. Det estetiska omdömet är vidare i sitt 
omfång än vad ordens register kan göra reda för, menar Rossholm Lagerlöf 
och utvecklar diskussionen med att det på grund härav är anledningen till 
varför förnuftet får vara fantasin till hjälp vid estetiska omdömen. 35  

Under romantiken, skriver Rossholm Lagerlöf, att inbillningskraften 
blir liktydig med poesi, känslor och galenskap. Under romantiken drogs 
motpolerna; inbillningskraft mot förnuft, poesi mot vältalighet, passioner, 
känslor, det omedvetna mot ”esprit” (klart tänkande) upp.36  

I modern estetik talas det mer om representation snarare än inbill-
ningsförmågan. En tolkning av vad det innebär att ha förmågan att leva sig 
in i fiktiva karaktärer, beror på erfarenheten man har av liknande känslor 
som framvisas av det avporträtterade, kopplat till verkliga tillstånd.37 Ett 
annat sätt att se på distinktionen mellan fantasi och verklighet är att tolka in 
livserfarenheterna i karaktärerna, att göra fiktionen analog med verklig livs-
erfarenhet, som Rossholm Lagerlöf skriver.38 Genom igenkänning av livser-
farenheter i det betraktade triggas det imaginära igång. Det finns en etisk 
dimension i detta att identifiera sig med andra medvetanden och att kunna 
känna igen sig i andra, även om det triggas av ett konstverk eller annan fikt-
ion.39 Det finns paralleller inom estetikens uppfattning om inlevelse och det 
imaginära och den del av historiedidaktiken som ligger till grund för min 
studie. Likheterna består i den etiska aspekten i förmågan att kunna identifi-
era sig med det representerade, antingen inom ramen för ett konstverk eller 
en historisk källa. 

Ytterligare en metod att tolka en målnings sätt att kommunicera dis-
kuterar filosofen Kendall Walto som skrivit mycket om inbillningsförmågan 
och vad vi läser in i ett verk. Rossholm Lagerlöf refererar såväl till Walton, 
Gregory Currie samt Monika Fludernik när hon redogör för den moderna 
estetiska teoribildningen. Walton argumenterar för att ett verk består både 
av estetiska och icke-estetiska egenskaper: “… såväl stämningen av mystik 
och spänning i en målning, som dess mörka kolorering och diagonala kom-

                                                             
34 Ibid, 134. 
35 Ibid, 135. 
36 Ibid, 134f. 
37 Ibid, 137. Rossholm Lagerlöf tolkar här den analytiska filosofen Gregory Currie,  
38 Rossholm Lagerlöf (2007) tolkar här vidare de narratologiska teorier som  litteraturvetaren Monika Flu-
dernik redogör för, 143. Monika Fludernik Towards a ’natural’ narratology (New York: Routledge, 1996) 
39 Rossholm Lagerlöf (2007), 143. 
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position[…]”40 Han benämner de förra egenskaperna estetiska och menar att 
det kanske tar längre tid att varsebli dessa egenskaper samt att de förmodlig-
en kräver mer träning än de egenskaper som kommunicerar direkt som färg 
och form. Han menar att vi ser det vi ser oavsett intentionerna och enda 
sättet vi kan påverkas av bakgrundsinformation är om det visade sig att en 
målning har ett annorlunda utseende på grund härav.41 Dock menar Walton, 
beror de estetiska tolkningarna även på vissa “standardegenskaper” eller de 
avvikande egenskaperna. Hit hör även inplacering av verk i olika kategorier. 
Att en målning är platt och statisk är en standardegenskap för måleri. Geo-
metriska former kan till exempel vara standardegenskaper inom kategorin 
kubistiskt måleri. Avvikande former som naturalistiska drag skulle i detta 
vara en kontrastegenskap inom kategorin kubismen etc. och på dessa olika 
sätt igenkänner vi och tolkar in vissa särskiljande drag inom olika konstnär-
liga uttryckssätt.42 Detta är inte processer vi utvecklar intuitivt utan kräver 
träning och idag omnämns denna kompetens som literacies, att kunna läsa 
och förstå, att kunna tillämpa informationen som tillhandahålls från flera 
olika texter, även bilder eller olika medier. 

Walton menar att vi inte skulle kunna bedöma ett konstverk om vi mot 
förmodan skulle hitta ett vid en arkeologisk utgrävning på Mars. Vi vet för 
lite om var och hur vi ska placera in det i sitt sammanhang.43 Säkerligen kan 
man klassificera standardegenskaper hos läromedelsbilder som framkallar 
vissa tolkningar hos den tänkte betraktaren: porträtt på historiska aktörer, 
dokumentära stadsbilder från sent 1800-tal i industrialismens skugga, illust-
rativa teckningar, berömda målningar. Verken varierar och kanske är det 
svårt att finna standardegenskaper. Dock spelar nog kontexten snarare in 
och gör att en bild antingen blir betraktad eller inte. Walton menar att stan-
dardegenskaperna är minst lika betydelsefulla som de egenskaper som ver-
kar avvikande från en viss kategori. 44 Denna tolkning tycks fastställa att vi, 
för att vi ska kunna göra estetiska iakttagelser av ett verk, bör känna till vad 
som är standard för verket.  
  Fludernik drar upp en skiljelinje mellan dikt och verklighet, där vår 
inlevelse trots allt är beroende av våra högst verkliga livserfarenheter. Enligt 
Rossholm Lagerlöf är detta också något som kännetecknar både Walton och 
Currie. Det uppstår i våra tolkningar av det estetiska ett “dialektiskt bero-
ende.”45 Efter denna mer analytiska konstteoretiska skola i tidigt 1970-tal 

                                                             
40Kendall Walton. “Kategorier i konsten i Konst och filosofi: texter i estetik, red. Jeanette Emt, Göran Her-
merén & Staffan Bengtsson (Lund: Studentlitteratur, 1990) 186. 
41 Walton i red. Jeanette Emt, Göran Hermerén & Staffan Bengtsson (1990), 188. 
42 Walton i red. Jeanette Emt, Göran Hermerén & Staffan Bengtsson (1990) 190. 
43 Kendall Walton (2009), 211. 
44 Walton (2009), 197. 
45 Rossholm Lagerlöf (2007), 138. 
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kom motreaktionen som återigen ville lyfta fram Kant, den idealistiska sko-
lan och romantiken.46  
 

Sammanfattning  
Bilder till sin natur är både transparanta och kompakta. Ibland öppnar sig en 
bildvärld framsuggererad av den egna inbillningsförmågan ibland stannar 
man på ytan och ser bildens tekniska materiella egenskaper. Eriksson sam-
manfattar mycket tydligt hur bilder inte är kontroversiella genom just denna 
ordlöshet eftersom det är ligger i bildens natur. Samtidigt kan detta innebära 
svårigheter i ett vetenskapligt hänseende. Att låta sig bli berörd av de känslor 
en bild väcker ger inte det källkritiska seendet några fördelar, samtidigt som 
den kognitiva uppfattningen om ett verk ökar genom att man blir berörd. 
Det tycks som ett moment 22 att vara beroende av känslor för tolkning men 
samtidigt utsatt för de subjektiva böjelser känslorna framkallar. Samtidigt 
finns en diskussion som menar att det estetiska seendet är svårt och kräver 
träning. Kontext och faktisk kunskap om ett verk är också av betydelse för 
hur det tolkas och därigenom upplevs. Bilder och igenkänning har även en 
etisk dimension i det avseendet att man för att kunna tänka som eller känna 
med de avbildade personerna ibland kanske måste konfronteras med sitt 
eget moraliska ställningstagande. Alla dessa frågor återkommer i avsnittet 
Historiedidaktisk teori men diskuteras ur ett annat perspektiv som tar sikte 
på kunskapen om att förstå historia genom en upplevelse av det historiska. 
 
 
  

                                                             
46 Rossholm Lagerlöf (2007), 139. 



 

16 

Tidigare forskning där bilder möter historiedidaktik 
Kännetecknande för undersökningar gjorda på visualitet och bildanalys och 
ingångar till bildtolkande i historieundervisning är att de bygger dels på iko-
nografiska konstvetenskapliga analyser, dels på semiotik och lingvistik, samt 
de som faller inom ramen för perceptionspsykologin. I min undersökning 
kontextualiseras bilder utifrån historiska skeenden men det kan vara bely-
sande att se var historisk analys möter bild- och mediateoretiska metoder för 
att se var min undersökning hittar sin plats.  

I bild/konstvetaren Margareta Wallin Wictorins text ”Bilder i läro-
böcker” redogörs för hur bilder skapar förståelse i läroböcker, om de tillför 
något eller förbises.47 Det finns en bred uppfattning om att bilder både kan 
hjälpa oss att strukturera våra tankar, liksom Wallin Wictorin påpekar, och 
förvirra oss. Det finns studier gjorda som problematiserar illustrationer och 
ser på dess brister eller i vilka sammanhang de inte fungerar så problem-
fritt.48 Även ur ett språkvetenskapligt perspektiv har det gjorts undersök-
ningar om de effekter bilder har. Lars Melin, docent i svenska vid Stock-
holms universitet, har gjort undersökningar av hur bilder i texter påverkar 
förståelsen, minnet och läshastigheten av en text.49 Hans resultat visar att 
illustrationer innebär en ”belastning” på texten. För att en illustration ska bli 
effektiv krävs det att den tillför ny information, skriver han.50 En illustration 
som dubblerar innehållet i en text läses snabbare än den text vars illustration 
bidrar med ny information. Illustrationen som ger ny information visar att 
texten som helhet gör det lättare att ta till sig och är inte nämnvärt lång-
sammare att läsa än den med dubblerande innehåll. Bilderna har styreffekt 
på innehållet i texten och skriver vidare: ”Värdena för minnesretention visar 
dock att dubblering är effektivare än informationsfördelning”.51 Han hänvi-
sar till en undersökning där försökspersonerna skulle läsa två olika artiklar 
om psykopater. Den ena försöksgruppen fick se en schematisk bild av en 
hjärna med olika inringade områden, medan den andra gruppens artikel 
inleddes med en bild av en psykopat. Fokus för den första gruppen låg mer 
på orsaker, medan den andra gruppen fokuserade mer på symptomen. Sett 
mot den bakgrunden är det kanske av större vikt än man som lärare kanske 
tror, att välja rätt sorts bilder till lektionsgenomgångar, beroende på vilken 
kunskap man försöker göra eleverna uppmärksamma på.  

                                                             
47   Margareta Wallin Wictorin, ”Bilder i läroböcker i Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och 
praktik red. Niklas Ammert (Lund: Studentlitteratur, 2011), 220. 
48 Matti Hannus & Jukka Hyönä ” Utilization of Illustrations during Learning of Science Textbook Passages 
among Low- and High-Ability Children” Contemporary Educational Psychology 24 (1999): 95–123. 
49 Lars Melin ”Gör illustrationen det vi tror?”  Nordicom 1998.[WWW-dokument] 
http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/10_052_060.pdf [1998] ) . 
50 Melin (1998), 53. 
51 Ibid, 7. 

http://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/10_052_060.pdf
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Vidare har en stor mängd forskning om begreppen text och bild utförts inte 
minst av gruppen knutna till tidskriften Word and image, skriver Yvonne 
Eriksson.52 Även konst och kulturforskare som Mieke Bal, W.J.T Mitchell 
samt Norman Bryson har ägnat tid åt relationen text och bild. I skrivande 
stund finner jag, liksom även Yvonne Eriksson menar, att det finns få studier 
gjorda på undervisningsbilder.53 

I början av 2000-talet när datortekniken utvecklades var CD –ROM 
ett nytt tekniskt hjälpmedel och det gjordes studier över skillnaden mellan 
ny teknik  och böcker. Yvonne Eriksson har gjort ett antal studier på bildens 
betydelse för förståelsen av bilden i läromedel. I Bilden som roar och klar-
gör: en jämförande studie mellan tidiga illustrerade läroböcker och dagens 
pedagogiska CD-ROM (2001) undersöker hon relationen mellan text och 
bild, hur boksidans eller datorskärmens utformning påverkar tolkningen av 
både text och bild.54 Eriksson finner likheter mellan den tidiga illustrativa 
bilden i läromedel som var smått övertydligt illustrativ och det digitala läro-
medlet CD-ROM. Hon menade att en bild, för att vara mest begriplig, måste 
tillföra ny information men samtidigt vara underbyggd av förklarande 
text.55. Det intressanta är att bilden tycks fungera på liknande sätt, oavsett 
medium den publiceras i.  
 

Multimodalitet 
En disciplin som arbetar med bilders kommunikativa egenskaper är multi-
modalitetsforskningen som undersöker kommunikation där olika medier 
eller teckensystem figurerar parallellt. Ett vanligt exempel är när text och 
bild integreras med varandra, skriver Anna-Lena Rostvall och Staffan Selan-
der vilka utgår från ett designteoretiskt perspektiv och ställer frågan rörande 
lärande med multimodala förtecken.56 Hur förstår eleverna en genomgång 
av ögat om de läst en berättande text med en deskriptiv bild eller tvärtom? 
Hur kan en elev prövas när en del av deras lärande är baserat på bilder? Be-
höver eleverna även använda bilden som kommunikativ form eller räcker det 
med att skriva en text för att redogöra för förståelsen?57 Lärandet ska ta plats 
på arenan av föränderliga kommunikationssätt, skriver Selander och 
Rostwall i förordet och inledningen till antologin Design för lärande.58 Man 

                                                             
52  Eriksson (2009) 23. 
53  Ibid. 
54 Yvonne Eriksson (2001). Bilden som roar och klargör: en jämförande studie mellan tidiga illustrerade 
läroböcker och dagens pedagogiska CD-ROM. (Stockholm: [WWW-dokument]: Teldok 
 http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-01-06.pdf [publicerad: 2001-04]). 
55 Eriksson (2001), 87-89. 
56 Staffan Selander & Anna-Lena Rostwall, Design för lärande, (Stockholm: Nordstedts, 2008). 
57 Selander och Rostvall (2008), 16. 
58 Staffan Selander & Anna-Lena Rostwall i förordet och inledningen till antologin Design för lärande, 
Stockholm Nordstedts, (2008), 11 

http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-01-06.pdf
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kan förklara metoden design för förståelse och inlärning med exempelvis en 
lärares genomgångsupplägg. Deras intention med antologin är att visa kom-
plexiteten i multimodal kommunikation i jämförelse med tal och skrift. Som 
ett led i denna förståelse menar de att förutsättningarna för lärande sker i 
själva designen härav. För att vidga perspektivet bort från det textbundna 
kunskapsförmedlande medierna använder de semiotiska begrepp.  

Som ett led i skapandet av en modell för historisk empati diskuterar 
Stéphane Lévesque möjligheten till mer multimodala undervisnings-
situationer. Han för ett resonemang om hur vi har olika inlärningsstrategier. 
En del är mer visuella, andra verbala. Att blanda medier, bilder, filmer, text 
gör att vi lär oss lättare.59 Inte minst har en emotionell sida av inlärning en 
pedagogisk effekt, så som exempelvis vid “re-enactment” av historiska hän-
delser. Han lägger dock till att studier och analys av källor ska föregå även 
undervisning av mer dramatiskt slag som rollspelande till exempel. Det vill 
säga att då man försöker återskapa historien genom att föreställa sig hur det 
var, även förhåller sig till källorna.   

En av de mer framträdande teoribildningarna är de bildanalyser som  
Multimodalitetsforskarna, diskursanalytikerna Günther Kress och Theo van 
Leeuwen diskuterat och genomfört på hur man kan uppfatta bilder i lärome-
del. I deras arbete: Reading images: the grammar of visual design har de en 
utläggning rörande betraktare av bilder samt skaparen av den sociala kon-
texten i vilken en bild förstås.60 De vill undersöka de bakomliggande sociala 
strukturerna i bildskapandet, de ideologiska aspekterna som ”skapar” bilden 
men också läser bilden. De skriver att ”pictorial structures do not simply 
reproduce the structures of reality.”61 Inom konsten talas det om estetiska 
värden som balans och form medan man vid grafisk layout talar i mer prag-
matiska termer hur mycket bilden på uppslaget fångar läsarens uppmärk-
samhet, var blicken faller först. De olika sätten att tänka kring komposition 
går i varandra, menar Kress och van Leeuwen.62 De använder begreppet 
“interactive participant” och definierar det:  
 

Interactive participants are therefore real people who produce and make sense of ima-

ges in the context of social institutions which, to different degrees and in different ways 

regulate what may be ‘said’ with images, and how it should be said, and how images 

should be interpreted.63   

                                                             
59 Stépane Lévesque Lévesque Thinking historically: educating students for the twenty-first century (To-
ronto: University of Toronto Press, 2009) 164f. 
60 Günther Kress & Theo van Leeuwen. Reading images: the grammar of visual design. 
    (London, New York: Routledge, 2003). 
61 Günther Kress & Theo van Leeuwen (2003) 45. 
62 Kress Günther & Theo van Leeuwen. Reading images: the grammar of visual design. 
    (London, New York: Routledge, 2003) 213. 
63 Kress & van Leeuwen, (2003), 119. 
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“Rekommendationslitteraturen” till bildanalys 
Det finns en kategori artiklar som har som syfte att rekommendera metoder 
för lärare att ta till i undervisningen och när man använder bilder som källor. 
Två exempel är dels ”Visual literacy: images as historical sources and their 
consequences for the learning and teaching of history” av Elisabeth Erdmann 
från 2007,64 dels en senare artikel av Margareta Wallin Wictorin och hennes 
text: ”Bilder i läroböcker”.65 Wictorin fokuserar på vad bilder i läroböcker 
gör med vår förståelse. Det finns en bred uppfattning om att bilder kan 
hjälpa oss att strukturera våra tankar, vilket Wallin Wictorin påpekar, och 
det finns studier genomförda som problematiserar illustrationer och ser på 
dess brister eller i vilka sammanhang de inte fungerar så problemfritt.66   

Elisabeth Erdmann efterlyser en ökad skärpa i sättet att se på bilder. 
Att visualisera historien är inget nytt grepp inom historieundervisning. Vår 
kultur påverkas alltmer av bilder. Erdmann ställer frågan hur bra vi, trots 
vår visuella kultur, är på att läsa bilder. Hon erbjuder ett möjligt tolkningsal-
ternativ för historiker i sin artikel. Bilder är dessvärre inte ett ”favoritme-
dium” i den historiska disciplinen, skriver Erdmann.67 Texten har sedan 
1800-talet ansetts vara mer betydelsefull som källa men hon hänvisar även 
till forskare som försöker sig på att slopa distinktionen mellan medier och 
som enbart hänvisar till begrepp som dokument oberoende vilken källan är 
och då menar hon allt som inte är skriven text så som bilder eller föremål. 

Erdmann diskuterar vidare olika sätt att analysera bilder, att struktur-
alismen och psykoanalysen är för oprecisa att använda i historiedidaktiska 
syften. Hon menar att den psykoanalytiska metoden ägnar sig alltför mycket 
åt symboler och associationer och blir därför alltför otydlig att använda för 
en historiker. Strukturalism eller semiologi ägnar alltför stort fokus på jäm-
förelser mellan olika element snarare än bildens tolkning. Strukturalismen 
ser till strukturer och försöker komma underfund med varför vissa element 
tagits med i bilden medan andra lämnats därhän. Erdmann fastnar för en 
tredelad kategorisering uppställd av konstvetaren Erwin Panofsky. Det är en 
ofta använd bildanalys som Panofsky utvecklade på 1930-talet i huvudsyfte 
att studera europeisk senmedeltida, renässans och barockkonst. Han ville 
förnya den förhärskade analysmetoden som enbart såg till verkens formala 
kvaliteter. Mycket förenklat kan man säga att hans metod går ut på att först 
beskriva vad man ser, därefter analysera det och slutligen göra en tolkning. 

                                                             
64 Elisabeth Erdmann ”Visual Literacy: Images as Historical Sources and Their Consequences for the Le-
arning and Teaching of History.” i Tidskrift för lärarutbildning och forskning 4 (2007): 26-35. 
65   Margareta Wallin Wictorin ”Bilder i läroböcker I Niklas Ammert red. Att spegla världen : läromedelsstu-
dier i teori och praktik (Lund : Studentlitteratur, 2011), 220. 
66 Matti Hannus and Jukka Hyönä ” Utilization of Illustrations during Learning of Science Textbook Passa-
ges among Low- and High-Ability Children” i Contemporary Educational Psychology 24 (1999): 95–123. 
67 Elisabeth Erdmann hänvisar till och hänvisar till Joachim Rohlfes (1997) dessvärre en tysk text. I ”Visual 
Literacy: Images as Historical Sources and Their Consequences for the Learning and Teaching of History.” i 
Tidskrift för lärarutbildning och forskning 4 (2007): 28. 
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Det vill säga, inledningsvis återfinns den pre-ikonografiska delen, bildens 
faktiska innehåll studeras och beskrivs. När detta redogjorts för tar den iko-
nografiska analysen vid. Bildens ämne härleds från de historiskt medierade 
motiven. I den avslutande delen görs en ikonlogisk tolkning utifrån de sam-
tida politiska, sociala, religiösa, intellektuella och kulturella omständigheter-
na.68  

Erdmann skriver att till och med Panofsky hade svårt att göra en di-
stinkt skillnad mellan steg 2 och 3. En annan brist hos Panofsky var att han 
utelämnade receptionen. Erdmann vill således göra följande tillägg. För det 
första vill hon att bildens första intryck ska verbaliseras. Bildens intryck be-
höver kompletteras med historiska synvinklar. Hon lämnar också en del av 
analysen öppen för varje enskild lärare i sina respektive undervisningssam-
manhang. Kanske behöver inte bilder analyseras i den strikta ordningen 
heller, menar hon. Eleverna är delaktiga och styr analysens gång.69 Erdmann 
avslutar sin artikel med en konkret analys av målningen Marats död, (1793) 
av Jacques Louis David, enligt sin och Panofskys metod. De gemensamma 
dragen i all kategorisering är stegringen av de metareflexiva tankarna. 

Mot denna bakgrund finner jag en plats att genomföra min recept-
ionsstudie på gymnasieelevers mottagande av bilder som kunskapskällor i 
historieundervisningen. Undersökningen riktas direkt mot mottagandet av 
ett antal utvalda bilder. Även om jag inte kommer att nyttja Panofskys kate-
goriseringsmodell finns det i kategorisering av den historiska empatin en 
nivåindelning som även belyser till vilken grad metareflektion kommer till 
uttryck. Deras olika strategier för tolkningar av bilderna kommer att placeras 
in och analyseras utifrån en historiedidaktisk ram men även Panofsky lade 
vikt vid den ikonografiska delen, det vill säga den kontextuella delen av ana-
lysen. Vidare kan man även säga att bilderna även studeras utifrån deras 
förmåga att förmedla ett historiskt innehåll även om här inte görs en jämfö-
relse av bildernas olika grad av informativa effektivitet. Bilderna i läroböck-
erna får i och med denna studie en mer framträdande, och till och med fri-
stående central plats i sammanhanget till skillnad från att alltid finnas som 
komplement till texten. Syftet är mer att undersöka om man kommer åt ett 
sätt att operationalisera begreppet historisk empati via de tankar som bil-
derna väcker. Eleverna har inte presenterats för en specifik bildanalytisk 
metod därför att jag vill komma åt fler perspektiv än de källkritiskt historiskt 
kontextuella aspekterna.  
 
 

  

                                                             
68 Erwin Panofsky, Meaning in visual arts (London: Penguin books 1970), 51-81. 
69 Erdmann (2007) s 30. 
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Historiedidaktisk teori 
Hur förstår gymnasieelever historia tolkad genom bilder, är den grundläg-
gande frågan i min undersökning. Detta som ett led i ett större sammanhang 
där den historiska förståelsen och de strategier som brukas för att tolka 
historien står i fokus. Hur elever förstår historia är viktigt för att kunna ut-
veckla och kvalificera historiemedvetandet i undervisningen.70 Förenklat kan 
det sägas finnas två olika uppfattningar om hur man kan utveckla historie-
undervisningen genom ökad inblick i elevernas historiska förståelse. Histori-
edidaktisk forskningen har bland annat försökt skapa en förståelse av be-
greppen ”historiemedvetande” och ”historical thinking”, här översatt till 
historiskt tänkande, samt dess olika tillämpning.  

Här följer inledningsvis en kortfattad sammanställning av en tolk-
ningsram som är vid i sitt omfång. Medvetande i sig är ett svårbemästrat 
ämne liksom historia, vilket är ett ämne som rör sig och tar plats och påver-
kar oss inte bara i skolmiljö. Dessa undersökningsområden i kombination 
rör sig således inom ett brett fält. Sedan 1980-talet, när begreppet historie-
medvetande först introducerades i Sverige, har det funnits vissa skiljelinjer 
mellan vad man kallar den tysk/skandinaviska traditionen och den anglosax-
iska traditionen, samt deras fokus på identitet och historiemedvetande samt 
den anglosaxiska traditionens fokus på kunskapsbildning eller historiskt 
tänkande. Begreppet historiemedvetande är teoretiskt/filosofiskt och brukar 
användas vid sidan av begreppen historiebruk och historiekultur för att yt-
terligare beskriva individens plats i historien.71  

Traditionen som kommit att utveckla och undersöka vad det innebär 
att tänka historiskt undersöker hur historisk kunskap skapas och vad det 
innebär. Enkelt uttryckt eftersträvas den metahistoriska kunskapen där kon-
struktion och representation av historia blir avgörande för våra egna upp-
fattningar om historia. Hur läser man historia? Vilka är de kognitiva hand-
lingar som föranleder tolkningar av historia?72 Att tänka historiskt betyder 
att man är medveten om hur kunskap skapas samt att man vet vad det bety-
der eller som Lévesque skriver, man kan inte utvecklas i historiskt tänkande 
om man inte använder en del metodspecifika frågor som rör urval, att förstå 
vad som är viktiga historiska frågor, kontinuitet och förändring, utveckling, 
källor samt frågor om moral eller det som även brukar benämnas historisk 

                                                             
70  Anette Warring ” Historiebevidsthedens teori og empiri – en indledning i Historiedidaktik i Norden 9. 
Del 1: Historiemedvetande – historiebruk, red. Per Eliasson, KG Hammarlund, Erik Lund, Carsten Tage 
Nielsen, (Malmö: Malmö högskola, 2012) (Malmö: [WWW-dokument] 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-17497), 9. 
71 Mary Ingmansson "Det kunde lika gärna ha hänt idag": Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemed-
vetande hos barn i mellanåldrarna,  (Göteborg: Makadam förlag, 2010), 16. 
72 Sam Wineburg, Historical thinking and other unnatural acts (Philadelphia: Temple University Press, 
2001), xii. 
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empati.73 Det sista är detsamma som att förstå tidens förändrade moraliska 
perspektiv. Det är dessa processbaserade begrepp, vilka benämns second 
order concepts som bildar analytisk grund för denna undersökning. Det som 
utförligt beskrivs av Lévesque, bland andra, är de metodologiska frågor som 
utgör den vetenskapliga historiens grund. Han argumenterar för att histo-
rieundervisning inte enbart kan bestå av inlärning av fakta utan att man 
även måste problematisera hur och vad som blir och är historia. Detta för att 
ge eleverna redskapen att tänka kritiskt.   

En vanligt förekommande bild av historiemedvetande är uppfattning-
en om historia som närvarande i nuet och uppfattningen om att vi är en del 
av det förflutna och att det således går en länk mellan vår egen historia och 
vem/vilka vi är idag. Vi skapar historia samtidigt som vi är skapade av histo-
rien. En vanlig precisering av historiemedvetande medför förståelse av tiden 
och dess olika dimensioner. Förutom att förstå sin egen delaktighet i histo-
rien innebär det också att man kan se på det historiska förloppet utifrån två 
olika perspektiv, att se historien antingen genealogiskt eller genetiskt. Detta 
innebär att man utgår från antingen det förflutna, det historiska perspektivet 
eller från en samtida frågeställning som kan kopplas bakåt till ett historiskt 
skeende. Det genetiska perspektivet förhåller sig till historien framåtblick-
ande, att människors val och agerande har skapat den tid vi lever i idag, men 
att deras avsikter kanske inte alltid blev vad de hade ämnat. Även faktumet 
att dessa människor hade valmöjligheter och att historien inte är ett stelbent 
kausalitetsförlopp, är tankar vilka är en del i förståelsen.74 

Att förstå att man är en historisk person och i undervisningen kvalifi-
cera det man redan har med sig i bagaget av historisk förståelse i form av allt 
ifrån familjens historia till filmer och dataspel är således ett annat sätt att 
närma sig historien.75 Hur har allt detta något med historisk empati att 
göra? Mot bakgrunden av vad det kortfattat brukar anses innebära att förstå 
historia tar fördjupningen av vad den historiska empatin är vid.  
 

Historiemedvetande möter historisk empati  
Att överhuvudtaget vara förmögen att ha en moralisk åsikt kommer av att 
man har en identitet i en specifik kontext, att man är formad av sin tid och 
sitt samhälles, eller sin familjs normer. En uppfattning är att våra handlingar 
och värderingar har sitt ursprung i den egna familjens historia, som i sin tur 
är påverkad av samhälleliga myter traditioner vilka också de i sin tur, är en 

                                                             
73 Stéphane Lévesque, (2009), 27. 
74 Klas Göran Karlsson, (2009), 44, 46 
75 Anette Warring (2012), 12. Se denna text för vidare läsning rörande kategorisering av historisk förståelse 
mellan de olika traditionerna. 
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del av hemlandets historia eller samhällets kulturarv. Kortfattat är historie-
medvetande ett existentiellt begrepp då vår identitet och det sätt på vilket vi 
uppfattar vår verklighet är formad av just vårt historiemedvetande.76  

Vidare följer uppfattningen att historia är berättelser och historia är 
minnen vilka också är två sätt att förstå och definiera vad historia är men vad 
innebär det att tänka historiskt och hur kan det kopplas till empatin? Histo-
riedidaktisk reflektion är ett begrepp som Klas Göran Karlsson använder när 
han ger en förklaring av vad historiedidaktik kan vara. Han sammanfattar 
reflektionen med att konstatera att historia är minne. Vi har inte bara egna 
minnen genererade av våra självupplevda erfarenheter, vi har även fått min-
nen i andrahand av föräldrar, historieundervisning och massmedier, bland 
annat. Utifrån våra redan på förhand utformade uppfattningar om historiska 
händelser fylls vi med ny kunskap från allt fler kanaler. Dessa led i kommu-
nikationen av historia inbegriper avsändaren mottagaren och vilken typ av 
historia som förmedlas. Med andra ord kan denna produktionskedja kallas 
för historiekultur.77  

 

Minne 
Som del av den historiedidaktiska forskningen ägnas minnet en central plats, 
som en röd tråd för förståelsen av historien och sig själv som en del i en 
större helhet. Kenneth Nordgren gör en åtskillnad mellan det historiska 
minnet och andra former av minnen. Skillnaden består i att det historiska 
minnet är större än den enskilda personens erfarenheter i tid och rum. Det är 
i minnet vi kan förena vårt eget personliga livsöde med ett bredare historiskt 
sammanhang.78 En avgörande distinktion av historiedidaktiken är att det inte 
helt är begränsat till det förflutna perspektivet utan att det finns en koppling 
till den enskilde personen, skriver Nordgren vidare.79 Att för gymnasieelever 
se den egna historien som en del i en större helhet är något som kanske obe-
märkt passerar förbi om eleverna inte uppmärksammas på detta. Peter 
Seixas, skriver i Theorizing historical conciousness hur man ska förklara vad 
det innebär att förstå historia. Han sammanfattar några viktiga led och utgår 
från att vi har ett kollektivt minne, genom vår gemensamma historia, vilket 
också ger oss en identitet.80 Vidare lyfter han några exempel när kollektiva 

                                                             
76Kenneth Nordgren Vems är historien Avhandling för doktorsexamen  (Umeå: Nationella forskarskolan 
pedagogiskt arbete, Umeå universitet, 2006), 36. 
77 Klas Göran Karlsson ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i  red Klas Göran Karlsson och Ulf 
Zander Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken (Lund: Studentlitteratur, 2009). 
78 Kenneth Nordgren, (2006),16. Som i  sin tur hänvisar till Jörn Rüsen, Berättande och förnuft: historieteori-
etiska texter, Göteborg 2004a (1991-2002).  
79 Nordgren (2006), 16. 
80 Peter Seixas Theorizing historical consciousness (Toronto: Toronto University Press, 2012) 5, 6. 
Seixas utgångspunkt är intresset för representationer, förståelse och användning av historia i olika miljöer 
både i populärkultur samt inom den akademiska världen. 5-6 
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minnen måste omskapas på grund av omstörtande händelser som till exem-
pel Tysklands förlust i andra världskriget, Sovjetunionens upplösning och 
Berlinmurens destruktion.81 Händelserna påverkade självbilden hos generat-
ioner av människor som tvingades förhålla sig annorlunda till ett system 
eller en nation. Att förstå vad ett kollektivt minne innebär behöver inte inne-
bära dylika drastiska handlingar. Att förstå det gemensamma kan, till exem-
pel, likväl innebära att se en naturlig koppling till historien genom de äldre 
släktingarnas delaktighet i historiska händelser. Dock får det vardagliga 
enkla livet som det levs mest, oavsett när i tiden det sker, mindre utrymme i 
undervisningen än de stora strukturomvälvande händelserna.    

Även om frågorna rör nationen, staden eller personen spelar den per-
sonliga uppfattningen en väsentlig roll, enligt de teorier som rör historie-
medvetande. Klas-Göran Karlsson beskriver historiemedvetandet som något 
alla besitter och att det till stora delar utgörs av ”tyst kunskap”.82 Bernard 
Eric Jensen liknar det vidare vid språk. Det är något vi har utan att vidare 
reflektera över dess påverkan på vår tillvaro. Vi brukar det dagligdags utan 
att tillnärmelsevis lägga större vikt vid de grammatiska val vi gör. Samtidigt 
är det just språket som möjliggör vår tillvaro i våra olika sociala verksam-
hetsfält.83 Det kollektiva minnet kan placeras in i ett sammanhang av ge-
mensamma berättelser.  
 

Narrativ 
Jag kommer att göra en mindre fördjupning av begreppet narrativ (av lati-
nets narrati´vus, berättande, av na´rro berätta, omtala, meddela). En defi-
nition lyder: ”texter som framställer händelserna i ett verkligt eller påhittat 
förlopp i tidsordning”.84 Intentionen var att i detta sammanhang gemensamt 
undersöka om narrativitet och fantasi har beröringspunkter som kan belysa 
min undersökning. Eftersom en av de kategorier som Lévesque ställt upp i 
sin förklaringsmodell av vad det innebär att tänka historiskt är fantasi eller 
att föreställa sig, finns det intresseväckande beröringspunkter mellan narra-
tiv och fantasi. Ett sätt att se på historieskrivning är att minnen som histo-
rien framkallar byggs narrativt tack vare de kausala förloppen genom histo-
rien. Betraktat som narrativ får minnet även en temporal dimension, ett före 
och ett efter, enkelt uttryckt.85 En person som återkommer i diskussionen 
om historiens narrativitet är den amerikanske historikern Hayden White 

                                                             
81 Seixas (2012) 6. 
82 Klas Göran Karlsson ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i  red Klas Göran Karlsson och Ulf 
Zander Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken (Lund: Studentlitteratur, 2009) 48. 
83 Klas-Göran Karlsson (2009) ibid. 
84 Nationalencyklopedin, uppslagsord: “narrativ” [WWW-dokument http://www.ne.se/narrativ [2014-05-
19]].  
85 Seixas (2012), 4. 
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som genom att se formalistiskt på historieskrivningen gjorde jämförelser 
med litteraturvetenskaplig textanalys. Härigenom drog White slutsatser om 
historieskrivningen som mer eller mindre jämförde den med annat fiktivt 
skrivande. Han menade att historiker i likhet med författare finner sina 
historier dock med den skillnaden att författare hittar på sina historier.86 
Jörn Rüsen talar om en ”narrativ kompetens” som är förmågan att placera in 
sig i historien, vilket därmed ökar meningsfullheten i det historiska perspek-
tivet. För att lyckas med berättande krävs intresserade lyssnare och Rüsen 
menar att man genom att tala om människornas egna erfarenheter och upp-
levelser, det vill säga sina minnen, lyckas beröra och intressera lyssnarna.87 
Att få ta del av människors erfarenheter och berättelser via historien, är en 
del av innebörden i begreppet historisk empati. Frågan är på vilket sätt man 
gör det. Hur man blir delaktig, eller vilket förhållningssätt man har gentemot 
historiens aktörer, är en fråga som min undersökning försöker hitta exempel 
på. Kan den historiska berättelsen i sig väcka tillräckligt mycket engagemang 
och intresse eller krävs det att man utgår från sig själv och vad som idag är 
relevant?88 En av mina frågeställningar belyser frågan om fantasi och narra-
tiv är en metod som eleverna använder sig av ifall de brister i den kontextu-
ella historiska förståelsen. I berättarstrukturer återfinns aktörer, det vill säga 
protagonister och antagonister (förf. ant.) Aktörerna ställs inför moraliska 
dilemman som löses. Genom den temporala aspekten som finns i historien 
involverar även exempelvis problemlösning som en aktör ställs inför, ett före 
och ett efter, det vill säga kausalitet. De förflutna aktörernas agerande påver-
kar samtiden och det kollektiva minnet. Detta återspeglas även i en gräns-
dragning mellan dem som delar det gemensamma förflutna och de som inte 
gör det.89  

Även tidsdimensionerna av ett då, nu och en framtid är knutet till 
människors handlingar och skulle kunna innebära att människor är ”såväl 
skapade av historia som skapare av historia”.90 Detta utvidgade synsätt att se 
på historia har väckt kritik. Kritiken handlade kortfattat om att relativiteten 
blir för stor genom skapandet av den egna historien, vilket försvårar för 
historievetenskapen. För att återknyta till Seixas så väcker narrativen i det 
kollektiva minnet olika minnen och därmed olika narrativ som väcker frågor 

                                                             
86 Hayden White Metahistory: the historical imagination in Nineteenth-Century Europe (Baltimore, Lon-
don: The John Hokins University press, 1975), 6. 
87 Jörn Rüsen ”Functions of historical narration – proposals for a strategy of legitimating history in school” i 
Nordisk konferens om historiedidaktik, Historiedidaktik i Norden 3, (Malmö: Lärarhögsk. [distributör], 
1988) här i Klas Göran Karlsson och Ulf Zander, (2009.), 53.  
88 Klas Göran Karlsson (2009), 53. 
89 Seixas (2012), 5-6. 
90Ulrika Holgersson och Cecilia Persson citerar Bernard Eric Jensen i artikeln ”Historieförmedling mellan 
solidaritet och autonomi Kritiska synpunkter på några historiedidaktiska frågor”  i Historisk tidskrift 2 
(2002): 325. Detta, som det ansågs vara, utvidgade och uppluckrande av det strukturalistiska synsättet att se 
på historia väckte kritik på historikermötet 2002.  
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om hur och varför narrativen ändras över tid.91 Historien är med andra ord 
inte fast i en färdig tolkning. Utifrån detta perspektiv kan en receptionsstu-
die av gymnasielevernas sätt att tänka kring ämnet historia och bilder, då 
både bilder och historia på sina olika vis bygger berättelser, ge några per-
spektiv på hur eller om berättelseskapandet väcks av bilderna. Det är inte så 
mycket en fråga om att underskatta eller överskatta narrativet för kunskaps-
förmedlingen utan snarare att se vad som förbehållslöst sker i mötet mellan 
gymnasieelever och bilder. Som ett didaktiskt verktyg och som ett teoretiskt 
instrument för denna undersökning blir narrativ och tankar om den egna 
historiska förståelsen, som framkommer i elevintervjuerna, relevant. Dessa 
perspektiv kan utvecklas genom Lévesques kategorisering av den historiska 
empatin i samband med frågan om fantasi och narrationer är det som ele-
verna använder när de reflekterar över bilder de saknar kontextuell förstå-
else för. 

De två traditionerna med sina olika perspektiv på historiedidaktik 
omnämns allt oftare som förenliga. Det kan gå att göra bruk av båda tradit-
ionerna, historiemedvetande och historisk kunskap när historieundervis-
ningen idag utvecklats till att bli ett färdighetsämne som ställer högre krav 
på elevernas förståelse av metod.92 Något förenklat kan man se berörings-
punkter där metodfrågor och identitet kan vara naturligt förenliga. Med 
detta menas samtal om individen som en historisk person, både präglad av 
den egna historien samt den historiska kulturen, inom vilken man lever. Att 
placerandet av sig själv i en historisk tradition både hjälper självbilden men 
även ens egen förståelse för historien och hur man tolkar de historiska käl-
lorna. Att hitta och förstå den återkommande strukturen är ett villkor för 
progression inom ämnet historia.93 Som avslutande del i det teoretiska ka-
pitlet följer genomgången av den historiska empatin som används här för att 
förstå och hur elevernas tolkningar är präglade av fantasi, kontextualisering 
eller moraliska överväganden.  
 

Empati eller rationell förståelse 
Empati eller mer specifikt historisk empati är ett begrepp som är centralt 
inom forskningen rörande historiskt tänkande och hur vi förstår historia. 
Närmare bestämt avser det förståelsen av historien på dess egna villkor. 
Ibland kallas empati för perspectivetaking och rational understanding inom 

                                                             
91 Peter Seixas (2004/2012) 6. 
92  Per Eliasson ”Vad är historia?” (Nationalencyklopedin: [WWW-dokument] http://www.ne.se/rep/vilken-
historia [2013-09-26.]).  
93  Per Eliasson ”Vad är historia?” (Nationalencyklopedin: [WWW-dokument] http://www.ne.se/rep/vilken-
historia [2013-09-26.]). 

http://www.ne.se/rep/vilken-historia
http://www.ne.se/rep/vilken-historia
http://www.ne.se/rep/vilken-historia
http://www.ne.se/rep/vilken-historia


 

27 

den anglosaxiska traditionen.94 Även begrepp som re-enactment förekom-
mer.95 Inom historiedidaktisk forskning intresserar man sig för hur för-
mågan att förstå personer i specifika historiska kontexter utan att döma dem 
utifrån vår tid och göra anakronistiska tolkningar kan te sig, och om det är 
möjligt att lära sig denna förmåga. Det är alltså en rationell förståelse som 
eftersträvas och inte den emotionella subjektiva förnimmelsen av sympati.96  
Dock finns det anledning att problematisera känslornas roll för vår inlär-
ning, vilket också diskuterats inom forskningen. I den mån det är möjligt 
talar man inom den historiedidaktiska forskningen runt empati, om att ha 
tillräckligt mycket kunskap för att förstå en förfluten tid utifrån sina egna 
förutsättningar eller att kontextualisera tänkandet.97 Att tolka historien uti-
från det egna nuet utan det historiska perspektivet, karakteriseras av termen 
presentism och är motsatsen till vad vi här förstår som empati. Ett närbe-
släktat ord är kronocentrism, där de samtida synsätten betraktas som själv-
klara och sanna.98 I vilken utsträckning går det då att okritiskt granska hi-
storiska personer eller händelser? Det har gjorts undersökningar och försök 
till kategoriseringar av hur elever resonerar mer eller mindre utifrån histo-
risk empati där kategoriseringen reflektionsgraderna i nivåer. Se avsnittet 
Tidigare forskning för mer om detta. Det är också ett av målen för historie-
undervisningen och uttrycks enligt läroplanen Gy11 och Skolverket på föl-
jande vis: ”Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla följande: Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, 
händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.”99 Att kunna 
se och förstå historien utifrån flera olika perspektiv är således idag ett av 
kunskapsmålen inom historiedidaktiken även om begreppet empati inte 
används i kursmålen. Målen för historieundervisningen idag fokuserar till 
stor del på den historiska metoden, att förstå hur historia skapas, till skillnad 
från när det i perioder varit innehållet och sakkunskaperna som varit det 
centrala.  
 

                                                             
94  Jukka Rantala “Assessing historical empathy trough simulation – how do Finnish teacher students 
achieve contextual historical empathy?” i Nordidactica – Journal of humanities and social science education, 
1 (2011): 61. 
95  R. G. Collingwood i Klrsson och Zander (2009), 53. 
96 Keith C. Barton & Linda S. Levstik, Teaching history for the common good (Mahwah, N.J: Lawrence 
Erlbaum Associates, 2004), 207. De använder definitioner som perspective taking och rational understan-
ding som här översatts till rationell förståelse. 
97 Sam Wineburg Historical thinking (2001), 89. 
98 Jan-Olof Hellsten Skolans objektivitet – en illusion? (Uppsala: [WWW-dokument] 
http://www.signum.se/archive/read.php?id=751 Signum: katolsk orientering om kyrka kultur samhälle, 
[2002, nr 4]). 
99 Skolverket, ([WWW-dokument] www.skolverket.se/läroplaner). 
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Empatibegreppet introducerades i Storbritannien på 1970-talet i och med 
The Schools Council Project.100 Begreppet ansågs ha ett snävare och därmed 
bättre omfång än perspective taking eller rational understanding. Empati 
har dock kritiserats för att vara alltför vagt och ovetenskapligt. En infallsvin-
kel tycktes vara att man antog att eleverna förväntades uppleva samma typ 
av känslor som de historiska aktörerna man studerade samt känna med dem 
och dess agerande. Man tycktes anta att känslor skulle vara en färdighet som 
eleverna skulle kunna lära sig. Känslor är dock inte rationellt styrda och kri-
tiken att känslor är något ovidkommande till skillnad från det kognitiva tän-
kandet, härrör från tankar om känslor som subjektiva snarare än objektivt 
bedömbara. Känslor är subjektiva så till den grad att de inte går att bedömas 
ur ett skolperspektiv, det vill säga betygsättas.101 Att på ett personligt plan 
skapa sig en förståelse av historien innebär att alla individer har ett eget 
subjektivt förhållningssätt till historien och man skulle kunna säga att för-
hålla sig till ämnet innebär ett känslomässigt engagemang på olika plan. 
Några följdfrågor som detta resonemang mynnar ut i berör begreppet kun-
skap. Vad är kunskap? Kortfattat kan man se på kunskap som något annat 
än förståelse. Kunskap är lättare att mäta än förståelse. Förståelse är det 
man har med sig likt ett mönster som man kan använda flera gånger om på 
olika underlag. Jag kommer här inte att utveckla en kunskapsteoretisk dis-
kussion om hur kunskap uppnås utan stannar vid att kognition är den psyko-
logiska term som samlat beskriver varseblivningsprocessen som sker när vi 
uppfattar något eller bearbetar och återger information. Ordet kommer från 
latinets cognoscere, lära känna, veta.102 Man brukar tala om hur föreställ-
ningar, sinnesintryck och tolkningar uppkommer. Hur informationen kodas 
i minnet för att man lättare skall hitta det när man eventuellt söker efter 
informationen. Den kognitiva processen består slutligen av hur vi använder 
oss av den lagrade informationen. Även känslor räknas tillhöra kognition-
en.103 Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors anser att känslors roll vid lär-
processer inte går att förbise. Känslor kan så att säga styra förnuftet rätt och 
man behöver inte tala om ett glapp mellan att till exempel uppleva och för-
stå en film.104 Gärdenfors skriver att vi inte omvandlar information till för-

                                                             
100  Peter Lee and Rosalyn Ashby “Empathy, perspective taking and rational understanding i red O.L. Davis 
Jr., Elizabeth Anne Yeager & Stewart J. Foster Historical empathy and perspective taking in Social studies  
(Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2001) 21   
101  Peter Lee and Rosalyn Ashby, (2001), 22.  
102 Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap: interaktion mellan bild och text, (Stockholm: Norstedts akade-
miska förlag, , 2009).  
Eriksson, Yvonne, Tactile pictures: pictorial representations for the blind 1784-1940, Avhandling för dok-
torsexamen, (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborgs Universitet, 1998). Erikssons under-
sökte taktil perception av bilder och kartor för blinda elever. 
103 Psykologiguiden, uppslagsord “Kognitiv”, ( [Stockholm: [WWW-dokument] www.psykologiguiden.se 
[2013 11 13]). 
104 Steven Dahl (2013) 57. Dahl diskuterar Peter Gärdenfors Lusten att förstå Om lärande på människans 
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ståelse i direkt obearbetad form. För att kunna förstå måste vi först tolka en 
text, värdera den och som ett tredje led även kunna relatera den till annan 
kunskap.105 Vidare skriver Gärdenfors att två starka drivkrafter för lärande 
är motivation och känslor och han menar att känslornas roll för lärande varit 
ganska förbisedda. Om känslor är en del av motivationen kan man tycka att 
lärare dagligdags praktiserar detta för att öka motivationen hos eleverna 
utan att direkt ha något vetenskapligt belägg för känslornas roll i arbetet.  

Att känslor ej anses bedömbara väcker misstänksamhet och till följd 
får det att möjligheten till historisk empati också utdöms. Keith Jenkins och 
Peter Brickleys antar att empati är omöjligt att uppnå. Det förflutna är borta 
och därmed den empatiska förståelsen av historien. Dessutom menar de att 
det aldrig är möjligt att förflytta sig bakåt i tiden utan att förstå historien 
genom historikers mediering av den. Genom detta hårdragna ställningsta-
gande fråntar man historikers tolkande förmåga, menar Peter Lee och Rosa-
lyn Ashby.106 De menar att kritik ofta blir aningen missriktad då den ofta 
fastnar i en definitionsproblematik. Historiker tolkar källor och i och med 
detta måste någon form av rationellt perspektivtagande ske om man ska 
kunna begripliggöra det förflutna. Därmed inte sagt att man säger sig förstå 
exakt vad som sagts och känts i den historiska situationen. De anser att om 
historia ska bli möjligt överhuvudtaget måste en historiker kunna förstå och 
tolka ett dokument eller ett föremål. Historiker måste kunna skapa innebörd 
åt handlingar, social praxis och institutioner utifrån de förgångna männi-
skornas skäl till att handla eller tro så som de gjorde. Empati får betydelsen 
att kunna se och hysa så passande kopplingar mellan intentioner, omstän-
digheter och ageranden som möjligt utan att för den delen acceptera eller 
dela intentionerna hos den undersökta och tolkade historiska händel-
sen/aktören.107  

En mer försonlig inställning till känslornas roll intar Keith Barton och 
Linda Levstik, vilkas syn på empati kan summeras som något mer kopplat 
till det vi kanske ursprungligen förstår med begreppet empati, det vill säga 
närmare förståelsen av omtanke och att bry sig om. De exemplifierar med ett 
helhetsperspektiv och skriver att, för att nå konsensus och demokrati räcker 
det inte med att vi förstår våra meningsmotståndare vi måste även känna 
med dem och deras perspektiv. Jämför skillnaden mellan sympati där man 
känner med någons erfarenheter som om det vore ens egna. De menar sig 
vara mindre intresserade av historisk empati i sig själv, det vill säga som 
begreppet används för att ge uttryck till vilken grad man kan kontextualisera 
och förstå historien utifrån sina egna villkor. De ser empati och därmed hi-
storisk förståelse som ett led i en större helhet, som ett medel för demokra-

                                                             
105 Peter Gärdenfors Lusten att förstå, (Stockholm: Natur och kultur, 2010), 31. 
106 Peter Lee and Rosalyn Ashby (2001), 23. De nämner Keith Jenkins och Peter Brickley 
107  Peter Lee and Rosalyn Ashby (2001), 23f. 
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tisk delaktighet. De menar att elever inte kommer att intressera sig för det 
allmännas bästa om de inte genuint bryr sig om det allmännas bästa. Att bry 
sig, blir här ledord och själva motivationen som driver oss vidare att vilja 
undersöka olika historiska perspektiv. Barton och Levstik menar att all hi-
storisk forskning, allt vi vet och allt vi är, genereras utifrån oss själva där vi 
befinner oss idag. Vi befinner oss i nuet därför är också nuet just allt vi är. I 
nuet, får man anta, återfinns våra tidigare erfarenheter utan att invecklas i 
en lång existentiell diskussion om vad som utgör individen. Alla frågor vi 
ställer om historia är ställda i den stunden de fälls och därmed är de fällda i 
nuet.108 Intresse innebär inte en motsats till objektivitet, och inte heller kan 
det vara en motstridighet att historisk empati tar sin utgångspunkt utifrån 
oss själva och våra liv. Det är balansgången mellan objektivitet och kontex-
tualisering som förenas med inkännande och identifikation, som motivation 
för lärande.  

I en av Levstiks och Bartons studier framkommer att barn även i ål-
dern 8, förmår förstå historiska perspektiv, att människor tänkte annorlunda 
förr och att deras sätt att resonera var normalt för dem. De exemplifierar 
med en studie där de lät elever i fjärde och femte klass diskutera varför 
häxrättegångarna i Salem, Massachusetts i slutet på 1600-talet ägde rum. De 
fann att eleverna relativt utan problem kunde diskutera frågan utifrån de 
argument som också framkom vid de verkliga rättegångarna. Eleverna fann 
bevis som skulle ha verkat trovärdiga för människorna inblandade vid hän-
delsen 1692-93, snarare än de fann bevis trovärdiga för sig själva utifrån 
deras samtid.109 Den viktigaste uppgiften för historieundervisningen är, 
enligt dem, att undvika generaliseringar och att visa på förekomsten av plur-
alism även mellan olika grupper i historiska samhällen. De vill även under-
stryka två olika sätt att fokusera på historisk empati i historieundervisning-
en. Antingen söker man empatins själva ontologi och då letar man exempel-
vis efter orsaker till olika beslutsfattande i historien, eller så studerar man 
konsekvenserna och effekterna vilket samma beslutsfattande får på majorite-
ten av befolkningen. Om syftet är att lägga större vikt vid att forma demokra-
tiska medborgare kan det vara effektivare att se till konsekvenserna för 
större grupper av människor till skillnad från att inta det centraliserade per-
spektivet på en persons agerande.110 Levstik och Barton understryker att 
detta även kan vara den svåraste uppgiften att förmedla.111 På vilket sätt kan 
man dock fråga sig. Frågan om ett rättviseperspektiv kan vara aktuellt att 
diskutera utifrån begreppet den historiska empatins förståelse och tolkning 
av moraliska aspekter medför. 

                                                             
108 Barton & Levstik  (2004), 228f. 
109 Barton & Levstik  (2004), 215. 
110  Barton & Levstik, (2004), 222. 
111  Barton & Levstik, (2004), 218f. 
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Om fokus i historieundervisningen ligger på aktörerna, menar Barton och 
Levstik, finns risken att frågor om rättvisa faller bort. Det vill säga genom att 
öka fokus på konsekvenser är det lättare att komma åt hur rättvisa skipas av 
de handlingar som verkställs. För att återknyta till inledningen blir det tyd-
ligt i deras resonemang att olika perspektiv i historieundervisningen innebär 
att inte bara vara förmögen att se till de historiska perspektiven, den histo-
riska kontexten, utan likväl kunna anlägga perspektiv på den historiska kon-
texten. Det vill säga individualisera konsekvensernas effekt och bredda fo-
kus. Vidare fortsätter de att redogöra för hur elever reagerar moraliskt inför 
de ämnen som de berörs av. Frågor om rättvisa angrips inte enbart kognitivt 
av eleverna i deras undersökningar, och speciellt orättvisor väcker starka 
känslor.  
   

Kategorisering av empatin 
Efter den inledande redogörelsen av begreppet empatis innebörd följer nu 
konkretiseringen med vars hjälp begreppet empati kan göras handgripligt 
användbar genom en strukturerande indelning. För att kunna operational-
isera en analys av historisk empati och uttryck för historiskt tänkande, eller 
det ord Stéphane Lévesque själv använder, ”historical thinking”, om elever-
nas tolkningar av bilder som historiskt källmaterial, kommer jag att under-
söka begreppen som Lévesque använder i sin kategorisering av historisk 
empati. Lévesque utgår från frågan om hur vi kan förstå tidigare generation-
er med annan moral än oss själva. Peter Seixas har en liknande framställning 
av historisk empati som en del i ett större systembygge om vad det innebär 
att tänka historiskt. Han använder begreppen: historisk signifikans, kontinu-
itet och förändring, framsteg och tillbakagång, bevis, och slutligen historisk 
empati, vilka kort beskrivs nedan.112 Deras definitioner bygger på varandra 
och jag väljer att konkretisera empatidelen för att se hur eller om studiet av 
bilder kan belysa elevernas historiska förståelse. Koncepten som används är 
tänkta att underlätta förståelsen och skapa mening i nuet som omgärdas av 
historisk kontext.113 Jag presenterar begreppen som Seixas formulerat all-
mänt inledningsvis för att se i vilket sammanhang den historiska empatin 
figurerar.  

Signifikans - historisk relevans. Historien är inte ett avslutat definitivt 
kapitel utan är i rörelse och undersöks alltjämt vidare ur nya perspektiv. 
Individer som ägnar sig åt historiska studier väljer områden att undersöka 
utifrån det de anser viktigt, utifrån egna intressen och engagemang. Att olika 

                                                             
112  Stephan Lévesque, ( 2009), 149. 
113  Peter Seixas  ”Conceptualizing the growth of historical consciousness”, i The handbook of  education and 
human development, red. David R Olson & Nancy Torrance (Oxford: Blackwell publishers, 1996) 768ff. 
[Seixas artikel finns även som Elektronisk resurs] 
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grupper intresserar sig för olika ämnen innebär också att fokus för vad man 
studerar eller finner intressant varierar över tid.114  

Agency – aktören som fri eller fast under en specifik struktur diskute-
ras. Tanken är att vända på diskussioner om orsak och verkan genom att 
belysa aktörers agerande. 

Historisk epistemologi - Kunskapen om historien förändras. Källor 
försvinner eller sönderfaller. Källors språk och innehåll får nya konnotation-
er. En text är en tolkning av det förflutna men aldrig det förflutna själv. Om 
det saknas en fast objektiv redogörelse av det som var blir det svårt att veta 
vad man ska hålla fast vid.115 

Historisk empati - påminner till stor del om moraliska ställningsta-
ganden. Genom att försöka skapa en förståelse för forna tiders beslutsfat-
tande ställs man som historiskt undersökande person inför dilemmat med 
att både känna samhörighet och distans. 

Moraliska värderingar - Seixas går långt i sitt ställningstagande vad 
gäller moraliska omdömen. Han skriver att historisk kunskap som inte leder 
till något slags moraliskt ställningstagande är ”oanvändbar” (useless) histo-
ria.116 

De två resterande punkterna är förändring-kontinuitet och framsteg-
tillbakagång. Synen på förändring och utveckling belyser och ger nya per-
spektiv på uppfattningen om hur man förhåller sig till de forna historiska 
aktörerna. Man kan föreställa sig att om man ser på historien som generellt 
mycket sämre och att allt utvecklats till det bättre, så kan man ha en viss 
svårighet att bemästra historiens oliktänkande och acceptera den för vad den 
var. Seixas hänvisar till en lösning presenterad av Lees och dennes förslag på 
hur man stramar upp användningen av empatibegreppet i historieundervis-
ningen. Enligt Lee är empati mer som något man uppnår, ett resultat, och 
ingen metod man använder i själva tolkningsögonblicket. Det vill säga, em-
patibegreppet innebär något som går att undersöka. För att lättare kunna 
mäta om man uppnått ett historiskt medvetande kan man diskutera frågor 
där man får ta ställning till historiens förändringar. Genom att konfronteras 
med synen på utveckling skulle man lättare komma åt förståelsen av vad det 
kan innebära att ha historisk empati. Det skulle i så fall innebära en under-
sökning av elevers förståelse av utveckling.117  

Lévesque utvecklar de ovan uppställda kategorierna i en slags modell 
där fantasi, kontextualisering och moral är i fokus. Dessa tre utgör underav-
delningar till den historiska empatin och han skriver att de har liknande 

                                                             
114  Peter Seixas “Historical Consciousness. The Progress of Knowledge in a Postprogressive Age”, i Narrat-
ion, Identity and Historical Consciousness, red. Jürgen Straub (New York: Berghahn Books, 2005), 143.  
115 Seixas (2005), 142f. 
116 Seixas (2005), 144. 
117  Seixas, (1996.), 774. 
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användningsområden.118 Det är också denna stomme som operationaliseras i 
det empiriska materialet, elevintervjuerna. Det finns vissa beröringspunkter 
med Margareta Rossholm Lagerlöfs uppställning av inlevelse av konstverk 
och de olika mentala tillstånden hon identifierar: det hypotetiska, det under-
förstådda, det fantiserade, det skenbara, det tänkta och det analoga. 
Många av de strategiska tolkningarna man kan tänkas göra vid betraktandet 
av bilder, inte bara i den här intervjukontexten, är att hypotetiskt gissa om 
de slutsatser som dras kan liknas vid något fantiserat, då den korrekta kun-
skapen om motivet saknas. Det tänkta och det analoga kan jämföras med det 
som Lévesque benämner som kontextuellt medveten samt källkritisk. Man 
kan både besitta den historiska kunskapen runt en bild och dra slutsatser 
utifrån detta men även i sina tolkningar uteslutande utgå från de analoga 
inslagen i bilden utan att dra felaktiga slutsatser trots att man saknar känne-
dom om den faktiska kontexten.  

 

Fantasi eller att föreställa sig (imagination) 
Mycket av den historiska processen bygger på att fylla i luckorna, eftersom 
källorna endast erbjuder en viss mängd konkret information vilket ibland 
resulterar i antaganden om förflutenhetens vidkommande. Att vidare dra 
slutsatser om eller att försöka förstå hur den historiska personen tänkte och 
kände inför de beslut och handlingar som källorna talar om kräver ytterli-
gare arbete. Därför skulle man kunna säga att mycket av arbetet bygger på 
historikerns kreativitet att förstå vad källorna betyder. Allt kreativt arbete är 
självklart underbyggt av källkritiska överväganden. Fantasi är inte i detta 
sammanhang den mest lyckade svenska översättningen av imagination ef-
tersom det snarare är frågan om att föreställa sig något. Fantasi konnoterar 
något fiktivt. Dock blir det användbart att bruka fantasibegreppet i min 
undersökning då jag med öppenhet undersöker elevernas reception av bil-
derna och silar mellan bildreflektionerna på olika nivåer. För att inte förbise 
några aspekter av deras reaktioner och tankar har jag rubricerat begreppet 
imagination med fantasi i resultatdelen. Vad som återfinns i intervjumateri-
alet kommer att relativisera begreppet. Det vill säga, huruvida egna kon-
struktioner av bildinnehållet uppstår eller om det hos eleverna mer är en 
fråga om kontextuellt baserad föreställning. 
Lévesque menar att det är en stor skillnad mellan att känna detsamma som 
den historiska personen gjorde och att förstå varför, eller att de kände som 
de gjorde, samt att de var i sin fulla rätt att känna och tänka så som de 
gjorde. Lévesque poängterar skillnaden i metod med av Denis Schemilt lå-
nade begreppen psyche- snatcher och time traveller: att känna som eller att 
/(tro sig) veta hur en person kände jämfört med tidsresenären beskrivningar 
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av de idéer och känslor som verkar troligt att de historiska personerna age-
rade utifrån.119 Eftersom de inte går att återuppleva historien borde det följa 
naturligt att liksom Lévesques ”tidsresenär”, vara medveten om det samtida 
perspektiv man reser ifrån, så att säga. Utifrån det oundvikliga samtidsper-
spektivet får man så ärligt det är möjligt försöka förstå de förflutna tider man 
studerar utan att glömma sin egen identitet.  

Lévesque går nästan till en slags ytterlighet för att beskriva hur vi an-
vänder fantasin dagligdags i vår vardag utan att vara medveten om det. Han 
exemplifierar med en tankebild för att visa på hur fantasin kan skapa mening 
som är relevant och trovärdig och trots att man inte besitter alla detaljer i ett 
skeende kan man dra rimliga slutsatser som inte är exakta men ej heller helt 
felaktiga. Om vi således föreställer oss en vän som varit på besök som tar 
farväl och beger sig hemåt. Vännen ger sig av för att så småningom åter-
vända till sitt eget hem. Kanske stannar vi upp ett tag och föreställer oss vår 
väns hemfärd och utan att ljuga kan vi föreställa oss dennes resa hem, även 
om vi inte har vetskap om den exakta resvägen.120  

Det finns dock en fara med fantasin: den är både användbar i sin roll 
att öka förståelsen för historien men samtidigt inte trovärdig på grund av 
tolkningens egen bristfällighet. Den självklara och enkla lösningen på fan-
tasins faror återfinns i kontextualisering på tre olika nivåer, den personliga, 
den sociokulturella samt den samtida kontexten. Det går att förhålla sig kre-
ativt till källmaterial och enligt Jörn Rüsen innebär historia också att kunna 
återberätta: ”… no historian could deny the fact that there is a creative acti-
vity of the human mind working in the process of historical thinking and 
recognition.”121   

En annan aspekt av fantasi och förståelse återfinns hos Keith Barton. 
Hans undersökning från 1996 ”Narrative simplifications in Elementary stu-
dents’ historical thinking”122 visar hur elever hellre hittar på en anledning än 
avstår från att svara för att denna drift ibland blir så stark, eller som Barton 
uttrycker det: ”… to understand is to give reasons”.123 Dessa resultat kan 

                                                             
119 Lévesque (2009) 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: 
1984), 41-43. 
120 Lévesque (2009) 148. Den största delen av resonemanget om ”historisk fantasi” har Lévesque hämtat 
från R.G. Collingwood, The idea of history, (New York, Oxford University, 1956) och “Collingwoods Inaugur-
al: Rough notes” i How Good an Historian Shall I Be? R. G. Collingwood on Education 
Red. Marnie Hughes-Warrington, (Charlottsville, VA: [WWW-dokument] 
http://site.ebrary.com.proxy.ub.umu.se/lib/UMEAUB/docDetail.action?docID=10547274, 
[2003]). 
121 Jörn Rüsen hänvisar även sina resonemang till Hayden White, History: Narration, Interpretation, 
Orientation (New York: Berghahn Books, 2005), 9. 
122 Keith Barton, ”Narrative simplifications in Elementary students’ historical thinking” Advances in 
research on teaching: a research annual Vol 6: ( Teaching and learning history red J Brophy 
(Greenwich: JAI Press, 1996). 
123 P. Lee och R. Ashby i Davis et al (2001) 26. 
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återknytas till de inledande resonemangen om hur historiemedvetande kan 
användas i syfte att skapa narrativ som ger oss mening och ökar förståelsen 
för vem vi är som individer. Man kan tänka sig att det i en skolkontext, vil-
ken är präglad av att leverera svar på lärarens frågor och dessutom även 
svara rätt, innebär att man hellre tar det säkra före det osäkra. Det kan tän-
kas att man således väljer det säkra kortet, något man känner igen eller kän-
ner till om man får möjlighet att diskutera, snarare än att man ger sig ut på 
en tankebana av osäkerhet. Detta kan kopplas till hur eleverna i en under-
sökning av den typ som här föreligger rent empiriskt kan ha gått till väga. 
Man kan tänka sig att eleverna väljer bilder utifrån det trygga bekanta sna-
rare än att följa en intuitive tråd som någon bild eventuellt kan ha väckt ef-
tersom man inte vet var den tråden kommer att sluta. 

Gymnasieelever besitter inte en historikers kompetens men möjligtvis 
är det just kreativiteten som går att använda bättre hos varje individ och 
eventuellt kan man med hjälp av bilder trigga igång fantasin och lusten men 
inom rimliga gränser? Christine Counsell argumenterar för att det kan hjälpa 
eleverna idag att förstå historien om vi trots allt använder vår fantasi och 
lever oss in i hur folket på gatan kan ha upplevt omvälvande förändringar. 
De stora strukturerna skapar sammanhang men utan nedslag i vardagen blir 
de individuella konsekvenserna osynliga. Hon är ute efter att problematisera 
undervisningen av kontinuitet och förändring i historien. Det är balansen 
mellan inlevelse genom empati, och de stora perspektiven, historiens fågel-
perspektiv, som Counsell uttrycker det, som bidrar till förståelsen. 124  

 

Kontextualisering 
Att fantisera är acceptabelt så länge som det sker inom ramen för vad käl-
lorna har att berätta. Det kan tyckas självmotsägande att använda begreppet 
fantasi i detta sammanhang, med risk för att det ska förlora sin ursprungliga 
innebörd. Snarare kan man skapa en förståelse för fantasibegreppet tydli-
gare om man ser det mer som ett sätt att skapa en känsla för materialet, eller 
använda begreppet föreställning. Jämfört med Stuart J. Foster som 
argumenterar för hur man som historielärare kan väcka intresse för ämnet 
historia med hjälp av empatin. Han skriver om sin undersökning att om man 
skapar en förståelse för hur den brittiske premiärministern Neville 
Chamberlain mellan åren 1937-1940, agerade gentemot Hitler, blir historien 
mer levande och inte bara en rad fakta.125 Lévesque skriver att man genom 
att sociokulturellt placera in den historiska personen i sitt sammanhang 
återskapar den levande personen situation. 
                                                             
124 Christine Counsell ”What do we want students to do with historical change and continuity” i Ian, Davies, 
red., Debates in history teaching (Milton Park, Abingdon, Oxon:Routledge, 2011), 117f. 
125 Stuart Foster ”Using historical empathy to excite students about the study of history: can you empathize 
with Neville Chamberlain?” Social studies 1 (1999): s 18-25. 
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Som nämndes ovan delar Lévesque in kontextualiseringsprocessen i tre un-
derkategorier som dels är källkritiska men dels även självrannsakande. Han 
skriver att man bör fastställa vilken sociokulturell kontextuell roll källförfat-
taren hade, så som kön, klass och ras, som exempelvis Chamberlains efter-
lämnade källdokument kan visa. Vidare föreslår han att källor ifrån samma 
författare jämförs med andra olika källor från tiden. Som en tredje och minst 
lika viktig faktor måste historiker av idag positionera även sig själva så de vet 
var deras tolkningsinfluenser härrör från. Lévesque betonar vikten av att 
undvika ”presentism”, att undvika enahanda tolkningar som enbart utgår 
från vårt samtida perspektiv. Lévesque hänvisar till Van Sledgerights meta-
reflexiva frågor man kan ställa till sig själv som ett strategiskt tillvägagångs-
sätt. ”Hur medveten är jag om mina egna antaganden? Vad skulle krävas för 
att jag skulle tolka källan annorlunda?”126 Att således positionera sig själv för 
att bättre förstå sina egna tolkningar av historien skulle kunna vara en bra 
utgångspunkt. På liknande vis kan det även öka insikten att ha kunskap om 
den sociokulturella och inre kontexten hos den historiska aktören.127 Genom 
att positionera sig redovisar historikern sina moraliska ställningstaganden 
vilket är den historiska empatins tredje del. Moraliska omdömen skulle 
också kunna vara ett symptom på vilken grad av kontextualiseringsförmåga 
man har. Eleverna presenterades för frågan under intervjuerna.  
 

Moraliska omdömen 
Moraliska omdömen ställer sig vid sidan av den historiska kontexten. De är 
omdömen och inte fakta. Man skulle kunna säga att de saknar sanningshalt, 
om man hårdrar det, eftersom de är just värderingar enligt en moralfiloso-
fisk diskussion.128 Den tredje aspekten av Lévesques empatimodell föranleds 
således av fantasi/föreställningen samt kontextualiseringen. Lévesque skri-
ver att den tredje delen kanske är den svåraste, det vill säga att bedöma det 
förflutna vilket inbegriper moraliska ställningstaganden.129 Han frågar sig 
hur man undviker att hamna i en typ av historisk fiktion likt Harry Potter-
filmatiseringarna om man försöker återskapa en förfluten tid. Med detta sagt 
vill han även lyfta filmer och medias möjligheter att åskådliggöra moraliska 
dilemman och forma elevers syn på historien.130 Han illustrerar skillnaderna 
i att framställa Hitler som ond eller att skapa en förståelse för varför han 

                                                             
126 Lévesque (2009), 151. 
127 Lévesque (2009), 150. 
128 Jag tänker inte göra någon moralfilosofisk utläggning men kan nämna att det så klart även finns uppfatt-
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ström Grundbok i värdeteori (Stockholm: Thales, 1990), 18 men frågan diskuteras återkommande i boken.  
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anses som ond.131 Han drar den slutsatsen att både skolresurser och popu-
lärkulturen misslyckas med att ge eleverna verktyg att klara av att diskutera 
historien ur ett moraliskt perspektiv. Han menar att eleverna ofta håller 
diskussionerna på en naiv nivå, helt dekontextualiserad och att de projicerar 
sin egen moral på historiska dilemman.132  

Lévesque argumenterar för att moraliska omdömen är absoluta ef-
tersom de är av den naturen att om de inte vore absoluta skulle det inte fin-
nas någon poäng med att fälla moraliska omdömen.133 Samtidigt finns det 
något relativt i moraliska omdömen eftersom moral varierar mellan olika 
kulturer. Det uppstår en balansgång mellan att värdera det förflutna ef-
tersom det lätt blir utifrån vår moraliska övertygelse av idag och det finns 
något absolut i ett moraliskt omdöme. I ett klassrum kan det sitta elever med 
olika kulturell och nationell bakgrund och visar hur, utifrån deras olika per-
spektiv, absolut moraliska ställningstaganden kan te sig från deras perspek-
tiv. Det finns således något ambivalent i moraliska åsikter likaså, eftersom 
personer från olika kulturella bakgrund kan se olika på historiska skeen-
den.134  

Lévesque frågar hur man kan förena historisk relativism och moral? 
Här hänvisar han till att det finns vissa universella värden som är transhisto-
riska. Man kan generalisera begrepp som vänskap, fåfänga, generositet, strä-
van girighet etc. och se hur de på ett vis skulle kunna vara universella 
aspekter av mänskligt liv genom tiderna.135 Men, konkluderar Lévesque varje 
individ och historisk period är trots allt unik och måste studeras därefter. 
Trots allt dekonstrueras historien när vi i det förflutna ser reflektioner av oss 
själva eller som Seixas skriver: “The paradox of empathy, then, is that it in-
volves an effort to confront difference which, at every turn. tempts us to im-
pose our own frameworks of meaning on others.”136 Det underlättar om man 
kan hitta en balans mellan det välkända i historien men samtidigt inse att 
det förflutna kan vara främmande i sin egen rätt, att det finns en risk för 
feltolkningar. Någonstans är vi till viss del fast i kluvenheten mellan det 
främmande och samhörigheten med historien, skriver Seixas vidare.137 I det 
främmande finns en fascination, inte läser man historia enbart på grund av 
allt man kan identifiera sig med.  

Min undersökning har delvis tagit utgått från den här typen av argu-
ment. Genom att studera bilderna i läroböckerna och genom att låta eleverna 

                                                             
131 Ibid, 169. 
132 Ibid, 169. 
133 Lévesque, (2009), 154. Här hänvisas till Herbert Butterfield. 
134 Lévesque, (2009), 154. 
135 Lévsque, (2009), 157ff. 
136 Seixas, (1996), 775f. 
137 ibid, 776. 
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resonera fritt önskar jag studera hur det förhåller sig med de faror av naiva 
dekontextualiseringsreflektioner som Lévesque varnar för i sin text. Gör man 
bilder rättvisa eller gör man historien rättvis genom att använda dem i ett 
dylikt sammanhang? För en historiker som vill använda visuellt källmaterial 
blir tolkningen av subjektiva uttryck som inte är textbaserade ofta riskabelt. 
Konstvetenskapen kan enbart till viss del låna ut sina metoder. Den viktiga 
skillnaden är att historiker oftast använder bilder som medel för att förklara 
ett historiskt sammanhang: ”medan konstvetare vill använda det historiska 
sammanhanget för att förstå bilderna bättre.”138 Det är därför av större vikt 
att understryka att bilderna i denna undersökning har använts på så vis att 
de försökt skapa ett sätt att diskutera de historiska händelserna. Inga bilder 
har valts för att porträttera ett moraliskt dilemma Undersökningen var tänkt 
att som ett första mycket grundläggande steg se hur och vilka resonemang 
bilder kan föda utan att vara likt den typ av övningar vilka kritiseras gene-
rellt hos de flesta historiedidaktiker som ägnat sig åt historiemedvetande/ 
historiskt tänkande. Invändningarna rör de fria uppgifter som ofta före-
kommer i historieböcker, där eleverna ombeds att föreställa sig hur det var 
att leva under en viss period. Denna typ av uppgifter är ganska fruktlösa om 
inte tillräckligt mycket kontextuell fakta samtidigt presenteras för eleven. Att 
moraliskt och blint försvara en historisk handling utifrån förklaringen: ”att 
det var så man gjorde på den tiden” är inte fruktbart lika lite som det är kor-
rekt att fördöma en historisk handling utifrån våra värderingar, menar 
Lévesque. Han menar således att enbart de två föregående kvaliteterna i den 
historiska förståelsen, fantasin och kontextualiseringen inte räcker till. Han 
hävdar det faktum att vi idag, så att säga, sitter med facit i hand och därför 
relativt lätt kan ställas inför moraliska dilemman, eftersom vi sett följderna 
av tidigare handlande. Att känna till konsekvenserna av historiska händelser 
innebär även att man kan ta ställning till vad som borde värderas, eller un-
dersökas. Till exempel har lärare möjligheten att utgå från ett moraliskt per-
spektiv i val av innehåll för undervisningen i historia. Därför ger reflektioner 
om moral perspektiv på historien och placerar in den i ett store samman-
hang.139 Så i princip kan empati förstås som förmågan att inte göra mora-
liska bedömningar av historiska aktörer utifrån vår samtida moral, för att 
undvika anakronistiska slutsatser 

Några vidare belysande perspektiv på moral i detta sammanhang, 
vilka också nämndes inledningsvis i avsnittet, lyfter Jörn Rüsen fram i: ”His-
tory clothes values in temporal experience.”140 Dessa uppvisar fördelar med 

                                                             
138 Reine Rydén ”Hur skall vi använda bilder? Ett bidrag till diskussionen om bilder som historiskt käll-
material” i Historisk tidskrift 3 (2006): 491 (Stockholm: [WWW-dokument] 
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2006-3/pdf/HT_2006_3-491-500_ryden.pdf). 
139 Lévesque (2009), 152f. 
140 Jörn Rüsen ”Historical consciousness: narrative, structure, moral function and ontogenetic develop-
ment” i Peter Seixas Theorizing historical consciousness (Toronto: Toronto University Press, 2012) 67. 
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att hitta ingångar till historien genom samtida perspektiv och en tydlig 
sammanlänkning mellan hur kontextualisering påverkar våra moraliska 
omdömen. Jörn Rüsen exemplifierar hur kontextualiseringen har betydelse 
för vilka moraliska tolkningar som görs och dess olika relevans. Vårt age-
rande är beroende av våra värderingar.141 Rüsens argument för varför mora-
liska värderingar är kopplade till ett historiemedvetande är att utan vetskap-
en om bakgrunden blir det svårt att hantera beslutsfattande.  Mänskligt age-
rande kräver någon form av värdering eftersom ställningstaganden ingår i 
allt beslutsfattande. Rüsen menar att historiemedvetande även fungerar 
som: ”… a specific orientational mode in actual life situations in the present: 
it functions to aid us in comprehending past actualitiy in order to grasp pre-
sent actuality.”142 Det är uppfattningarna om att vi lever här idag men ser oss 
som historiska personer som drar lärdomar om det förflutna som vi tar med 
oss i livet.  

Slutligen menar Rüsen att moraliska ställningstaganden går att se uti-
från fyra olika kategorier, beroende på hur man förhåller sig till historien och 
sitt historiemedvetande. Man kan förhålla sig respektfullt till traditioner 
(traditional), man kan dra kritiska slutsatser utifrån historien (exemplary) 
man kan förhålla sig kritiskt (critical), det vill säga man kan problematisera 
de historiska källorna och därmed förta händelsen dess auktoritet. Den 
fjärde och sista kategorin erkänner de skillnader som uppstått över tiden, till 
exempel vad gäller lagar (genetic).143  Under kapitlet Tidigare forskning be-
skrivs ganska ingående en undersökning som Peter Seixas och Penney Clark 
genomförde i början av 2000-talet. De diskuterar där Rüsens indelning av 
förhållningssättet gentemot historien. De har hittat en direkt koppling till 
Nietzsches teorier om “monumental, antiquarian, critical och modern”.144 De 
problematiserar även elevernas förförståelse av moraliska aspekter i histo-
rien. Eleverna har en snabb och enkel förståelse av moral, då den vinklingen 
återfinns som ett ständigt tema i läromedlen. Blir moraliska diskussioner i 
historieundervisningen slentrianmässigt tagna för givet? Denna tanke vida-
reutvecklas under avsnittet Tidigare forskning men som även nämns här för 
att presentera den i ett sammanhang.  
 

Moralen ett symtom eller en drivkraft? 
Min fråga till deras tankar rörande moralen och empatin inom det historie-
medvetna undersökningsområdet är en fråga om moraliska ställningstagan-
den överlag kan bidra till att öka elevernas förståelse där moralen fungerar 

                                                             
141 Rüsen (2008) 22-23. 
142 Jörn Rüsen i Peter Seixas Theorizing historical consciousness, (2012), 66. 
143  Rüsen i Peter Seixas (2012), 72ff. 
144  Begreppen är här i Seixas och Clarks engelska version. 



 

40 

som en spirande progressiv kraft? Eller är det, enligt den inledande frågan i 
detta avsnitt, så att moraliska synpunkter speglar en symtomatisk brist i den 
historiska kontexten? Är moralen en drivkraft snarare än en måttstock på 
hur historiska händelser bedöms, om man tar fasta på den emotiva delen av 
den historiska empatin som Barton och Levstik hävdar men andra, som 
Lévesque motsätter sig? Man skulle kunna jämföra det med diskussionen om 
känslors roll vid inlärning. Är moralen en emotiv drivkraft där moralen inte 
används utifrån ett dömande perspektiv?  

Lévesque vill betona att historisk empati är något man uppnår kogni-
tivt och inte emotionellt. Seixas och Peter Lee gör liknande slutledningar. Att 
värdera historien och att förhålla sig till den på sina egna villkor ställer krav 
på reflektionsförmågan.  Seixas skriver att empati ofta misstas för att vara ett 
”affective phenomenon” när det i själva verket visar på en rationell för-
måga.145 Peter Lee benämner också empati som en ”rational understan-
ding”.146 Istället bör vi sträva efter att konfrontera skillnaderna. Inlednings-
vis i detta avsnitt lyftes Barton och Levstiks teorier som motsätter sig undvi-
kandet av känslor i lärprocesser som dessa. Känslor är en positiv kraft i 
skapandet av motivation och glädje inför ämnet. Detta bidrar till förståelsen. 
Vidare kan det diskuteras till vilket pris man skapar engagemang och käns-
lor. Något enahanda genomsyras läromedlen i historia av ett fokus på kata-
strofer. Niklas Ammert för en läromedelsdiskussion om elevers historiska 
förståelse präglad av läromedlen, vilken blir belyst vidare under nästa av-
snitt.  

 

Användning av teoriavsnittet, arbetets struktur 
Till uppfattningarna om historiemedvetande och historisk förståelse hör 
begreppen minne och narrativ. Dessa får här utgöra en ingång till Lévesques 
kategorisering av historisk empati, som ligger till grund för undersökningen. 
Jag tänker mig de olika fokusgrupperna bestående av gymnasieelever som 
individer med ett personligt förhållande till historia och att deras minne är 
av olika reflexiv grad, antingen högst personlig det vill säga starkt färgad av 
familjens historia eller så sträcker den sig främst till genomgångarna på 
historiekursen. Jag har valt att inte göra en sociokulturell analys av intervju-
ernas innehåll, men om det framkommer i elevernas diskussioner lyfts re-
flektioner kring deras personliga relation av historien fram om det har rele-
vans för den historiska empatin. Att de alla har olika personliga minnen av 
historia påverkar deras historiska förståelse. De har alla även olika förhål-

                                                             
145  Peter Seixas ”Narrative moral identity and historical consciousness” i Straub, Jürgen (red.), Narration, 
identity, and historical consciousness , (New York: Berghahn, 2005), 144. 
146 Ibid. 
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lande till historia präglad av intressen på fritiden, samt skolans fokus på 
historieundervisningen och lärarens roll.  

Likaså narrativ ser jag som en väsentlig del av hur vi förstår och åter-
ger historisk kunskap. Genom att kategoriseringen fantasi framförs som en 
del av hur man uppnår historisk empati fann jag det relevant att också se till 
elevernas förhållande till just hur, eller om, de konstruerar berättelser. En av 
frågeställningarna behandlar just eventualiteten att bilder verkar extra lock-
ande på fantasin. Som redogjorts för ovan har imagination här fått översätt-
ningen fantasi eftersom det breddar betydelsen och hjälper till att nyansera 
intervjumaterialet. Det kan tänkas att materialet visar på hur eller om ele-
verna skapar egna konstruktioner av bildinnehållet, om bilderna så att säga 
lockar fram detta hos eleverna och vad det i så fall kan tänkas göra för deras 
förståelse av historia. Det kan även vara så att det hos eleverna mer är en 
fråga om kontextuellt baserad föreställning alltså innebörden av ordet före-
ställa sig. Det är vid en eventuell analys av konstruerad elevreflektion som 
begreppet narrative kan vara belysande för min tolkning. 

I min undersökning kommer vidare en gradvis ökande metareflexiv 
kategorisering att analyseras. Vid tolkandet av intervjumaterialet utgår jag 
från de rent beskrivande delarna som framställer förståelsen av bildens in-
nehåll och förmågan att placera in den i sin rätta kontext. Dock sker detta 
utan att fokusera på den ”rätta” kontexten utan snarare på vilket sätt elever-
na tar till sig bildens budskap för att skapa sig en egen personlig tolkning 
som skapar mening.  Kontextkategorierna fokuserar på tolkningar vilka äg-
nas åt källkritiska och i stigande grad ökande metareflexiva tolkningar. Här 
ser eleverna mer till uppdragsgivarens perspektiv på bildens tillblivelse, 
eventuella beroendeförhållanden mellan makten och konstnären, och såle-
des källkritiskt.  

Vidare tolkas intervjumaterialet på det vis att kategoriseringen styrs 
av elevernas varierande förhållningssätt. Ett avsnitt behandlar till vilken 
grad den kontextuella förståelsen dominerar, och utgör hela eller delar av 
förståelsen av bilderna samt en kategori där bilden i sig väcker engagemang 
och moraliskt ställningstagande. De moraliska diskussionerna infinner sig 
som ett separat avsnitt, liksom fantasi och källkritik. I denna uppdelning 
finns inte någon värdering inlagd utan är så gjord för tydlighetens skull. 
Således har kategoriseringen som teoretisk stomme indelats efter Fantasi, 
Historisk kontextualisering med underavdelningarna; Källkritik, Personlig 
kontext samt Återkoppling till den historiska kontexten. Slutligen redovisas 
resultaten under rubriken Moraliska omdömen med underavdelningarna; 
Rättvisepatos, Sympati och Progression.  

Inför genomförandet av min empiriska undersökning tar jag avstamp i 
uppfattningen att historiskt tänkande är till mångt och mycket elevernas eget 
förhållningssätt till historien, det är det sätt vari de uttrycker sin förståelse.  
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Tidigare forskning 
Här har forskningsbidragen placerats in under rubriker allt utifrån deras 
relevans för min undersökning, Modeller, Fantasin och empatibegreppet, 
Moral och Historiedidaktisk forskning baserad på bilder. Forskning i gräns-
landet mellan bildanalys och historia, vilken jag valt att kalla för rekommen-
dationslitteraturen återfinns under kapitlet Bildteori. Den sista delen faller 
till viss del aningen utanför ramen men jag anser den relevant att kortfattat 
belysa eftersom det var denna typ av undersökningar som väckte både min 
nyfikenhet och frustration och som föranledde mig att göra den undersök-
ning som nu ligger för handen. Efter att ha läst diverse olika artiklar om hur 
man på bästa sätt genomför bildanalys med elever ökade nyfikenheten på 
hur det såg ut i praktiken. Det tycktes mig som att det saknades tydliga stu-
dier som visade på den faktiska uppfattningen av bilder, och huruvida bilda-
nalyserna fungerar.  

Eftersom detta är en receptionsstudie och min undersökning således 
utgår från subjektet, kommer en stor del av analysen att kretsa kring känslor 
som i innebörden av att: ”få en känsla för historien” vilket kan ses som en 
intressant omskrivning (ordlek) och relevant definition av det engelska ”ma-
king sense of history”. Detta anser jag är ett tydligare sätt att beskriva själva 
kärnan i denna undersökning och det som jag har för syfte att pröva.147 Det 
är de varierande emotionella upplevelserna samt de mer följdriktiga kogni-
tiva tolkningarna som denna undersökning kommer att fokusera på. Även 
om bilderna och rubrikerna är specifika, öppnar frågorna upp för fria val och 
fria tolkningar då det i hela underökningens intention ligger att se vilken 
slags resonemang bilder kan generera. 
 

Modeller 
Jag inleder med ett avsnitt om undersökningar som skapat modeller och 
operationaliserat begreppet historiemedvetande och historisk empati. Grun-
den till det är för att få en överblick av de ibland snåriga kategoriseringarna 
av begreppet historisk empati som finns. Förutom den aktuella modell som 
är relevant för min undersökning av den historiska empatins tre underav-
delningar har Rosalyn Ashby och Peter Lee sammanställt en modell om hi-
storisk empati.148  De gör en indelning i fem olika nivåer där de tänker sig en 
utvecklingsskala som går från de minst utvecklade till de mest. På första 
nivån befinner sig en elev som inte förstår sig på det förflutna överhuvudta-
get. På andra nivån dyker stereotypa generaliseringar upp. Tredje nivån ut-

                                                             
147  Det är genom frågeställningarna som i grunden syftar till att reda ut hur eleverna resonerar hur de 
kommer fram till sin historiska kunskap. 
148  Rosalyn Ashby & Peter Lee, ”Children’s concept of empathy and understanding in history” i Christpher 
Portal The history curriculum for teachers (London: Falmer, 1987) 
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trycker eleverna i studien en slags ”vardaglig” empati. De relaterar till sig 
själva och hur de skulle tänka och tycka. På fjärde nivån uttrycks en begrän-
sad historisk empati, där eleverna kan förstå att människor tänkte an-
norlunda men drar inga större slutsatser utifrån denna vetskap. Sist och 
slutligen har de klassificerat den högsta nivån där en elev har kontextuali-
serad historisk empati.149 

2011 skrev Jukka Rantala om en studie om begreppet historisk empati. 
I undersökningen lät han 360 finska lärarstudenter spela ett assimilerings-
spel om Kubakrisen. Studien visade hur olika studenterna uppvisade empati. 
Rantalas studie ville undersöka huruvida Rosalyn Ashby och Peter Lees ovan 
nämnda kategorisering av empatibegreppet fungerade på de finska lärarstu-
denterna.150 Ashby och Lees undersökning försöker skapa en bild av hur 
barn förstår förflutna människors beteenden och vad som skulle kunna tän-
kas ingå i begreppet historisk empati eller inte. Det finns en klargörande 
tydlighet i deras indelning av barnen i fem olika kategorier. Dock kan man 
invända mot att Rantala gör sin undersökning på lärarstudenter och Ashby 
och Lee på en skola i London på elever i årkurs 11-18, där eleverna i grupper 
om ca tre diskuterade historiska dilemman.  

Rantala väljer i sin artikel att enbart ta fasta på den mest utvecklade 
nivån som Ashby och Lee valt att kalla ”Level 5 – contextual historical em-
pathy.”151  Eleverna som uppvisar empatisk förmåga enligt kraven på veten-
skaplighet och källreferenser, försökte att göra bedömningar utifrån en 
större helhet. Det som främst skiljer dessa elever från de övriga är att de är 
medvetna om processen att få fram korrekta förklaringar även om de inte 
alltid lyckas. De använder en metod och förstår historiska källor som gör att 
de reflekterar mer kontextuellt.152 En del av studenterna klarade av att kon-
textualisera historiska skeenden och identifierade sig med de faktiska ledar-
na vid Kubakrisen, medan andra uppvisade en mycket lägre kontextuali-
seringsgrad. En invändning man skulle kunna ha gentemot denna undersök-
ning är att det finns ett mått av fritt val inför antagandet av de olika rollerna 
eller hur man väljer att spela spelet. Det säger väldigt lite om huruvida stu-
denterna faktiskt valde utifrån den grad av förståelse de faktiskt hade eller 
huruvida de valde sina roller utifrån spelets kontext av lekfullhet. Dock är 
hans resultat intressanta att diskutera utifrån perspektivet att konkretisera 
begreppet empati och levandegöra dess innebörd. 
 

                                                             
149  Rantala (2011) 65. 
150  Rosalyn Ashby & Peter Lee ”Children’s concept of empathy and understanding in history” i Christpher 
Portal The history curriculum for teachers (London: Falmer, 1987) 
151 Ashby & Lee (1987), 81. 
152 Ashby & Lee (1987), 81.. 
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Jörn Rüsens har ställt upp en begreppsanvändning av historiemedvetande 
och dess olika nivåer av utveckling nämligen: traditional, exemplary, 
critical och genetic. Mer om detta under sista avsnittet i detta kapitel: 
”Undersökningar gjorda på bilder.” 
 

Fantasin och empatibegreppet 
Det finns olika varianter på hur forskarna förhåller sig till känslor och fan-
tasi/föreställning. Till stor del beror skillnaderna i hur man ser på känslor-
nas betydelse för den kognitiva förståelsen, delvis motiverande och engage-
rande men även utan mening närhelst kontexten saknas. En del forsknings-
resultat visar på hur resonerande elever som inte till fullo har förstått den 
historiska kontexten ofta använder sig av jämförelser mellan nu och då och 
drar slutsatser om skillnaderna utifrån allt det som den historiska männi-
skan saknade men som vi har idag. Det kan gälla såväl materiella som kun-
skapsmässiga förhållanden. 

Peter Lee och Rosalyn Ashby menar att historisk förståelse inte i sig är 
en känsla men i användningen av begreppet erkänner man att man i sin för-
ståelse för det förflutna på sin höjd kan erkänna att vissa känslor kan ha 
förekommit. Man erkänner att människor hade känslor utan att själv erfara 
dessa.153 De beskriver detta i sin artikel The CHATA project, vilket var en 
undersökning där 320 elever i åldrarna mellan 7-14 fick ta ställning till olika 
historiska händelser och försöka ge förklaringar till varför de ägde rum. En 
fråga som redovisas i artikeln var varför romarna hade rätt att döda alla sla-
var i ett hushåll om en slav ensam begick mord på hushållets slavägare och 
de tog upp fallet med Pedanius vars ena slav hade dödat honom. Eleverna 
försökte på olika nivåer ge förklaringar till att lagen fanns och att man straf-
fade slavarna på följande vis. Man kategoriserade svaren och fann ett antal 
standardiserade förklaringar som på ett eller annat vis gav en felaktig bild av 
den historiska kontexten. I svaren fann man felaktiga orsakssamband och 
rationella antaganden om saker som ”saknades” då men som finns idag eller 
att man är klokare nu. Lee och Ashby betonade vikten av att minska ner 
skillnader i livsstil som förklaringsmodell. Det vill säga, läromedelsförfattar-
na använder ofta samtiden som utgångspunkt i sina beskrivningar och in-
tentionen är god men blir fel när eleverna gör jämförelser som visar på att de 
enbart ser teknisk utveckling som förklaringsmodell till varför människor i 
historisk tid gjorde som de gjorde.154  
 

                                                             
153 Peter Lee and Rosalyn Ashby i Karen J Riley ”The holocaust and historical empathy” i red O. L., Jr. Davis, 
Elizabeth Anne Yeager & Stuart J. Foster, Historical empathy and perspective taking in the social studies 
(Oxford: Rowman and littlefield publishers inc, 2001), 24. 
154  Peter Lee and Rosalyn Ashby, (2001), 46. 
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Ashby och Lee använder kategoriseringen empati för att studera elevers för-
ståelse av skillnaderna mellan sin egen tid och det historiska subjektet. Som 
en kategorisering skulle det således innebära att ju mer en elev kan följa 
(”follow”) det ibland radikalt annorlunda sättet att tänka hos en historisk 
person från det förflutna desto högre nivå av empati har de uppnått.155 Dow-
ney (1994) utvecklar arbetssättet än mer i sin undersökning av om eller hur 
femteklassare kunde anta historiska skådespelares perspektiv. Han fann en 
lösning genom referensramarna: ju mer man erbjuder eleverna information 
om vardagliga strukturer desto mer ökar deras förståelse och att man bör 
betona skillnaderna snarare än likheterna. Att betona likheter ger en slags 
falsk dekonstruerad bild av historien. Om man förespeglar likheterna vad 
vinner man i förståelse när det uppenbart är stora skillnader mellan vår tids 
normer och känslor och 1600-talets? Om det man inget vet bör man kanske 
tiga och snarare inte hymla med skillnaderna om man inte vinner någon 
förståelse genom att betona likheter som kanske ändå inte finns. Att kon-
frontera skillnader och öka förståelsen för att man levde annorlunda är mer i 
linje med att ha historisk empati.   

Bryant och Clark redovisar vidare också en del kritik riktad mot be-
greppet historisk empati i sin artikel. Kritik som även Peter Seixas tar upp i 
den av dem refererade text: ”Conceptualizing the Growth of Historical Un-
derstanding”156 Seixas gör en skillnad mellan historiker och de han kallar 
”naiva” (naive thinkers). Ofta begår de naiva misstaget att jämföra det för-
flutna med något som är annorlunda men ändå lika. Man sammanblandar 
framförallt värderingar, drömmar och önskningar med våra egna. Vi kan 
intellektuellt använda vår empati och våra moraliska värderingar i mötet 
med det annorlunda, skriver Seixas. Han hänvisar också vidare till Peter J 
Lee som beskriver begreppet empati som ett effektivt redskap för elever att 
uppleva någon form av enhetlighet mellan sig själva och historiska personer. 

Dock finns faran med att släppa fantasin alltför lös eftersom man inte 
vill hamna i en svävande kontextlös fiktion. Seixas citerar en del av ”Califor-
nia History-social science framework (California State Board of Education, 
1987) 
 

The study of history involves the imaginative reconstruction of the past… Historical 

empathy is much like entering into the world of a drama, suspending one’s know-

ledge of ’the ending’ in order to gain a sense of another era and living with the hopes 

and fears of people of the time.157 

 

                                                             
155  Seixas, (1996), 774. 
156  Peter Seixas ”Conceptualizing the Growth of Historical Understanding” i D. R. Olson & N. Torrance red, 
The handbook of education and human development (Oxford: Blackwell, 1996), 765-783. 
157  Peter Seixas (1996), 774. 
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Darren Bryant och Penney Clark har specifikt analyserat en tv serie om Ka-
nadas historia som många lärare använde i historieundervisningen, 
CBC/Radio Canada series, Canada: A People’s History.158 Produktionen 
bestod av 17 episkt berättade avsnitt som hade som syfte att porträttera Ka-
nadas historia sett genom människornas egna ögon. Narrativen var tänkta att 
väcka tittarnas engagemang genom identifikation med karaktärerna de mötte 
i serien. Bryant och Clark föreslog att läraren tillsammans med eleverna bör 
diskutera skillnader mellan att förstå historien emotivt eller empatiskt. Ele-
verna får göra en slags metakognitiv analys, alltså analysera sitt eget arbete 
och tänkande. De betonade lärarens roll att kritiskt kunna analysera tv-
serien historiskt för att upptäcka den emotiva sidan vilken producenterna 
försökte skapa. Läraren får stå för den kritiska jämförelsen mellan källor och 
tolkningen av händelserna representerade i serien. De hänvisar till O. L. 
Davis Jr. som menar att om elever saknar den historiska kontexten kommer 
det att resultera i att de projicerar sina egna känslor på den historiska aktö-
ren och försöker enbart föreställa sig hur det måste ha varit i den givna situ-
ationen. Utifrån denna förståelse av historien benämner Bryant och Clark 
fenomenet emotiv empati till skillnad från historisk empati som de menar är 
mer kognitivt baserad.159 De menar att historiska aktörer aldrig till fullo kan 
förstås då de är bundna av sin specifika rumsliga och tidsliga dimensionen. 
Sammanfattningsvis skrev de:  

 
Historical empathy provides the key to moving students beyond emotive empathy to 

a rich understanding of historical agents and the contexts in which they lived, while 

also recognizing the vast distance between them as historical investigators and the 

historical agents and events they are investigating.160  

 
I senare forskning har känslobegreppet undersökts av till exempel Steven 
Dahl. Han gjorde en receptionsstudie av några gymnasieelevers reaktioner 
på filmen Hotel Rwanda161 och allt eftersom stod det fast att känslorna blev 
en väg att komma åt det svårkategoriserade historiemedvetandet. Eleverna 
fick efter avslutad filmvisning, utifrån en enkät, svara på frågor som: ”Vilka 
känslor väcker filmen hos dig?” ”Vilka frågor väcker filmen hos dig?”162 Dahl 
delade därefter in elevreceptionen i tre övergripande delar: en kognitiv, en 
emotiv och en moralisk/politisk – inom denna svarskategori framkom en 
vilja att förändra situationen, att på något vis agera. Han tyckte sig i svaren 

                                                             
158  Darren Bryant & Penney Clark ”Historical empathy and ’Canada: a people’s story’” i Canadian Journal 
of Education 4 (2006): 1039-1064. 
159 Bryant & Clark (2006): 1042. 
160  Darren Bryant  och Penney Clark (2006): 1060. 
161 En film av Terry George (2004) Distribution Scanbox Entertainment, Stockholm. Källa: www.sfi.se  
162 Steven Dahl Elevers möten med folkmord: en receptionsstudie om historiemedvetande och film. Av-
handling för licentiatexamen (Lund: Lunds universitet, Malmö högskola 2012), 123f. 

http://www.sfi.se/
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se hur de tre tidsdimensionerna (historiemedvetande,) som är eftersträvans-
värda i kunskapsmålen för kursen i historia uppfylldes. Han hänvisade också 
till Jeisman. Den emotiva dimensionen blir viktig för begrepp som identifi-
kation och för att uppnå den mening av historien som vi är en del av, att vi 
kan orientera oss i tiden.  
 

Moral 
Ett flertal undersökningar om historisk empati, och dess underkategori mo-
raliska omdömen, har haft som syfte att undersöka huruvida eleverna i vari-
erande åldrar, alltifrån lågstadieelever till högskolestuderande lärarstuden-
ter, fattar moraliska omdömen om de historiska händelser man studerar. 
Ifall de gör detta försöker man se hur dessa omdömen kommer till uttryck 
och i föreliggande undersökning blir många variabler aktuella. Genom mora-
liska omdömen uppfångas även en känsla för kausalitet, men när man på 
förhand redan vet orsakens verkan, konsekvenserna så att säga, går det att 
vara objektiv? Synen på utveckling eller progressionstänkande kan fångas 
upp genom hur eleverna gör bedömningar om olika historiska händelser. 
Genom att vara uppmärksam på bedömningar och tankar om detta kan man 
närma sig vad det innebär att ha förmågan till historisk empati. Man försö-
ker fastställa om eleverna ser utvecklingen som en linjär utvecklingslinje där 
vi ständigt gör framsteg i historien till hur eleverna respektfullt tolkar histo-
rien utifrån samtiden eller ej. Jag kommer att i följande avsnitt redogöra 
närmare för denna forskning och kopplingen till historiemedvetandet. Det 
som skiljer min undersökning från de tidigare arbeten jag tagit del av är 
undersökningens metod. Istället för att låta eleverna diskutera ett specifikt 
historiskt dilemma som föranleder ett moraliskt ställningstagande har jag 
försökt ta fasta på hur elevernas egen moral kommer till uttryck på ett mer 
allmänt plan. De får med andra ord själva välja var i sin tolkning av bilder de 
ser ett moraliskt dilemma eller ej. Hur de använder sin egen moral i tolk-
ningarna och sin förståelse av bilder samt historia är aspekter som förhopp-
ningsvis denna undersökning kommer att generera en del perspektiv på.  

I diskussionen om moraliska ställningstaganden och den historiska 
förståelsen tycks känslor, återigen, vara svåra att placera i sammanhanget. 
En del kritik riktas mot tanken att vi kan erfara ”samma” känslor som de 
historiska aktörerna, som nämndes ovan. Men därmed inte sagt att känslor 
inte har en kognitiv betydelse. Historieskrivande bygger ofta på menings-
skapande utifrån frågor om rätt och fel, gott och ont. Niklas Ammert, som 
nämndes inledningsvis, tar upp värden/värderingar som kunskapsbärare av 
historia. Han citerar historikern Wolfgang Mommsen som menar att histori-
ker ständigt ställs inför olika normsystem och värderingar och dynamiken i 
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dessa konfrontationer är själva den historiska processen.163 Ammert söker 
genom elevenkäter svar på vad högstadieelever anser vara viktigt och intres-
sant i historia och vad vi kan när vi kan historia. Som ett led i denna studie 
diskuterar Ammert hur värderingar som sätts på prov kan vara intresseväck-
ande för eleverna och hur det kan starta processer och sporra elevernas 
historiemedvetande. Ammert anser sig finna två orsaker till detta. Den första 
förklaringen har Ammert hämtat från Jörn Rüsen, och han skriver att 
kränkningar av värden griper tag i elevers uppfattning om vad som är rätt 
eller fel. Kortfattat förklarar Rüsen det med att tider av kris kräver sitt histo-
riemedvetande. Därför att dessa är situationer som ställer det invanda livet 
på ända. En sådan kris var till exempel Förintelsen.164  Den andra anled-
ningen som Ammert för fram som en orsak till att värderingar som ifråga-
sätts kan väcka intresse, är att värden som demokrati och frihet har varit 
drivande i förändringsprocesser genom historien. Den bärande tanken är att 
värden fungerar som överbryggning mellan tidsepokerna.165 Värden blir 
något man kan förhålla sig till och som man kan förstå. Definitionen frihet 
har sett lite olika ut genom århundradena men frihet är ett begrepp som alla 
har någon slags relation till. Vi kan idag inte alltid sympatisera med alla for-
mer av värderingar eller definitioner av exempelvis frihet. Detta kan hjälpa 
oss att förstå historiska tider bättre genom att värdebegreppet frihet blir den 
jämförande faktor som man kan förhålla sig till och utifrån dess förändrade 
innebörd få en uppfattning om tidernas förändrade värderingar. Ammert 
visar också hur läromedelsföretagen har nyttjat detta pedagogiska grepp i sin 
utformning av läromedel. I sin studie finner han två teman på värdeperspek-
tiv som läromedlen redovisar. Det ena lyfter i texten fram hur värden skapas, 
exempelvis demokratin i Aten. Det andra perspektivet visar på hur innebör-
den av värden förändras över tid. Genom att sätta in värderingar i olika kon-
texter önskar man få elevernas förståelse för svunna tider att öka. Ammert 
exemplifierar med ordet tyrann vars innebörd ändrats över tid. Inte sällan 
tar läroböckerna samtiden som utgångspunkt och söker svaren i historien till 
konflikter i vår samtid.166 

Ammert diskuterar även historiska läromedlens intentioner att vinkla 
innehållet mer fostrande än vad den historievetenskapliga praxisen i vanliga 
fall tillåter. Detta är, enligt Ammert en tradition läromedlen haft länge. Se-
dan 1960-talet har i läro- och kursplaners moraliska värden lyfts fram. De-

                                                             
163 Niklas Ammert citerar Wolfgang Mommsen ”Moral commitments and scholarly detachment: The social 
function of the historian” i Historians and social values red. Leerssen, Joep & Rigney, Ann, (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2000) i Historia som kunskap (2013), 121. 
164 Jörn Rüsen ”Holocaust memory and identity building: metahistorical considerations in the case of (West) 
Germany” i Disturbing remains: memory, history, and crisis in the twentieth century Roth, 
Michael S. & Salas, C. G, J., (Los Angeles: Paul Getty Trust, 2001) 252f. 
165  Ammert, (2013), 122. 
166  Ammert, (2013) 123-127. 
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mokratibegreppet inbegriper värden som individens frihet och integritet, 
människolivets okränkbarhet, allas lika värde, solidaritet med de svaga samt 
jämställdhet mellan könen.167 Sina resultat har Ammert fått genom att stu-
dera tio läroböcker i historia för grundskolans högstadium, utgivna mellan 
åren 1970 - 2009.  

Som ett led i att undersöka hur väl eller i vilken omfattning eleverna 
resonerar utifrån ett medvetet perspektiv på förflutna värderingar låter Am-
mert 63 elever läsa ett utdrag ur Helt vanliga män: Reservpolisbataljon 101 
och den slutliga lösningen i Polen av Christopher Browning.168 Syftet med 
frågorna kring boken var att se om eleverna utgår från den historiska kontex-
ten eller låter de i första hand värderingarna styra reflektionerna.169 Fråge-
ställningen har beröringspunkter med min undersökning då jag också försö-
ker se huruvida eleverna tolkar bilderna utifrån kontexten eller om de låter 
känslor och mer egna tankar styra bilddiskussionerna. Under sexton måna-
der deltog denna grupp, av vanliga män, vilka stod under ordningspolisens 
ansvar då de var för gamla för att kallas in till militärtjänst, i avrättandet av 
38000 judar. Ytterligare 45000 deporterade de till koncentrationslägret 
Treblinka. Christopher Browning har studerat vilka motiv som drev männen 
att delta i massakrerna. Han finner att bataljonen inte var tvingad att lyda 
order utan att aktörerna gjorde det på grund av önskan om befordran och 
grupptryck. Eleverna i undersökningen reagerade till stor del med nya frå-
gor: eleverna frågar hur morden överhuvudtaget kunde ske, varför ingen 
protesterade, några frågar hur soldaterna kunde döda oskyldiga och en del 
undrar vad som hände med judarna i byn där allt ägde rum. Huvudsakligen 
anser elever att människovärdet inte får kränkas, ej heller får man ta männi-
skoliv. Eleverna hade först, i en mer allmänt hållen enkät, fått svara på frå-
gan om historia kan förklara värden och svarade på liknande vis efter läsning 
av Brownings text men gör kopplingen konkret och svarade saker som att det 
är viktigt att läsa om verkliga händelser och därefter ta ställning. Ytterligare 
frågor i undersökningens första enkätdel ställde frågan om vad eleverna 
tyckte var viktigt i historia. På denna fråga svarade eleverna att det var vik-
tigt att förstå orsaker och konsekvenser för att förstå varför världen föränd-
ras. Några svarade att det är viktigt med kritiskt tänkande. Hälften av ele-
verna resonerade kring vikten av värden och deras svar handlade främst om 
andra världskriget, förintelsen, massdöd och orättvisor. Eleverna svarade 
vidare att det är viktigt att känna till detta för att kunna dra lärdom av erfa-
renheterna och inte begå samma misstag igen och Ammert sammanfattar att 
eleverna anser att det är av ondska man kan lära sig någonting, som i att bli 

                                                             
167 Ammert, (2013), 123. 
168 Christoper R. Browning, Helt vanliga män: Reservpolisbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen 
(Stockholm; Norstedt , 2006). 
169 Ammert, (2013), 128. 
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avskräckt av övergrepp och orättvisor, och i dessa svar antar eleverna också 
en utvecklingstanke om att utvecklingen hela tiden går framåt.170 Samtidigt 
som värderingar kan bidra till ett ökat historiemedvetande, eller en ökad 
förståelse för hur historiska personer resonerade, kan det också finnas en 
risk i att tillmötesgå elevernas övertygelse om att det viktigaste att ta del av i 
historien är de brott mot mänskliga rättigheter som förekommit, menar 
Ammert och skriver att eleverna kan få intryck av att historia enbart består 
av tragedi och värdekränkningar. Ammert sammanfattar undersökningen av 
värden med att skriva att frågan är om nutidsperspektivet gör det lättare att 
förstå det förflutna eller ej.171 

Det finns några perspektiv att förhålla sig till när det gäller moral. Dels 
kan man se historiskt agerande utifrån en samtida moralisk ståndpunkt och 
försöka förstå den tidens perspektiv, vilket är den historiska empatin, eller så 
kan man diskutera moral metareflexivt och koppla det samman med vår tid 
idag, det vill säga se på förändringar över tid. Hur ser vi på historien, hur 
viktig är historiska händelser och historiskt agerande som gör att de enbart 
på grund av sin historicitet kräver ett bevarande? Dessa ställningstaganden 
och hur vi väljer att förhålla oss till historien, vilket har tydliga kopplingar till 
moraliska ställningstaganden diskuteras vidare under nästa avsnitt.  
 

Historiedidaktisk forskning baserad på bilder 
Detta är en fortsättning på avsnittet forskning gjord på bildanalyser från 
kapitlet Bildteori. Forskningen som redovisas här har ett uttalat historiedi-
daktiskt perspektiv medan den förra mer fokuserade på bildanalys för histo-
riker för att visa på bilders kapacitet. En undersökning som sammanfogar 
både bilder och moral är en undersökning som Peter Seixas och Penney 
Clark genomförde i början på 2000-talet. En debatt blossade upp rörande 
fyra muralmålningar i Stadshuset i British Colombia. Målningarna var på 
flera plan medierande. Dels var de i sig själva historiska genom att deras 
tillkomst visade hur man på 1930-talet såg på Kanadas koloniala historia. 
Dels var de ett exempel på historiemåleri genom sitt ämnesval. De moraliska 
ställningstaganden man diskuterade var om man kunde ha överseende med 
den föråldrade skildringen av ursprungsbefolkningen och se skildringarna 
som historiska dokument eller om man kritiskt skulle låta måla över vägg-
målningarna på grund av de moraliska aspekterna där diskriminering av ett 
specifikt folkslag inte hör hemma i dagens samhälle. Seixas och Clark stude-
rade 53 stycken gymnasieelevers respons på fyra monumentala muralmål-
ningar avbildandes tidigare maktkonstellationer i British Columbias histo-

                                                             
170  Ammert, (2013), 128f. 
171  Ibid, 134. 
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ria.172 Målningarna är placerade i den centrala rotundan i British Columbias 
Stadshus, (legislative building.) Monument världen över statuerar exempel 
på forna tiders ideologier men genom sin monumentalitet är de även histo-
riska dokument över svunna tider och kan i egenskap av detta förtjäna en 
plats i vår historia. Dokument som, om inte annat, ibland ska få oss att min-
nas varför vi aldrig bör agera enligt förflutna tiders normer igen. Budskapen 
på de muralmålningar som är i centrum för Seixas och Clarks undersökning 
visar ursprungsbefolkningen slavlikt uppfylla den vita mannens väster-
ländska normbygge. De fyra målningarna avporträtterar begrepp som mod, 
företagsamhet, arbete och rättvisa.  

Eleverna i undersökningen skrev en essä om hur de ansåg att staden 
skulle göra med målningarna och därefter kategoriserades deras svar utifrån 
en typologi de ursprungligen fått från Nietzsche olika uppfattningar om hur 
man kan förhålla sig till historien. Seixas och Clark skriver att”… Germans 
are responsible for the useful term Vergangenheitsbewaltigung: coming to 
terms with or overcoming the past.”173 I denna förklaring lägger de in de för 
dem aktuella frågan hur man skall göra med de monumentala målningarna i 
Stadshuset:  
 

monumental - motsvarande handling är att bygga monumentet,  
antikvarisk - motsvarande handling är att bevara monumentet,  
kritisk - motsvarande handling är att förstöra monumentet och slutligen  
modern - motsvarande handling är att historisera monumentet.  

 
Dessa begrepp speglar hur vi använder eller förhåller oss till det förflutna.174 
Seixas och Clark skriver att den sistnämnda kategoriseringen i typologin 
visade sig vara den mest användbara eftersom den lyfter fram synen på 
historien som något värt att bevara just genom sin historicitet. De utvecklar 
dock betydelsen av det moderna efter J. Rüsens vidareutveckling av begrep-
pet och som han valt att kalla det genetiska, och som han, till skillnad från 
Nietzsche, ansåg vara mest konstruktiv. De skriver att enligt Rüsens teorier 
utgår man från att se på det historiska som “den andre”, där källorna, mål-
ningarna i detta specifika fall, är produkter av sin specifika tid och accepteras 
därav: “[…] the acceptance of the concrete ‘otherness’ of the other and 
mutual acknowledgement of that ‘otherness,’ [...].”175  Sett utifrån typologin 
ovan fick Seixas och Clark följande resultat. Det kritiska förhållningssättet 
till historien innebär att de som förespråkar detta vill förgöra vår historia och 
                                                             
172  Peter Seixas och Penney Clark ”Murals as monuments: students’ ideas about depiction of civilization in 
British Columbia i American Journal of Education 2 (2004): 145. 
173  Seixas & Clark (2004), 152f. 
174  Peter Seixas och Penney Clark”Murals as monuments: students’ ideas about depiction of civilization in 
British Columbia i American Journal of Education 2 (2004): 145. 
175 Seixas & Clark (2004), 158. 
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traditioner för att kunna bygga något nytt och bättre. Nietzsche gör en jäm-
förelse med franska revolutionen. Av eleverna i Seixas och Clarks undersök-
ning var denna inställning den som vann majoritet: 29 av 57 svar hade detta 
förhållningssätt.176 Endast åtta av eleverna i undersökningen valde att ta 
ställning för det moderna, eller genetiska perspektivet eller genetiskt. En elev 
förde en argumentation om att muralmålningarna kunde fungera som en 
påminnelse om landets historia på ett lärorikt vis, att det på ett vis finns en 
fara med att gömma undan det förflutna som om det aldrig hänt.  

I sin slutsats för Seixas och Clark en diskussion om elevernas förför-
ståelse av historisk tolkning och varför de drog de moraliska slutsatser som 
de gjorde. De menar att eleverna tycktes bekväma i tanken på historia som 
ett kontroversiellt ämne: ”The textbooks they use are peppered with such 
issues.”177 Vidare anser de att elever av idag får en fragmentiserad bild av 
historien som utmanar de fundamentala myterna. Därför menar de, att ele-
verna i undersökningen var bekväma med att döma muralmålningarna en-
bart: ”…of moral baggage that the pictures carry forward into the present.”178 
Vidare skriver de att lärare, curators och media borde känna till vilken typ av 
texter som genererar vilken typ av text. De menar att lärare genom att pre-
sentera varierande källor från olika tider kan generera elever som insiktsfullt 
förstår kritiska brytpunkter i moraliska frågor över tid. Det vill säga när vär-
deringar bokstavligen krockar. 

Cathrin Backman Löfgren utgår i sin lic avhandling Att digitalisera 
det förflutna, från ett annat sätt att arbeta med bilder. Hon undersöker den 
personliga historieuppfattningen när några gymnasieelever själva får medi-
era bilder som representerar deras egen personliga historia. De skulle under-
söka hur de hade påverkats av större händelser antingen i Sverige eller värl-
den samt se hur de själva kommer att påverka händelseutvecklingen. I sin 
undersökning lät Backman Löfgren eleverna först arbeta med digitala källor 
och som en del två fick eleverna göra egna digitala levnadsberättelser. Av 53 
berättelser framträdde en tendens: de händelser som är specifika och skapar 
sammanhang och belyser en kontinuitet i historien är elevernas egna berät-
telser, där de får utgå från dem själva och sina intressen. Meningsskapande 
händelser, det som får betydelse för deras egna lilla historia är katastrofala 
händelser, antingen självupplevda eller via media, skriver Backman. Hon 
hänvisar till Rüsen, som menar att det är när man blir berörd av historien 
som det historiska tänkandet blir meningsfullt: ”[…] eftersom det är med 
hjälp av berättelser som vi försöker skapa reda i vårt liv.”179  Hon skriver 
                                                             
176 Seixas & Clark (2004), 156f. 
177 Seixas & Clark (2004), 167. 
178 Seixas & Clark (2004), 168. 
179 Cathrin Backman Löfgren Att digitalisera det förflutna: En studie av gymnasieelevers historiska tän-
kande, Avhandling för licentiatexamen.  (Lund: Lunds universitet, Forskarskolan i historia och historiedidak-
tik, 2012), 155. 
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även att hon ser tendenser, i det begränsade materialet, som tyder på att 
eleverna för att kunna relatera till en händelse måste bli berörda på något 
vis.180  

Vidare skriver Backman Löfgren att av de levnadsberättelser hon tog 
del av uppvisade flest en tendens åt Rüsens begrepp ”den exemplariska be-
rättelsetypen”. Det vill säga, elever uttryckte att de skulle dra lärdom av hur 
deras föräldrar levde men antagligen leva på liknande vis. Backman Löfgren 
anser att de elever som återkopplar till familjeberättelserna uppvisar störst 
historiemedvetande, till skillnad från en stor mängd berättelser som enbart 
kronologiskt återberättar. Hon avhandlar detta och skriver att vissa familjer 
kanske har en mer levande släkthistoria. Backman Löfgren skriver också hur 
bilderna som eleverna använder sig av förstärker narrativet.181 

Seixas beskriver moraliska överväganden av huruvida fyra etiskt pro-
blematiska muralmålningar ska få finnas kvar och Darren Bryant och Penney 
Clark undersöker hur man genom en kritisk vägning av källor mot varandra 
kan hitta sätt att distansera sig mot känslors manipulerande effekt i fiktivt 
och narrativt berättande, i anslutning till analysen av den historiska kana-
densiska dokumentärserien, till licentiatuppsatsen Folkmord på film som 
mer direkt försöker komma åt känslorna i en fiktionsfilm som är baserad på 
verkliga händelser. Dessa undersökningar utgår från en mer öppen betrak-
telse av bilders förmåga att väcka resonemang som på så vis konkretiserar 
empatibegreppet på olika nivåer utifrån graden av metareflexiva förmågor 
hos eleverna. Processen i den historiska analysen kan ses som en gradering 
och liknar de kategoriseringar som Rosalyn Ashby och Peter Lee kartlade, 
det vill säga en stegring av reflektionsnivå, kontextualisering och analys. Det 
betyder att man går från det faktiska historiska refererandet till en mer eller 
mindre övergripande förståelse på en metanivå. Där det sista kan förklaras 
som att ha förståelse för vad som blir historia och hur historia skapas, att 
kunna se kontexten och förstå förutsättningarna för det som ägt rum samt se 
det som dokument för sin tid.  

Den del av historiedidaktiken som jag fokuserar på är undersökningen 
av hur man kan eller hur historien blir begriplig för gymnasieelever med 
fokus på begreppet empati. Det är således genom receptionen och tolkningen 
av bilderna som jag önskar belysa hur sortering och strukturering av bildin-
nehållet bedrivs av eleverna. De olika nyanserna dels i abstraktionsgrad men 
även i förhållningssätt som genomlyser elevernas tankar har strukturerats på 
flera fruktbara sätt. Kategorierna belyser hur eleverna brukar historia, hur 
eller om, de analyserar utifrån metodologiska överväganden eller om de 
övervägande styrs emotionellt, som exempelvis nämndes ovan i Bryant och 
Clarks artikel. 

                                                             
180 Backman Löfgren (2012), 155 
181 Backman Löfgren (2012), 157. 
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Inom historiedidaktisk forskning har jag funnit en rad undersökningar 
gjorda på visualitet och upplägg om hur man kan bedriva bildanalys. De 
bygger dels på ikonografiska konstvetenskapliga analyser, dels de semio-
tiska, lingvistiska samt de som faller inom ramen för perceptionspsykologin 
och multimodalitet. De bildanalytiska metoderna som beskrivits under ka-
pitlet Bildteori, tar utgångspunkt i bilden som källa och vad den berättar mer 
exakt. Den forskning som redovisas för i detta kapitel ger förslag på genom-
förbara bildanalysövningar, där ikonografi och ikonologi ökar den historiska 
förståelsen på ett allmänt plan. Det vill säga, med rätt bildanalys kan man 
använda bilder som källor vilka genererar kunskap på ett allmänt plan. Både 
inom historiedidaktik och konstvetenskap talar man om inlevelse och käns-
lors roll i väckandet av engagemang vilka påskyndar lärprocessen eller ökar 
förståelsen. Den aspekten har bilder då de ibland kan tala mer expressivt till 
betraktaren.  

Det har skrivits mycket om relationen text-bild i läromedel och bilder-
böcker. En diskussion som förts är textens övertag framför bilden när det 
gäller lärande. Texten blir oftast elevernas trygghet, den färdigt tolkade in-
formationen. Texten är också förenlig med kunskapsmålen för kursen.182 I 
texten finns kunskapen processad, sorterad och klar. Liknande effekt kanske 
man även kan säga att de lingvistiska bildanalyserna har. Att analysera bil-
der som text är mer begreppsligt gripbart. Trots den invändningen anser jag 
att de exempel som belysts här har bidragit till vidgandet av synen på bild 
som redskap i ökandet av historisk kunskap och förståelse.   

                                                             
182 Selander & Rostvall, (2008), 86f. 
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Material och metod 
Som nämndes inledningsvis hade jag vid konstruktionen av min studie en 
vag uppfattning om att bilder antagligen skulle väcka tankar och stimulera 
fantasi och ge gymnasieelever, som här var fallet, en kanske spretig och svår-
tolkad men framförallt en personlig bild av historien. Jag hoppades däremot 
på att bilder skulle kunna ge en ökad inlevelse och känsla för personerna på 
bilderna som i sin tur skulle öka motivationen för ämnet och därmed även 
förståelsen. Arbetshypotesen var att genom den ökade inlevelsen skulle 
också kunskapen öka.  Förväntningarna var dock relativt låga, inte minst 
efter inläsning av artiklar som Bryant och Clarks som presenterades i ka-
pitlet innan. De hade en uttalad idé om att elever vid avsaknad av kontextuell 
kunskap skapar förståelse utifrån en emotiv identifikation och alla de faror 
av feltolkningar som finns i detta.  

Frågan därefter var att välja metod som på lämpligaste vis kunde 
pröva hypotesen. Enkätundersökningar ger en kortfattad och snäv uppfatt-
ning om undersökningspersonernas, beteenden och övertygelser men för att 
få perspektiv på hur och varför det förhåller sig på ett visst sätt krävs mer 
ingående och personliga intervjuer.183 Det föll sig naturligt att använda fo-
kusgrupper för semistrukturerade intervjuer för att i elevernas möten och 
individuella tolkningar lättare få igång ett samtal och vidga perspektiven, 
ifall eleverna skulle fastna i sina egna resonemang och för att eventuellt ut-
röna någon slags konsensus i gruppen. Mer om detta under avsnittet Recept-
ion. En receptionsstudie var nästa steg som tycktes bäst i syfte att komma åt 
elevernas kunskapsbildning. En receptionsstudie inriktad på uppfattningar 
som kunde tänkas belysa hur de förstår, antingen om de skapar en egen 
tolkning eller om de förhåller sig till kontexten. Allt inom ramen för den 
historiedidaktiska teorin som belyser historisk empati.  

Den ursprungliga tanken med undersökningen var inledningsvis tredelad, 
och de två övriga delarna var tänkta att ha ett tydligare sociokulturellt fokus, 
där orsaker till elevernas reception skulle undersökas i dels undervisningen 
men även i deras egen bakgrund. Den tredje delen var tänkt fokusera på 
lärares syn på bilder i undervisningen.  

En etnografisk eller fenomenologisk metod står nära receptionsstudien 
men jag hade en teori jag ville testa, huruvida kategoriseringen av den histo-
riska empatin kunde realiseras, det vill säga operationaliseras. Som nämndes 
under syftet är de frågor som här ska undersökas följande:  

 
På vilket sätt kan bilder av historisk art, antingen illustrerande eller dokumente-
rande/fotografiskt vara en resurs för att aktivera och kvalificera elevers historiska em-
pati så som den strukturerats utifrån Stéphane Lévesque? För att besvara denna fråga 
behöver jag söka svar på följande underliggande frågeställningar: 

                                                             
183 Simon, Cottle, Ralph M, Negrine, Newbold, Chris & Anders, Hansen, red., Mass communication research 
methods, (Basingstoke: Macmillan, 1998), 257f. 
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Väcker bilder känslor och resonemang utifrån moraliska aspekter i större eller mindre 
utsträckning när den historiska kontexten saknas?  

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

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

En fenomenologisk undersökning hade behövt vara mer öppen till sin ut-
formning och mitt urval av elever ska spegla den generelle gymnasieeleven 
med några skillnader i studiebakgrund samt medelpoäng för antagning till 
gymnasieprogram.  
 

Metodaspekter inför intervjuerna 
Att välja informanter till undersökningen är av stor vikt samt att man inte 
intervjuar ett för stort antal personer.184 Vanligtvis identifierar man en pro-
blemställning för att därefter leta miljöer.185 Eftersom kvalitativa intervjuer 
inte har samma krav på sig att vara statistiskt generaliserbara som kvantita-
tiva behöver inte urvalet vara slumpmässigt eller en komprimerad ”mini-
värld”.186 Den enskilda intervjupersonen och dennes uppfattning om ämnet 
man undersöker är det centrala vid en kvalitativ intervju. Antalet intervjuade 
personer saknar betydelse om man i en enda person hittar de data man be-
höver.187 I urvalsprocessen ställer man upp variabler så spridningen bland 
de intervjuade är jämn. Typiska variabler är kön, ålder, etnicitet, rika och 
fattiga. När processen med intervjuer ägt rum kan det visa sig att urvalskrite-
rierna inte tydligt nog lyckades ge underlag för att svara mot det ursprung-
liga syftet och att man då kanske får söka en större variation inom målgrup-
pen.188 Det är vanligt förekommande att man under arbetets gång inser att 
man behöver fler och nya undersökningspersoner.189 I mitt fall tycktes det 
nödvändigt att få perspektiv på utfallet av de resultat som eleverna visade 
upp efter att de genomgått första årskursens historiekurs. Informationen 
som framkom efter de inplanerade intervjuerna behövde jämföras mot ett 
större och mer varierat urval informanter, för att eventuellt hitta den orsaks-
faktor som svarsresultaten berodde på. Det kan även vara belysande att olika 
grupper kommer till tals. Att även intervjua de berörda elevernas lärare hade 

                                                             
184 Monica Dalen, Intervju som forskningsmetode: en kvalitativ tilnærming, (Oslo: Universitets-
forl, 2004) 51. 
185 Anne Ryen, Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, (Malmö: Liber ekonomi, 
2004), 73. 
186 Anne Ryen (2004), 77. 
187 Anne Ryen (2004), 77f 
188 Monica Dalen (2004), 55. 
189 Anne Ryen (2004), 85. 
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gett ytterligare ett vidgat perspektiv på svarsresultaten, men det får bli en 
fråga för en senare undersökning för avgränsningen skull. Denna gång stod 
elevernas historiska empati i fokus.  

Sammanställning av intervjumaterialet skedde utifrån en teoretisk 
modell. Modellen tar utgångspunkt i en existerande teori och appliceras på 
eget material. I bästa fall utvecklas ny insikt och ny förståelse.190 När man 
gör en intervju förs ett indirekt samtal också mellan tidigare intervjuer och 
teorier. Att analysera materialet innebär att små enheter av data samman-
ställs under större kategorienheter. Forskaren äger sin konstruktion. Kon-
struktionen är knutna till individuella undersökningar och konstruktionerna 
kan vara en av många möjliga sätt att tolka materialet.191  

Även inom ramen för kvalitativ forskning kan det finnas utrymme för 
kvantifiering.192 I mitt fall är det för enkelhetens och för översiktens skull 
som det förekommer två sammanfattande tabeller med data. 

  

Om hermeneutik och tolkning 
När man väljer metod har man att ta ställning till vilken typ av kunskap me-
toden genererar. En kvalitativ metod med mer utvecklande intervjufrågor 
appellerar bättre till en undersökning av den här typen, något som även 
borde framkomma om man tar ställning till vilken kunskapssyn man utgår 
ifrån.193 Hur man rättfärdigar kunskap samt kunskapens natur var något att 
ta ställning till. Efter att ha läst om, och här även redogjort för, svårigheterna 
med bildanalys och att bilder har ett eget språk som man först efter nog-
granna studier lär sig, var valet att undersöka elevernas intuitiva tankar om 
bilderna trots allt enkelt. Eftersom jag gör en receptionsstudie och eftersom 
jag vill undersöka bilders effekt på fantasin verkade det mest relevant än att 
på förhand lära eleverna bildanalys och därmed ge dem hela den historiska 
kontexten samt en färdig mall att tolka bilderna utifrån. Det hade antagligen 
styrt dem för mycket att dels fokusera på den historiska kontexten och dels 
att leverera “rätt svar”. Det hade i och med detta blivit en annan undersök-
ning. 

Hermeneutik är en metod som söker unika människors intentioner 
och innebörder i en specifik tid och i ett specifikt sammanhang. Det handlar 
om att klargöra förhållanden och sammanhang som spelar in på olika perso-

                                                             
190Monica Dalen, (2004), 88. 
191 Anne Ryen, (2004), 109ff. Hon hänvisar till Erlandsson m fl (1985) som bygger sina modeller på Lincoln 
       & Guba (1985). 
192 Monica Dalen (2004), 94. Hon skriver också, varnande, att det är ett vanligt fel som oerfarna forskare 
gör. 
      De kvantifierar sitt material i större utsträckning än vad som är nödvändigt.  
193 Bengt Starrin & Per Gunnar Svensson Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 
1994), 42. 
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ners förhållanden.194 Vi tolkar ständigt information vi möter, antingen med-
vetet eller undermedvetet. Kan man undvika risken att vara subjektiv när 
man tolkar sitt material? Om det är så att man inte kan frikoppla sig från 
sina åsikter, värderingar, förväntningar och farhågor kan man åtminstone 
medvetandegöra dessa och testa om tolkningen påverkats av någondera. 
Genom att pröva olika tolkningar kommer man fram till den tolkning som 
verkar mest rimlig.195 Målet med den hermeneutiska forskningen är att man 
ska öka sin förståelse för andra människor eller företeelser i sin specifika 
kontext. Trots individualismen återfinns det mönster i en hermeneutisk ana-
lys.  
 

 

 
  

                                                             
194 Bengt Starrin & Per Gunnar Svensson (1994), 73 
195 ibid. 83. 
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Reception 
 

Hamlet: Ser du då intet där? 
Drottningen: Alls ingenting; men ser dock att allt där finns. 

   - Shakespeare; Hamlet, akt III, scen IV 

 
Reception är en metod vars syfte är att se med vilka ögon åskådare eller lä-
sare mottar konst, film eller litteratur. Receptionsstudier ger sig inte ut för 
att vara sanningssökande. Snarare undersöks frågan hur en text betyder 
något. En text har flera olika betydelser beroende på person och omständig-
het.196 Receptionsteorier har olika ingångar, dels från semiotik och herme-
neutik men även fenomenologin. Att försöka förstå vad, och hur mycket, som 
läsaren lägger in i textens betydelse vid tolkning härrör från frågor om texter 
besitter en objektivitet eller om de är relativiserande och helt i händerna på 
läsaren. Om varje läsare av en text läser den utifrån sin egen förförståelse 
skulle man kunna frikoppla den från upphovspersonens intentioner sett ur 
ett relativiserande perspektiv. En av anledningarna till att läsarorienterande 
teorier framträdde inom litteraturforskningen var att man ansåg det nöd-
vändigt att hitta varierade tolkningsmöjligheter till de dominerande för-
fattarbiografiska metoderna. Man ville ställa texten i centrum, för man ansåg 
att det enbart genom att studera texterna som man kunde nå fram till kun-
skap om texternas “väsen” och function.197  Att de individualistiska tolkning-
arna inte kan dras hur långt som helst har många hävdat. Filmvetaren Janet 
Staiger, bland andra, ser en fara i detta och ställer den retoriska frågan in-
ledningsvis i sin bok Interpreting films: studies in the historical reception of 
American cinema, om man genom att ge åskådaren tolkningsföreträde till en 
film förringar själva ”auterperspektivet” dess skapande tolkningsföreträde. 
Men hon menar att det inte nödvändigtvis finns en motsättning mellan för-
fattaren och läsaren eftersom det är av lika stor vikt. Utan läsare finns verket 
i princip inte.198 Hon ställer upp kategoriseringar av olika typer av läsare och 
benämner dessa som “ideal reader”, “coherent reader” och “compentent 
reader”.199 Jag tänkte inte närmare gå in på dessa kategorier utan endast 
exemplifierar den typ av nyansering av receptionsteorier som förekommer. 
 

                                                             
196 Janet Staiger, Media reception studies, (New York: New York University Press, , 2005) 3.  
197 Paul Tenngart, Litteraturteori (Malmö: Gleerups, 2008), 56. 
198 Janet Steiger Interpreting films: studies in the historical reception of American cinema, (Princeton:    
Princeton University Press, 1992) 4. Hon i sin tur hänvisar till Arthur Danto, konstkritiker och professor i 
filosofi, skrev 1964 ”The Artworld” publicerad i The Journal of philosophy, 61 (1968): 581. 
199 Steiger (1992), 24-32. 
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Tolkningskonventioner och tolkningsstrategier 
Försök att ytterligare strama upp de mångfaldiga läsarperspektiven har ge-
nomförts via teorier om tolkningskonventioner och tolkningsgemenskap. 
Dessa bidrar till att vidga diskussionen om det alltför individualistiska i mot-
tagarresponsen. Även om ursprunget återfinns i en litteraturteoretisk tolk-
ningstradition blir begreppen relevanta i denna undersökning. Ett sätt att 
komma runt problemet med relativiseringen av texter formuleras av littera-
turvetaren Jonathan Culler. Han menar sig se en lösning genom att studera 
vilka strategier olika läsare använder sig av för att förstå och tolka en text. De 
individuella tolkningarna går att sammanställa i ett mindre antal strategier. 
Genom att studera strategierna menar han att olika konventioner kan utkris-
talliseras. En del läsare har en viss fallenhet att tolka texter politiskt medan 
andra snarare tolkar texterna personligt. Culler menar att detta har sin för-
klaring i vår bakgrund men även i olika sociala sammanhang som plats, 
samhällsgrupp, ålder och land.200  

Läsning och tolkning bekräftas olika och en gemenskap rörande tolk-
ning uppstår när vi tar läsningen ut från den privata sfären till den offentliga, 
det vill säga vid exempelvis diskussioner med vänner, diskussioner i klass-
rum, provsammanhang, uppsatser etc. Tolkningen bekräftas eller avvisas 
och i den processen socialiseras tolkningskonventioner fram i olika gemen-
skaper. Denna gemenskap genomsyrar även det offentliga och det går att 
finna tolkningar som är mer rätt i tiden än andra. De så kallade rätta åsik-
terna har sin tidstypiska prägel och blir till konventioner, och enligt littera-
turteoretiker Stanley Fish är dessa konventioner starkare än individen själv. 
Han menar att konventionerna påverkar en tolkning mer än de personliga 
erfarenheterna.201   

Den gemenskap som fokusgrupperna, vilka deltar i denna undersök-
ning, skulle kunna luta sig mot är förutom vad som är “rätt” för deras ålder, 
de gymnasiala normer som kan tänkas gälla generellt, men även deras re-
spektive skolkultur samt deras klasskultur i form av gruppsammansättning. 
Intentionen har varit att få en spridning bland de intervjuade eleverna. De 
urskiljbara skillnaderna är den medelpoäng som utgjorde antagningsgräns 
när de sökte till sina gymnasieprogram på de olika skolorna. Det som utgör 
kategoriseringen vid analysen av deras intervjusvar är de begrepp som 
Lévesque ställer upp och de skulle kunna jämföras med olika typer av tolk-
ningsstrategier som Culler har påvisat, det vill säga väljer eleverna att tolka 
bilderna kontextuellt kritiskt eller mera personligt, emotionellt? Man kan 
föreställa sig att det inom de olika grupperna förekommer klasskulturer som 
utgör deras gemenskap. De har med stor sannolikhet efter drygt ett år till-
sammans socialiserats in i ett sammanhang där de vet vilka normer som gör 

                                                             
200 Paul Tenngart, (2008), 59f. 
201 Tenngart, (2008), 60. 
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sig gällande och vilka tolkningar de kan förväntas få bekräftade. Det som 
inom ramen för denna undersökning låter sig göras är att se om det inom de 
olika elevgrupperna tenderar att välja olika strategier för hur de tolkar uti-
från Lévesques kategoriseringar. Som tidigare beskrivits är det brukligt att 
vid receptionsanalys göra tydliga sociokulturella kopplingar till elevernas 
erfarenhetsbakgrund, men för avgränsningen och för vad som kan tänkas 
vara görligt låter jag variablerna enbart utgöras av den studiemiljö som ur-
skiljer sig hos de olika grupperna samt den studieerfarenhet som kan tänkas 
bero på antagningspoäng.  

Vidare aspekter som talar för gruppsammansättning av det här slaget 
är att det finns en trygghet i att personer från samma miljö samtalar. Det blir 
lättare för deltagarna att ventilera sina åsikter. Faran med att de blir för lika 
och stereotypa i sina svar uppvägs med att det finns en urvalsprincip där 
deras olika studiemiljöer jämförs med varandra. De olika fokusgruppernas 
gemensamma bakgrund jämförs med andra fokusgrupper. 
 

Att lära av samtal 
Intervjuerna med fokusgrupperna inleddes med en stund avsatt för egen 
reflektion. Intentionen var att eleverna skulle få möjlighet att först konfron-
tera sin egen förståelse och individuellt välja de bilder som de själva ansåg 
hade högst representativitet för de olika momenten. Tanken var därefter att 
de utifrån sina egna övertygelser lättare skulle kunna samtala och eventuellt 
diskutera meningsskiljaktigheter i samspel med de konventioner som kan 
tänkas råda för just dessa grupper av elever under sina respektive förhållan-
den och förutsättningar. En undersökning av detta slag kan inte med hund-
raprocentig säkerhet fastställa alla de normer som råder inom en grupp, men 
man kan se tendenser. Om man antar att det individuella intrycket man får 
av både historia förmedlad av en lärare, liksom bildmotiv eller filmberättelse 
trots allt är en upplevelse man är till största delen ensam om. Jag står ensam 
inför ett verk och mina erfarenheter av historia påverkar mig hur jag ska 
tolka verket. Tolkningen av en bild blir ett scenbygge, skriver Annika Gun-
narsson i sin doktorsavhandling om barns reception av bilderna i Alfons-
böckerna.202 ”Verkets tilltal och dess effekter, liksom betraktarens inlevelse 
och förståelse konstituerar därför tolkningen som ett ”scenbygge”. Hon hän-
visar till Margareta Rossholm Lagerlöf och skriver att den aktiva handlingen 
finns i tolkningen.203 Detta är rimligt om man betraktar bilder som avhäng-
iga sin betraktare. Det är däremot svårt att utröna hur något av alla under-

                                                             
202  Annika Gunnarsson Synligt eller osynligt: receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons 
Åberg   Avhandling för doktorsexamen (Stockholm: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 
2011),  15. 
203 Margareta Rossholm Lagerlöf Inlevelse och vetenskap: om tolkning av bildkonst (Stockholm: Atlantis 
2007), 24. 
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medvetna påverkningar som styr ens tolkning skall härledas. Meningsskap-
ande sker utifrån olika nivåindelningar av förståelse och tolkningar. I det 
sammanhanget kan man genom fokusgruppsintervjuer där åsikter utbyts 
mellan deltagarna vinna nya insikter som deltagare samtidigt som man för-
hoppningsvis får ett bredare och mer nyanserat material att arbeta med som 
forskare. Ett tydligt ämne är en förutsättning för en fokusgruppsintervju. En 
fara med den här typen av metod är att moderatorn trots allt inte på förhand 
kan veta hur samtalet kommer att förlöpa eller är för dominerande och på så 
vis underminerar materialinsamlingen. 204 Det kan också i dessa möten upp-
stå nya insikter och detta undersökte Marie Leijon i sin doktorsavhandling 
Att spåra tecken på lärande, där hon lät lärarstudenter, i klassrumsmiljö 
vara både skapare och uttolkare av klassens egna medieproduktioner.205 
Hon skriver att receptionen är en pedagogisk form och att placera in både 
textens skapare och uttolkare i samma rum för samtal öppnar upp för nytt 
lärande.206 Hon prövar begreppet mediareception och analyserar de olika 
nivåer av tolkning, först denotativa sedan konnotativa tolkningar som upp-
står i klassrumsmiljön. Att växelvis vara skapare och uttolkare öppnar upp 
för deltagarna att förstå och sätta sig in i den andres perspektiv. Härigenom 
öppnas upp för ett “förändrat meningsskapande” som Leijon skriver och att i 
“denna dynamiska ömsesidiga process utvecklar deltagarna även sin kun-
skap om ämnet.”207 Hon menar att man genom att reflektera över en ge-
staltning, här hänvisar hon till film eller ljudformer skapar det ett “yttre 
stöd” till tänkandet. Det är i den gemensamma handlingen att i grupp dela 
sin upplevelse som man bygger upp ett nytt lärande. Även om den första 
intuitiva upplevelsen kring ett verk sker i ensamhet, (Rossholm, 2007) vin-
ner man på reflektion med andra. Att jämföra eller pröva sina teorier sker 
också inofficiellt i gruppen eller mer officiellt vid klassrumsdiskusssioner 
eller i provsammanhang (Stanley Fish här genom Tenngart, 2008). Gemen-
samt i utbytet med gruppen erfar deltagarna ny kunskap genom sina reflekt-
ioner och metakunskap.208 Intentionen med min undersökning var att fo-

                                                             
204 Mirzet Tursonovic, ”Fokusgruppsintervjuer i teori och praktik” Sociologisk forskning (Falun: [WWW-
dokument] 
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=
http%3A%2F%2Fgul.gu.se%2Fpublic%2Fpp%2Fpublic_noticeboard_attachment%2Ffetch%3F
messa-
geId%3D776094%26fileId%3D19490006&ei=qU1uU9e_CLDY4QTYtoHYDA&usg=AFQjCNHd
5seUQht2rweN_jajUxDxBVYpQA&bvm=bv.66330100,d.bGE) [2014-05-09]), 83. 
205 Marie Leijon. Att spåra tecken på lärande: mediereception som pedagogisk form och multimodalt 
meningsskapande över tid. Avhandling för doktorsgrad (Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2010) 
(Malmö: [WWW-dokument] http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1600406, [2014-05-12]). 
206 Marie Leijon (2010), 17f. 
207 Leijon (2010), 187. 
208 Lijon (2010), 215. Hon i sin tur hänvisar till Thomas Koppfeldt (2005). ”Bearbetning genom bildsamtal” 
i  

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgul.gu.se%2Fpublic%2Fpp%2Fpublic_noticeboard_attachment%2Ffetch%3FmessageId%3D776094%26fileId%3D19490006&ei=qU1uU9e_CLDY4QTYtoHYDA&usg=AFQjCNHd5seUQht2rweN_jajUxDxBVYpQA&bvm=bv.66330100,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgul.gu.se%2Fpublic%2Fpp%2Fpublic_noticeboard_attachment%2Ffetch%3FmessageId%3D776094%26fileId%3D19490006&ei=qU1uU9e_CLDY4QTYtoHYDA&usg=AFQjCNHd5seUQht2rweN_jajUxDxBVYpQA&bvm=bv.66330100,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgul.gu.se%2Fpublic%2Fpp%2Fpublic_noticeboard_attachment%2Ffetch%3FmessageId%3D776094%26fileId%3D19490006&ei=qU1uU9e_CLDY4QTYtoHYDA&usg=AFQjCNHd5seUQht2rweN_jajUxDxBVYpQA&bvm=bv.66330100,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgul.gu.se%2Fpublic%2Fpp%2Fpublic_noticeboard_attachment%2Ffetch%3FmessageId%3D776094%26fileId%3D19490006&ei=qU1uU9e_CLDY4QTYtoHYDA&usg=AFQjCNHd5seUQht2rweN_jajUxDxBVYpQA&bvm=bv.66330100,d.bGE
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgul.gu.se%2Fpublic%2Fpp%2Fpublic_noticeboard_attachment%2Ffetch%3FmessageId%3D776094%26fileId%3D19490006&ei=qU1uU9e_CLDY4QTYtoHYDA&usg=AFQjCNHd5seUQht2rweN_jajUxDxBVYpQA&bvm=bv.66330100,d.bGE
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kusgruppsintervjuerna skulle mynna ut i just denna typ av lärande samtal. I 
vissa grupper flöt samtalet på mer lättsamt men under majoriteten av inter-
vjuerna uppstod mer en situation av redogörelse. Eleverna redogjorde för 
sina bildval och hur de hade tänkt. Därmed inte sagt att eleverna inte lärde 
av varandra men om detta var latent må vara osagt. Där det finns tydliga 
manifesta utbyten i samtalen har jag lyft upp dessa. 

Att tolka bilder i historieundervisningen ställer krav på källkritik men 
tanken är även att bilderna ska tala till eleverna på ett personligt plan och 
väcka vidare tankar. Hayden White sa i en intervju på frågan om vi inte idag 
lever i en metahistorisk period med de möjligheter som digitalisering för 
med sig. Han menar att historiska noveller driver oss mer att reflektera över 
det förflutna än historikers vetenskapliga arbeten och han menar att det 
beror på hur noveller tillför en: “imaginative dimension that allows the work 
to speak to the whole person and to the emotional dimensions of the reader 
not only to the intellectual or the rational fact”.209 Att väcka intresse har med 
känslor och mottagande att göra och därför skulle det vara intressant att se 
vad man kan lyckas utläsa av elevers mottagande av bilder i historieunder-
visningen. Receptionen och förståelsen varierar från person till person sam-
tidigt som man inom ramen för historieundervisningen även vill bevara det 
källkritiska och historiska perspektivet utan att dra den personliga tolkning-
en för långt. I den teoretiska genomgången diskuterades det huruvida käns-
lor och engagemang väcker intresse och ökar förståelsen av historia. Om 
man som betraktare av ett konstverk har siktet inställt på att göra en källkri-
tisk analys av verket, har man då verkligen sett verket? Det vill säga fastnar 
man på ett kritiskt plan och missar det konstverket vill kommunicera? Kan 
man hitta en balans mellan den källkritiska och den estetiska erfarenheten 
av ett verk? Dessa frågor kommer att aktualiseras i analys- och diskussions-
delen.  
 

Om det problematiska med förförståelse  
För att klara av de mer kontextuella tolkningarna av bildmaterialet ställs 
således frågan vad man kan förvänta sig att en svensk gymnasieelev har med 
sig i form av historiska referenser. Gymnasieelevernas förkunskaper kan 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
Den svårfångade reflektionen. Peter Emsheimer, Hasse Hansson & Thomas Koppfeldt, red. (Lund: Student-
litteratur, 2005),169-178.  
209 Hayden White intervjuad av Ethan Kleinberg at Wesleyan's Center for the Humanities utgivare av The 
international journal History and Theory, studies in the philosophy of history. 
[http://www.historyandtheory.org [2014-05-01]). 
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variera relativt mycket eftersom svenska elever inte har en fastställd gemen-
sam undervisningstid i historia på grundskolan och undervisningen behöver 
inte heller vara kontinuerlig.210 Det är vid en receptionsstudie brukligt att ha 
med förförståelsen samt den sociokulturella miljön vid analysen. En rad 
olika faktorer har tagits fasta på vid valet av fokusgrupper. Dock gör jag inga 
större eftergifter åt att ta reda på individuella intressen och erfarenheter av 
historia. Hur de mottager bildernas uttryck och innehåll just i stunden blir 
det som ställs i fokus här för att se hur resonemangen om historisk empati 
kan te sig eller om det överhuvud taget infinner sig. Därför hålls perspekti-
ven öppna för bakgrundstolkningar. De särskiljande kategorierna som här 
tas fasta på är olika erfarenhet i form av historieundervisning. Ytterligare två 
faktorer som fått spela in är studiemotivation/studievana baserad på antag-
ningspoäng till det specifika gymnasieprogrammet, samt familjens historia 
och den historiska tradition man kommer ifrån, enkelt uttryckt, utifrån det 
faktum om man har invandrade föräldrar eller svenskfödda. 
 

Receptionsstudiens utformning 
Undersökningens syfte är kortfattat, att se huruvida bilder kan användas 
som en praktisk tillämpning av det teoretiska begreppet historisk empati. 
Tanken är att analysera hur gymnasielever utifrån historisk erfarenhet tän-
ker på arbetet med bilder och hur, eller om, de på något vis lever sig in i de 
historiska personerna? Klarar man med hjälp av, eller med utgångspunkt i 
bilder, lättare av att reflektera på en högre och mer självständig nivå kring 
historiska strukturer? Eller triggar bilderna igång mer fantasifulla tolkning-
ar? Vad gör således bilderna i undervisningssituationen med elevernas för-
ståelse av den historiska kontexten när de ska förhålla sig reflekterande?  

De olika nivåerna av elevreflektionerna analyseras utifrån begreppet 
historisk empati, och en arbetsmetod som använts för att sortera materialets 
olika nivåer har tagit fasta på följande struktur. Intervjufrågorna skrevs 
också utifrån följande struktur som en grund:  

 
I. Utgångspunkten vid analysen har utgått från rent beskrivande referentiell 

analys: vad man ser på bilden.  
 

II. Därefter ökas reflektionsgraden till att bli mer förklarande: att personerna 
på bild är involverade i en specifik händelse eller sysselsättning ska kunna 
kopplas till den historiska tiden, kontexten.  
 

III. Den tredje nivån är ännu subtilare i sin tolkning och här tänker jag mig att 
det historiska tänkandet och reflektionerna skulle kunna utvecklas. Här ta-

                                                             
210 Maria De Laval”Det känns inte längre som det var länge sedan:” En undersökning av gymnasieelevers 
historiska tänkande. Avhandling för licentiatexamen (Lund: Historiska institutionen vid Lunds universitet 
och Historiska studier inom individ och samhälle vid Lärarutbildningen Malmö högskola, 2011). 
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las om hur personerna kanske kände sig på bilden, och här kan ges ut-
rymme för mer implicita resonemang som föranleder empatin att komma 
till uttryck och jag tänker mig att analysen är på den nivån att tankebegrep-
pen som nämndes under teoriavsnittet operationaliseras.  
 
 

Jämförelser mellan nu och då tror jag kommer att öka den metareflexiva 
nivån. Det är inte begrepp inom den uppställda kategoriseringen för histo-
risk empati men kan vara en belysande referenspunkt till elevernas syn på 
historia. Resonemang av det här slaget kan framkomma vid diskussionerna 
och således kan de vara värda att uppmärksamma om de tillför något till 
förståelsen av elevernas förmåga till empati. Det är inte säkert att alla elever 
når en historisk insikt av historisk empati men då är också det intressant att 
notera.  
 

Urvalet av bilder 
I undersökningen ingår det 34 bilder under sju olika rubriker. De valdes ut 
från de vanligaste läromedlen som används i gymnasieundervisningen i 
historia. Anledningen till att urvalet av bilder enbart skedde inom ramen för 
läroböckerna var för att i möjligaste mån undvika tendentiösa urval. Man får 
anta att bildredaktörerna på de olika läromedelsförlagen haft intentionen att 
ge en informativ och tydlig bild av de olika historiska skeendena. Hur väljer 
man således bilder när man ställs inför detta enorma bildmaterial som en 
kronologisk världshistoria kan utgöra? Eftersom en del gymnasieprogram 
enbart läser kursen Historia 1a1, (50p), vilken har sin betoning på modern 
historia, beslutades att göra ett slags rättvist urval av bilder med start vid 
Franska revolutionen. Urvalet skedde innan jag visste att jag enbart skulle 
intervjua elever som hade läst kursen 1b (100p), samt kontrollgruppen som, i 
och för sig då ännu inte läst historia på gymnasiet. Emfasen på bildurvalet 
ligger således på 1800-talshistoria.  

I inledningsfasen av undersökningen skickade jag ut mailförfrågning-
ar till majoriteten av historielärare på gymnasieskolor i en större svensk 
stad. De fick svara på frågan om vilka läromedel de använde i historia. Av de 
svar jag fick in valde jag de vanligast förekommande läromedlen.211 Varje 
bild presenterades med en förklarande bildtext eftersom tanken inte var att 

                                                             
211 Nyström, Hans & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien A, 1. uppl., (Malmö: Gleerups, 2001). 
Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien. 1b, 1. uppl., (Malmö: Gleerups, 
2011). 
Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, Alla tiders historia. 1b, 1. uppl., (Malmö: Gleerups, 
2011). 
Sandberg, Robert, Epos: [historia] : för gymnasieskolans kurs B och C, 1. uppl., (Stockholm: Almqvist 
& Wiksell, 2004). 
Sandberg, Robert, Epos: [historia]. 1b, 1. uppl., (Stockholm: Liber 2012). 
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testa elevernas faktiska historiska kunskaper utan bara bildupplevelsen. 
Rubrikerna utformades enligt följande:  
 
A Franska revolutionen,  
B Allmän rösträtt,  
C Ideologierna växer fram, olika samhällsklasser under 1800-talet. Vad be-
rättar 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. 
 
En av rubrikerna sticker ut från de övriga, då den mer tar avstamp i bilder-
nas historicitet. Den rubriken tillkom i ett försök att fånga upp reaktioner på 
hur man ser på bildernas egen historia. Avsikten var att försöka avstämma 
en eventuell förekomst av tendentiösa urval hos eleverna. Till exempel att 
man alltid väljer ett måleri som starkast uttryck för något med historisk an-
knytning framför ett modernare medium som fotografi. (Dock kom diskuss-
ionerna om denna kategori att ledas in på ett annat huvudspår än vad som 
anses vara historia i ett mer generellt perspektiv.) 

Ytterligare ledsagning vid urvalet av bilder var Skolverkets fastställda 
mål för historieundervisningen i Historia på gymnasiet, det så kallade Cen-
trala innehållet. Främst var det följande delar som styrde mitt urval. Under-
visningen i kursen skall behandla följande centrala innehåll: 
 

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och 

globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel mi-

gration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt sam-

arbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, 

folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv 

på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.  

 

Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska för-

ändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel be-

folkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på männi-

skors värde, på makt och på könsmönster.  

 

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kultu-

rella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller and-

ras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, gene-

ration, kön och sexualitet.  

 



 

67 

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån 

källkritiska kriterier och metoder. (Denna del var i och för sig inte uttalad utan 

ligger implicit i själva analysens natur.) 

 

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Be-

tydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar 

om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. 

 

Datainsamling och urvalet av elever till fokusgrupperna 
För studiens utformning valdes fyra elever i samma klass ut, på först fyra 
olika skolor för fokusgruppintervjuer. Till en början var det 16 elever totalt 
och grupperna fick det anonyma namnet grupp 1-4, efter den ordning som 
intervjuerna ägde rum. Efter genomförda intervjuer hade materialet uppvi-
sat tendenser som utmärkte sig och som krävde ytterligare undersökning. 
Därefter tillkom även grupp 5, bestående av fyra elever, samt kontrollgrup-
pen, vilken bestod av nio elever. Jag har valt att kalla dem grupp 1-5 samt 
kontrollgruppen. Alla elever hade läst Historia 1b, (100p,) förutom kontroll-
gruppen, som ännu inte läst historia på gymnasiet.  

För sammanställningen av fokusgrupperna utgick jag från de lärare 
som svarade på mailförfrågan om vilka läromedel de använde i undervis-
ningen. I samma utskick fick de även frågan om de kunde tänka sig att ge 
mig tillgång till några av deras elever för en intervju, samt om de själva 
kunde tänka sig att delta. Denna senare del fanns det dock inte utrymme för i 
denna undersökning som tidigare nämnts. Av de lärare som var intresserade 
av att delta valdes fyra representanter ut på olika skolor. Skolorna har av 
olika anledningar varierande antagningspoäng beroende på söktryck och jag 
strävade efter att få ett brett urval av elever och försökte därför variera delta-
gandet från skolor med olika antagningspoäng.  

Vid tre av intervjutillfällena presenterade jag mig och undersökningen 
i klassrummet och valde vid det första tillfället slumpmässigt ut fyra elever 
som var intresserade av att delta. Vid de påföljande intervjuerna fick jag 
hjälp av läraren att välja elever som tycker om att diskutera och som ville 
vara med. Detta var för att första intervjutillfället var ganska svårgenomfört 
då intervjupersonerna var relativt fåordiga.  

Som nämndes ovan var det tänkt att fyra gruppintervjuer skulle vara 
tillräckliga men materialet uppvisade tendenser som tycktes angeläget att 
utforska närmare. Därför tillkom ytterligare två intervjuer. På den femte 
skolan initierades variationen elever med invandrarbakgrund för att kunna 
jämföra om deras bakgrund skulle generera en annan uppfattning om bil-
dernas roll i historieundervisningen än de svenskfödda. För att vidare under-
söka, om jag kunde hitta variabler vilka skulle kunna ge ytterligare nyanser 
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åt de svarsresultat jag fick, valde jag att intervjua en kontrollgrupp. Nedan 
följer en beskrivning av de olika grupperna.  

Grupp 1 bestod av fyra flickor. De var relativt tysta förutom en flicka 
som hade några längre utläggningar. De övriga i gruppen tycktes hålla med 
den talföra flickans åsikter. Antingen var de blyga eller mina frågor för svåra 
för de svarade oftare ja, eller nej. Detta berodde på att frågorna allt mer an-
passades då de inte gärna vågade, ville eller kunde utveckla sina tankar 
muntligt. Denna grupp fick mest tid att skriva ner sina tankar i den inle-
dande enkätdelen. Denna grupp var den enda gruppen som fick välja den 
mest representative bilden från alla de uppställda rubrikerna. Det var efter 
denna intervju som jag insåg att detta förfarande tog för mycket tid i anspråk 
och därför beslutade jag mig för att låta eleverna enbart välja bild från rubrik 
F om bildernas egen historicitet och vad som de anser vara “mest historiskt” 
samt därefter välja två rubriker och en bild per rubrik som de ansåg viktig-
ast/intressantast.  

Grupp 2 bestod av tre flickor och en pojke. Av de eleverna vilka hade 
anmält sitt intresse att delta valde deras lärare ut dessa elever utifrån kriteri-
erna att de skulle tycka om att diskutera. Varje gång poängterades det att 
eleverna inte behövde representeras av de högst presterande utan kriterierna 
var att de skulle ha genomfört kursen 1a och fått minst godkänt. Samtalsti-
den var relativt jämnt fördelad mellan deltagarna och eleverna tycktes känna 
varandra väl för samtalet förflöt relativt lättsamt. Stämningen var mer upp-
sluppen än i den första intervjugruppen.  

Grupp 3 bestod av två flickor och två pojkar. Efter att jag presenterat 
projektet valde läraren ut eleverna bland dem som anmälde sig som frivilliga 
att delta. I denna grupp uppstod ett tydligare samtal mellan deltagarna. Ele-
verna hade olika åsikter om vissa av bilderna och diskuterade följsamt sina 
tankar. Samtalstiden var någorlunda jämnt fördelad men en av pojkarna 
hade några längre utläggningar. Den här gruppen elever stack ut på det viset 
att de även läst kursen Visuell kommunikation. Detta tog sig ibland tydliga 
uttryck då framförallt en pojke hade uttalade konsthistoriska referenser. 
Denna intervju blev längst. Vi hade både ett stort tidsutrymme till vårt förfo-
gande men eleverna hade även många tankar att förmedla. 

Grupp 4 bestod av tre flickor och en pojke, vilka valdes ut av läraren. 
Utifrån samma kriterier som ovan. Detta var en grupp som hade många tan-
kar om bilder generellt. Innan vi kom in på undersökningsfrågorna reflekte-
rade gruppen om fördelar och nackdelar med bilder. De jämförde bilder med 
film, talade om fördelar respektive nackdelar med båda medierna. En flicka 
berättade att hon brukade rita sammanfattande bilder av ämnen hon plug-
gade in, för minnets skull. Denna grupp förde också ett tydligt samtal med 
varandra där de kommenterade och resonerade vidare på klasskompisarnas 
tankar.  
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Grupp 5 bestod av två flickor och två pojkar. Jag presenterade mig och min 
undersökning i klassrummet och därefter valde jag ut fyra av de elever som 
uttryckte, genom handuppräckning, att de ville delta. Tanken med urvalet av 
deltagare i denna grupp var att få en bättre balans mellan deltagarna. Jag 
hade en tanke att elever med invandrarbakgrund skulle kunna tillföra ytter-
ligare perspektiv på bildrepresentationen. I denna grupp var det framförallt 
en flicka som talade.  

Kontrollgruppen: De tendenser som visade sig i materialet krävde en 
utvidgning av datainsamlingen till en så kallad kontrollgrupp. Dessa elever 
gick också åk 2 men på deras gymnasieprogram läser man historia, 50p, på 
vårterminen i åk 2, eftersom de går ett praktiskt gymnasieprogram. Inter-
vjun med dem skedde under höstterminen, (2013). Den införda orsaksfak-
torn blev historiekursen. Det vill säga, hur reflekterar man kring historia om 
man läst eller inte läst historia på gymnasiet än? Kontrollgruppen infördes 
för att eventuellt tydligare ”kunna fastställa vilka faktorer som orsakar det 
observerade resultatet”, som Martyn Denscombe skriver angående kontroll-
variabler inom samhällsvetenskaplig forskning.212 Det dök således, under 
arbetets gång, upp ett behov att differentiera urvalet ytterligare. Jag tyckte 
att jag hade fått en bra spridning på elevernas kunskapsnivå och deras bak-
grund var högst varierad men under analysarbetet började jag även fundera 
på hur fantasi och kontextualisering kopplades till moraliska ställningsta-
ganden. En ny arbetshypotes började ta form. Kunde man hitta variabler 
som visade på att fantasi, känslor och moral kunde kopplas till studiemoti-
vation/studievana? Var det så att elever som hade färre historiska förkun-
skaper och som saknade erfarenhet av källkritisk metod, enbart sett utifrån 
deras gymnasieval, även hade en tendens att oftare välja att moralisera hi-
storiska händelser? Deras antagningspoäng från det år de sökte till gymna-
siet jämfördes mellan de olika grupperna.213 Det tycktes vara ett sätt att 
finna en variabel - studiemotivation och förkunskaper. Jag är medveten om 
att antagningspoäng inte direkt behöver vara kopplat till prestation eller 
tidigare förkunskaper vad gäller historia. Anledningen till att jag valde att 
ändå testa denna variabel var för att jag märkte att grupp 3 redan till viss del 
utmärkt sig i intervjusvaren. De olika grupperna ställs upp efter medelpo-
ängen i fallande skala, för ordningens skull. Gruppernas siffra har bestämts 
utifrån i vilken ordning de intervjuades. 
  

                                                             
212 Martyn Denscombe Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskap-
erna (Lund: Studentlitteratur, 1998), 75. 
213 För att inte kompromettera mina informanters anonymitet kan jag enbart nämna att det för varje kom-
mun i Sverige finns lokala antagningsenheter. Information om respektive kommuns antagning redovisas och 
arkiveras på respektive kommuns antagningssajt. Jag vill således inte lämna ifrån mig information om var 
eleverna hör hemma och väljer här att inte redogöra för länken.  
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Tabell 1. Urvalsgruppernas medel/medianpoäng i fallande skala 

 

Medelpoäng vid 

antagning till gym-

nasiet/medianp. 

 

(Gruppnr. efter 

intervjuordning.) 

275/290 

 

 

 

(3.) 

235/255 

 

 

 

(4.) 

Alla ant/ 

205 

 

 

(2.) 

185/205 

 

 

 

(5.) 

180/205  

 

 

 

(1.) 

125/160 

 

 

 

Kontr.gr 

 

Maxpoängen för högsta betyg ligger på 320p men om man läst ett extra modernt språk är det 340p. 

 

Intervjuerna på plats 
Efter avtalad tid skedde intervjuerna på respektive skola i mindre grupp-
rumsliknande utrymmen eller klassrum. Varje intervjutillfälle tog varierande 
lång tid beroende på hur samtalet flöt, ca 1-1,5 timme. Till min hjälp med de 
fyra första intervjuerna hade jag en videokamera för att vi enklare skulle 
kunna tala om bilderna enbart genom att hålla upp dem framför kameran. 
Eleverna syns så lite som möjligt på filmen, kamerans fokus är inställt på 
bordet och de omdiskuterade bilderna. Till de två sista intervjuerna använde 
jag enbart ljudupptagningsteknik. Eleverna blev informerade om inspelning-
ens avsikter och fick också skriva på ett skriftligt godkännande. Alla elever 
var minst 17 år eller 18. Alla elever gick således i åk 2 på gymnasiet förutom 
en klass som gick i åk 1. (Den intervjun ägde rum i maj 2013 så de hade näst-
an avslutat första året på gymnasiet.) 

Som inledning på samtalstillfället var avsikten att eleverna först skulle 
bekanta sig med bildurvalet och få tid att samla sina tankar inför uppgiften 
därför fick de först svara på ett antal frågor skriftligt. Frågorna samt en rad 
bilder testades i en pilotstudie innan de riktiga intervjuerna genomfördes.  
Svaren från testpanelen ledde arbetet vidare med urval av bilder samt vilken 
typ av frågor man skulle välja. Eleverna i testpanelen tyckte dessutom att 
uppgiften var rolig och de skrev långa och omfattande tolkningar till de ut-
valda bilderna. De slutgiltiga frågorna löd som följer på nästa sida:  
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Figur 1. Frågor till gruppintervjuns inledande enkätdel. 
 
Eleverna fick en muntlig genomgång av syftet med undersökningen och att 
samtal skulle följa på de val de gjorde individuellt. När eleverna kortfattat 
svarat på dessa frågor inledde jag en semistrukturerad intervju, vilken i prin-
cip byggde på de skriftliga frågorna men i samtalet fanns även utrymme för 
utveckling av deras svar och tankar, samt diskussioner. Intervjuerna flöt på. 
Inledningsvis fick alla chans att prata om sina bildval. Vi gick laget runt. 
Under tiden ställde jag följdfrågor och frågade om de övriga kunde känna 
igen sig etc. Oftast fick vi igång bra samtal. 

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 fak-
tadetalj 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)? 

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 representa-
tiv för de olika epokerna/rubrikerna som du har valt, svara på frågorna. 
Du får en svarsblankett för varje epok. 
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Materialet samlade jag in genom bildanalyserna i form av svar på diskute-
rande frågor under en kvalitativ intervju, samt de skriftliga individuella sva-
ren. Jag transkriberade intervjuerna direkt efter att samtalen ägt rum.  
 

Kodning/kategorier 
Utgångspunkten var som ovan nämnts i syftet att kategorisera intervju-
materialet efter Lévesques typology. Beroende på hur och på vilken nivå 
eleverna diskuterar och reflekterar sker en kategorisering av deras svar uti-
från teorier om det historiska empatibegreppet.  

• F – Historisk fantasi. Här var intentionen att spåra reflektioner 
som bygger på hypoteser om personerna eller händelserna på bilden 
snarare än den faktiska historiska kontexten. Är eleverna medvetna 
om gränsen mellan fantasi och real historia, samt hur i så fall kan 
det komma till uttryck?  

Elevernas svar kan delas in i identifiering med personer som man 
skapar ett narrativ runt, till en mer metareflekterande och långt mer 
utvecklad analytisk förmåga att se orsakssamband i historien, delvis 
skapade av eleverna själva. Indelningen utvecklas ytterligare under 
rubriken Resultat, med olika exempel.  

• K – Historisk kontextualisering. Denna kategori är tänkt som 
motpol till den förra. Här kommer att infinna sig en skala av mer el-
ler mindre källkritiska analyser hos eleverna. Här kan också återfin-
nas elever som menar sig enbart kunna se historia i något empiriskt 
material de själva upplevt för de menar sig inte kunna lita på några 
källor – till de elever som först läser bildmaterialet källkritiskt och 
bara drar slutsatser utifrån det avbildade. Inom kontextualiserings-
kategorin kan man även återfinna referenser till en personlig histo-
ria, antingen en släkthistoria men även självupplevda erfarenheter 
av historiska skeenden som aktualiserades i undersökningen. Oav-
sett vilken utgångspunkt eleven uppvisar är deras historiska förank-
ring snarast relevant och enbart historiskt återkopplande, vilket be-
tyder att det varken ger uttryck för en känsla eller ett subjektivt mo-
raliskt ställningstagande. 

• M – Moraliska omdömen I materialet återfinns moraliska om-
dömen som appellerar till en allmängiltig rättsuppfattning. Med 
allmängiltig menar jag vida begrepp som används på ett allmänt 
plan som: rättvisa och jämlikhet. Dessa svar krävde en ytterligare 
nyansering av kategoriseringen moral. Indelningen spänner över 
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spektrumet: självmedvetenhet om sina omdömen till en mer oreflek-
terad känslomässig inställning till bildmaterialet. Graden av mora-
liska omdömen är delvis helt övergripande, generella, till mer kon-
textuella tolkningar av en förfluten situation. Samtidigt är de även av 
olika abstraktionsgrad, alltifrån ett starkt engagemang i ett slags 
progressivt förhållningssätt att jämföra med ett mer fördömande, 
kritiskt förhållningssätt. 

Nyanseringen av den moraliska kategorin tog avstamp i valet mellan 
sympati eller empati för att kunna separera känslomässiga ställ-
ningstaganden, eftersom det som är av störst intresse är hur elever-
na gör historiskt tillbörliga avväganden. (Vidaretveckling och ex-
emplifiering av detta sker närmare under rubrik Moral, i Resultat-
kapitlet.) 

 

Forskningsetiska överväganden 
Allt har skett i enlighet med de etiska förhållningsregler som finns, fram-
tagna av Vetenskapsrådet214. Vid videoinspelningar har studiens bilder varit 
i fokus och i minsta möjliga mån har informanterna varit synliga. För att 
minimera riskerna för identifikation i samband med ljudinspelningen har 
det transkriberade intervjumaterialet korrigerats på så vis att talspråkets alla 
ljud tagits bort. Alla elever är över 15 år, de flesta mellan 17 och 18 år. Re-
ceptionsanalysen lyfter deras åsikter utan att dra särbehandlande slutsatser 
utifrån deras person eller bakgrund. De mest avslöjande frågorna om deras 
bakgrund berör kön, ålder, invandrarbakgrund och medianpoäng. Jag avstår 
i denna studie från att göra en närmare genusanalys. I övrigt handlar alla 
frågor om deras syn på bilder och historia. Det var viktigt att de skulle få sin 
anonymitet bevarad därför lyfts enbart deras resonemang fram samt tillhö-
rande gruppnumrering under olika kategoriserande rubriker.  
 

Utvärdering av metod 
Den stora frågan man ställer sig är vad man faktiskt kan läsa in i ett material 
som detta vilken är ringa till sitt omfång? Det centrala i undersökningen blir 
att få en uppfattning om vilka metoder eller strategier som eleven kan an-
vända för att förstå det förflutna och på så sätt nalkas uttryck för historisk 
förståelse, genom empatibegreppets tre delar. Man kan diskutera öppenhet-
en i dessa breda kategorier och hur man ska analysera och tolka in i något 
som beskrivs som tendenser och som kan ta sig många olika uttryck och 
dessutom kan se annorlunda ut i olika kontexter. På ett sätt utformad med 

                                                             
214 En sammanställning från Vetenskapsrådet: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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en bredd som gör den svårgripbar vilket föranledde ett behov av förtydligan-
den och snävare kategoriseringar. Om detta står det mer utvecklat under 
Resultatkapitlet. 

Sammanställning av intervjumaterialet skedde utifrån en teoretisk 
modell. Modellen tar enkelt uttryckt utgångspunkt i en existerande teori och 
appliceras på eget material.215 När man gör en intervju förs ett indirekt sam-
tal också mellan tidigare intervjuer och teorier. Att analysera materialet in-
nebär att små enheter av data sammanställs under större kategorienheter. 
Forskaren äger sin konstruktion. Konstruktionen är knuten till individuella 
undersökningar och konstruktionerna kan vara en av många möjliga sätt att 
tolka materialet.216 Om detta kan man spekulera och det har spekulerats 
kring detta och man kan konstatera att eftersom undersökningen tog form i 
denna specifika kontext är det detta som man har att utgå ifrån. Jag valde 
dock Lévesques begreppsapparat då den är tydlig och väl nyanserad.  

Man kan vidare fråga sig om man vid intervjuerna varit för styrande 
och ledande och var man ska dra gränsen mellan att ha ett fokus och en tyd-
lig avgränsning för vad man söker svaret på. Grupperna hade olika lätt att 
föra samtal och man kan undra om moderatorns roll hade kunnat få igång 
samtal mer eller fokuserat annorlunda. Man kan även fråga sig hur ärliga 
svar man får i en konstruerad situation, som en intervju? Eleverna kan ha 
missförstått frågorna och man kan invända mot att bilderna är tagna ur sin 
kontext, läroboken.  

En aspekt som började utkristallisera sig är huruvida historisk kun-
skap och historisk empati genererar moraliska omdömen eller om det är 
moralen som styr det historiska tänkandet? Detta kan jämföras med den 
ursprungliga tanken, vilken var att undersöka på vilket sätt bilderna triggar 
igång narrativ och fantasi (jämför begreppet och skillnaden i innebörd av 
föreställning). I intervjumaterialet märks moraliska omdömen lika naturligt 
som känsloomdömen när eleverna diskuterar bilder. Detta beror troligtvis på 
den bildtradition vi har, det vill säga att vi är vana att läsa in budskap i bil-
der. Problemet är även att om inte något tydligt budskap finns så skapar man 
sig ett eget budskap.  
 
 
 

  

                                                             
215 Monica Dalen, (2004), 88. 
216 Anne Ryen, (2004), 109ff. Hon hänvisar till Erlandsson m fl (1985) som bygger sina modeller på Lincoln 
& Guba (1985). 
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Resultatet av elevintervjuerna  
Materialet är tematiskt underordnat de olika kategoriseringsrubrikerna som 
Stéphane Lévesque använder för att beskriva den historiska empatin. Dessa 
följer teorigenomgångens uppställning, vilket innebär: Fantasi, Historisk 
kontextualisering, vilken dessutom har fått tre underavdelningar, samt mo-
ral. Den första underavdelningen till historisk kontextualisering är Källkri-
tiska resonemang den andra är Den personliga kontexten, för att avslutas 
med avsnittet Återkoppling till den historiska kontexten. Även det sista av-
snittet, Moraliska omdömen har nyanserats i tre underrubriker: Rättvisepa-
tos, Sympati och Progression. Underavdelningarna kom till för att kunna 
precisera och fördjupa analysen av materialet ytterligare, då jag anser mig ha 
funnit tydliga mönster i intervjusvar av dessa underkategorier som kan vara 
intressanta att lyfta fram och diskutera. Detta för att pröva operationaliser-
barheten av begreppen med hjälp av de historiska bilderna.  
 
 
Fantasi 
Historisk fantasi har definierats som att man känner, tänker och handlar 
som… de historiska aktörer som man möter. För att det skall vara givande att 
bruka sin egen fantasi bör eleverna veta var gränserna mellan fantasi och 
verklighet går. Gymnasieelever besitter inte en historikers kompetens att 
vetenskapligt använda sin kreativitet men är det just kreativiteten som går 
att använda bättre hos varje individ? Bilder har den öppenhet som kan initi-
era samtal om hur man lägger ett pussel av den information man har som 
genererar en helhetsbild av historiska händelsen avporträtterad. Det kan 
uppfattas som om bilder öppnar dörrar dels in till känslolivet och empatin 
genom den estetiska tolkningen men dels även till mer dokumentära sam-
manhang. Bilderna placerade i en lärobok i historia är mindre öppna i sina 
tolkningsmöjligheter då de inplaceras under rubriker och ofta illustrerar 
textens innehåll. Detta hindrar inte att de sinnesdata man får från verket 
samspelar med inlevelsen, vilket möjliggör att man blir “indragen i den 
framvisade världen”, (Rossholm Lagerlöf, (2007). De elevreflektioner jag 
lyfter fram här ger exempel på en kognitiv bildbearbetning. Det vill säga, 
utifrån elevernas resonemang drar de slutsatser som snarare är gissningar 
än fantasiskapelser. Elevernas svar skulle kunna delas in i: identifiering med 
personer som man skapar ett narrativ runt samt en mer metareflekterande 
och långt mer utvecklad analytisk förmåga att se orsakssamband i historien, 
delvis skapade av eleverna själva, delvis av deras fantasi.  

I det första exemplet väckte bilden egna självständiga tankar. Bilden 
fanns med under kategorin A, Franska revolutionen. Tankar tycks här ha 
triggats igång av det som syns på bilden. Elevens förståelse, i detta exempel, 
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är själva kärnan i franska revolutionen; en kamp mellan olika klasser och att 
det handlar om rättvisa. 
 

 
Bild 1. ”Slott har sats i brand efter att revolutionen startat” 
Perspektiv på historien 1b (Malmö: Gleerups 2001). Ullstein Bild.. 
 

Jag tror inte att det där var det värsta som skulle kunna hända under franska 

revolutionen. Att ett hus brinner och folk går därifrån det är bara ett tecken på 

att det har hänt värre saker. Att man inte bryr sig så mycket om att ett hus verk-

ligen brinner. (Elev i grupp 1) 

 
Eleven diskuterade utifrån antaganden hon får av bilden blandat med hen-
nes kunskap om franska revolutionen. I hennes reflektion nämnde hon 
människor som inte bryr sig eftersom de inte har tid att ”bara” ta hand om 
ett brinnande hus när så mycket värre saker händer runt omkring. Det är 
större saker som står på spel, tycks hon mena. Även om tolkningen är en 
gissning av vilket budskap bilden förmedlar så är den inte helt orimlig set till 
kontexten. 

En annan elev gav som svar på vad som var hennes första intryck av 
bilden att folk var trötta. Som respons på hur hon byggde upp en förståelse 
av sammanhanget svarade hon: 

 

Jag tittar på miljön. Vad folket gör. Jag fastnade för röken eftersom det på något 

sätt symboliserar frihet. (Elev i grupp 2.) 

 

Med tanke på rubriceringen av bilden så får man anta att eleven plockar 
information från det hon vet om franska revolutionen för att dra dylika slut-
satser. Hon associerade det hon såg konkret i bilden till något större av sym-
bolvärde. Ingen av dessa reflektioner överträder gränsen för vad som kan 
anses brukligt under rubriken fantasi/föreställning ur ett vetenskapligt per-
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spektiv, förutom möjligen att tolka in att människorna på målningen var 
trötta.  

Under rubriken F, Bildernas egen historia, vad är mest historiskt 
”äkta”? var intentionen att försöka se hur bilder och olika medier, som re-
klamaffischer och böcker, kan styra eleverna i tankar om vad som anses ge 
flest historiska konnotationer. Eftersom bilder är så pass öppna ville jag se 
om symboliska bilder som mer eller mindre blivit ikoniserade skulle väcka 
större intresse och i så fall av vilken anledning. Det visade sig att följande 
bild, nr 2, hamnade på andra plats vad gäller val av bild som mest represen-
terar historia. Den valdes av sju elever. Totalt sett fick den allt mer ikonise-
rade bilden av nine-elevenkatastrofen, bild nr 4 flest röster bland eleverna, 
nämligen nio stycken. Med ikoniserad menar jag vanligt förekommande. 
Den har publicerats i olika sammanhang och fått stor spridning. 

När eleverna resonerade kring La Liberté guidant le peuple av Eugène 
Delacroix, från 1830, bild nr 2, läste de bilden på ett sätt mer bokstavligt än 
symboliskt och det av den enkla anledningen, att de inte var insatta i vad 
konstnärens intentioner var eller tavlans titel. Tavlan används ofta som in-
ledning till läroböckernas kapitel om Franska revolutionen, till viss del miss-
visande med tanke på att Delacroix målade den i egenskap av stor skeptiker 
av demokratin och republiken.217 Det är en skildring av tredagarsrevolution-
en, Julirevolutionen som bröt ut 28 juli 1830 och tvingade Karl X att abdi-
kera. Det skall dock förtydligas att ingen av eleverna nämnde detta. Om de 
hade kännedom om tavlans intentioner så var det inget som framkom under 
intervjuerna för inget av svaren antydde någon kunskap härav. Delacroix lät 
en kvinna, på samma gång gudinnelik som strävsam arbeterska, represen-
tera friheten på barrikaderna. Antagligen valde eleverna att fokusera på 
kvinnan med anledning av att hennes centrala placering i bilden.  
 

 
Bild 2. ”Symbol” Eugène Delacroix Friheten på barrikaden, 1830 Alla tiders historia 1b (Malmö: 
Gleerups, 2012), 169. Erich Lessing/IBL Bildbyrå. 

                                                             
217 Canal Educatif à la demande, Erwan Bomsten-Erb, regi. Delacroix: Liberty leading the people, 2009 
([WWW-dokument] http://www.canal-educatif.fr/en/videos/art/1/delacroix/liberty-leading-the-people.html 
[2014-05-12]). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
http://www.canal-educatif.fr/en/videos/art/1/delacroix/liberty-leading-the-people.html
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Det resonemang som följde visade att eleverna mycket väl hade sett bilden i 
sammanhang av franska revolutionen men de drog ytterligare slutsatser 
utifrån hur man skulle kunna avläsa målningen: 
 

Jag valde den för jag kunde se att kvinnan kommer med i samhället allt mer. 

Ja, de fick en, sån här, större roll i samhället. Därför valde jag den här.   

(Elev grupp 2.  ) 

 
Det är inte en helt korrekt tolkning men hon uttryckte en föreställning om 
att det skulle ha varit lättare för kvinnorna att ta sig fram. Generellt tycktes 
uppfattningen om franska revolutionen vara att den var en viktig händelse 
på grund av att: ”man gjorde uppror mot makthavarna”, vilket en av eleverna 
ansåg. Likaså var det en elev som i bilden såg de fallna personerna på mar-
ken som varandes maktens män.  

I grupp 2 var det tre av de fyra eleverna som valde denna bild som 
mest representativ för vad som är en historisk representation. Deras tolk-
ningar av bilden var att de ansåg den uppvisa rättvisa och rättigheter. Främst 
var det kvinnornas kamp för sina rättigheter de tyckte sig se i bilden. Några 
tankar om bildens budskap löd: 
 

Budskapet är rättvisan. Rättvisan mellan man och kvinna. 

För att den symboliserar vinsten för kvinnorna. (Två elever i grupp 2) 

 
Detta är svar som eleverna skrivit i enkätdelen, som inledning på gruppin-
tervjun. De är ovetandes om varandras svar men har en tydlig gemensam 
hållning gentemot bildens budskap. Ytterligare tankar de har om bilden rör 
själva motivet och det är kanske inte så konstigt att de lägger märke till kvin-
nan och flaggan i centrum som också är väldigt framträdande. Kanske har de 
pratat om bilden på någon lektion för två av eleverna skriver: 
 

Det jag fastnade för var att kvinnan på bilden håller en flagga och representerar fred. (Elev i 

grupp 2.) 

 

Den andra eleven skrev som svar på frågan om vad i bilden som gör att man 
förstår skillnaderna mellan hur man levde då jämfört med idag: 
 

[…] en anledning är att kvinnan håller ett icke-våldsamt objekt, medan männen hål-

ler i vapen. (Elev i grupp 2.) 

 
Detta är argument som skulle kunna kategoriseras under moral och rättvise-
patos men de gör inte något tydligt ställningstagande däremot så nämner de 
rättigheter och rättvisa som tolkningsmöjligheter. Utifrån dessa reflektioner 
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föreställer de sig historien som en kamp, eller att det fortfarande fanns ele-
ment i samhället som ännu inte var rättvisa, skulle man kunna tänka sig. 
Med tanke på deras friare tankar, påkallade av bildens komposition får de 
hamna under denna kategori. Ställningstagande, uppror och rättvisa är ten-
denser som förekommer och är något som diskuteras utförligare under av-
snittet moral.  

Följande bild, Bild 3, fanns under rubriken C, Ideologierna växer 
fram, olika samhällsklasser under 1800-talet. Vad berättar bilderna om 
olika livssituationer? Bilden ingår i läromedlens presentation av 1800-talet 
och rubriceras ofta under dels ”Borgerlighetens århundrade” eller som i det 
här fallet: ”Borgarnas ideal”. I bildens blickfång sitter två flickor i ungefär 
samma ålder som de intervjuade eleverna.   
 

 
Bild 3. ”Borgare” Epos (Stockholm: Liber AB, 2009), 380. 

 

En elev kände sympati med flickorna vid pianot medan en annan elev ut-
vecklade en lång analys på en metanivå. Två olika perspektiv med andra ord. 
Den första eleven påverkades även av det svartvita formatet. Hon såg en 
dyster bild, trots att personerna på bilden tycktes ha det så bra:  

 
Jag valde 2:an, för att den är så hära tråkig, dyster men ändå är dom rika. Dom le-
ver bra. (Elev grupp 1.) 

 

  Det var så här, jag tycker ändå synd om dom för att det verkar som om dom är, 

(tanker.) Är tvungna? (en annan elev fyller i meningen.) Ja, tvungna att göra nå-

got dom inte vill göra. Dom måste följa sin väg som deras familj har gett dom. 

(Elev grupp 2.) 

 

Här är det också en fiktiv berättelse som eleven bygger upp om flickorna och 
deras liv men den är samtidigt baserad på något hon känner till om tiden. Vi 
vet egentligen ingenting om bakgrundshistorien men eleven läser in ett 
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tvång, vilket är något hon har förstått om den rådande tiden, får man anta. I 
det näst sista exemplet, rörande samma bild, gör en elev en återkoppling till 
vår samtid och hennes liv.  

 
 Jag valde ideologier och det är kanske för att vi har arbetat med det i samhälls-

kunskapen. När jag läste alla [bildtexter] så tänkte jag: USA, var fick de sina 

ideologier ifrån? Jo, från Franska revolutionen och då tänkte jag, ja, från 

Franska revolutionen. Så växte ideologier fram. Hur man ska tänka, hur man 

tycker ett samhälle ska se ut och hur det ska vara, liksom. […] Då kopplade jag 

till krig för ofta när det är många olika ideologier, då man har tro på olika starka 

saker, då uppstår krig och […] t ex, vad heter det? Socialismen vill [vara] mera 

jämställt, hjälpa människor. Medan liberalismen säger att människor får klara 

sig själva. Ideologier tycker jag känns historiskt för fortfarande i dagens sam-

hälle mäter vi ideologier, när det gäller reklam, man kan t ex se på en bild om 

den är mer höger eller vänster. Jag valde den här bilden. (pekar på bilden av 

flickorna som spelar piano) Titta bara på dagens samhälle, mina kompisar i Väs-

terås dom bara: ‘Ah Stockholmstjejerna’. Vi lever ett helt annat liv än dom och 

då tänker man, vi har inte riktigt samma ideologi. Men då, förr, då var ju ideolo-

gier jättestora. (Elev i grupp 4.) 

 

Den här eleven såg ett strukturellt förlopp, delvis så klart styrt av bildens 
rubrik. Flickorna på bilden blev en brygga mellan då och nu. Hon tog en lång 
omväg i sitt resonemang innan hon kom till saken och bilden väckte tankar 
som är personliga, dels hennes egen tolkning av ideologier dels även mer 
privat. Hon lyckades ändå styra resonemanget mot en historisk kontext som 
inte känns långsökt i sammanhanget. Hon drog slutsatser dels utifrån egna 
tankar men kopplade dem till den historiska kontexten, likt det första ex-
emplet med bilden på de brinnande husen. 

Ytterligare en elev kopplade Bild 3, till vår samtid trots att bilden kan 
tyckas så distanserad från vår tid. Denna fjärde elev jämförde den med den 
generella bilden av svenskar idag och det han såg som medelklass. Det var 
efter att eleverna börjat diskutera huruvida det var lättare att ta ställning för 
arbetaren och de utsatta personerna i historien, efter att ha talat en del om 
människorättskämpar: 

 
[…] Borgare, det är så alla lever nu för tiden. […] Alltså kanske inte samma arrogans 
som dom men alltså, alla i Sverige är typ bortskämda, dom har så mycket tillgångar. 
(Elev i grupp 5) 

 
På frågan 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? såg svarsfrekvensen ut på följande vis: 22 svar var 
uttalat faktagrundade och 16 svar antydde att de skapade en fiktiv berättelse. 
Det var dock två skolor som inte fick den specifika frågan i den skriftliga 
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delen men vi samtalade om sådana tolkningsalternativ under intervjuerna. 
Dessa intervjureflektioner har fått ge en representativ bild av hur de tankar 
kunde se ut som på något vis återgav ett mera fritt tänkande om några olika 
bilders ämnen. Det är inte orimliga utsvävande tankar som framkommer då 
dessa exempel har fått representera de mest fria reflektionerna i materialet. 

Fokus för fantasikategorin visade att det förekom en viss typ av narra-
tiviseringar vid en del tolkningsprocesser. Om man med narrativisering ser 
ett kausalt förlopp. Dessa exempel får representera hur narrativ i vissa av 
elevernas tolkningar används för att skapa en förståelse av bildernas innehåll 
men även hur bilderna blir representationer för ett argument av en vidare 
och mer generell diskussion. Den temporala aspekten, att bilderna uppvisar 
en förfluten tid överbryggs vid igenkänningsaspekter: att kunna dra slutsat-
ser om idag utifrån en bild föreställande 1800-talsfröknar vid pianot. En 
tydligare narrativ struktur framkommer runt målningen representativ för 
franska revolutionens inledande skede, bild nr 1. Ytterligare en aspekt är hur 
de fiktiva resonemangen hos eleverna kan träffa rätt ur ett historiskt kontex-
tuellt perspektiv. Elevernas omvägar runt faktadetaljer är inte felaktiga men 
heller inte helt fastställda av källor. Trots allt är resonemangen inte otänk-
bara. Som jag försökt visa i exemplen bygger ingen av dessa elever konstrue-
rade fiktiva narrativ. Utan narrativet består i en temporal återkoppling, eller 
en kausal struktur så som narrativ även diskuterats av Seixas bland annat, 
26.) 
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Historisk kontextualisering  
Det fanns hos eleverna tre olika sätt att förhålla sig till kontexten i denna 
undersökning. För det första förhöll sig eleverna till den historiska kontex-
ten, för det andra förhöll de sig till den egna familjens historia eller de egna 
erfarenheterna av historien. Utöver dessa två förhållningssätt fanns även 
källkritik. I sin mest dominerande form var källkritiken ställd i centrum för 
elevernas tolkning och all bearbetning av bildmaterialet underställdes det 
eleverna trodde sig kunna fastställa rent källkritiskt. En del elever ansåg sig 
enbart kunna se historia i något empiriskt material som de själva upplevt för 
de menade sig inte kunna lita på några källor över huvud taget. Därutöver 
fanns det elever som först läste bildmaterialet källkritiskt och bara drog slut-
satser utifrån det avbildade och den kunskap som de hade om den historiska 
händelsen.  
 

Källkritiska resonemang 
Den källkritiska frågan drevs särskilt långt i en grupp när majoriteten valde 
följande bild, nr 4, som mest typisk historisk bild. Det vill säga, under inter-
vjun diskuterades om det fanns en arketypisk bild av historia. Frågan som 
dök upp var vilken bild man associerar till när man tänker på historia. Denna 
bild fanns också med under rubriken F, Bildernas egen historicitet. 

 

 
Bild 4. ”Historia eller samtid?” Epos 1b, (Stockholm: Liber AB, 2012), Scanpix. 

 
Jag valde den för att bilden är historia för mig. Jag levde under den tiden och jag fick 

uppleva. Jag såg hur människorna runt omkring i världen påverkades av den här hän-

delsen. Sånt som har hänt på 1800-talet, det kanske är väldigt självklart när man läser 

om det men om man själv inte har varit med då, måste man vara källkritisk, man vet 

inte om det är det som har hänt. Och jag valde den bilden för jag vet vad som hände 

och det är det som blir, det är det som är historia för mig. För att när jag blir äldre 

kommer det fortfarande att vara historia för mig. Innan jag levde kommer det inte att 

vara historia för mig. Man måste vara källkritisk men om man har varit med om en 
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händelse då vet man ju, inte exakt, för jag var ju inte där i den byggnaden men jag vet 

för jag levde på den tiden och man var hela tiden uppdaterad om vad som hände och 

sen, nu när jag har växt upp, för det var ändå ganska länge sen. Nu när jag växt upp 

och vet att jag ändå levde på den tiden det är vad jag anser är historia för mig. Det är 

någonting som har hänt då och jag levde då. (Elev i grupp 1.) 

 
Detta uttalande visade ett kategoriskt fördömande av källornas pålitlighet. 
Medan en annan elev var mer övertygad om att en händelse, för att bli kallad 
historia, måste kunna uppvisa ett sammanhang. Det är först i efterhand, när 
vi känner till orsakerna till konsekvenserna som vi kan säga något om vad 
som är historia. Denna elev sa om nine-eleven bilden att:  
 

Det är ju inte det första vi tänker på för det hände när vi var på jorden, fattar du?  

(Elev i grupp 5.) 

 
Och fortsatte sedan med att säga: 

 
Det kommer bli historiskt om några år. Folk kommer att berätta. Man vet inte vad 

som hände typ innan så man kan säga vad som ledde till det där som hände. […] 

Allt har en bakgrund som [man] kommer fram till det där, [om händelsen] men det 

där kom bara plötsligt från ingenstans… (Elev i grupp 5.) 

 
Övriga exempel visade i fallande skala att de elever med flest timmar historia 
också var de som ägnade sig mest åt kontextuella analyser av bilderna och de 
gick aldrig så att säga utanför ramarna, de drog färre egna slutsatser av friare 
karaktär. Av alla grupper var det tre elever i grupp 1 och tre elever i kontroll-
gruppen som valde den här bilden som mest historiskt representativ. Två 
elever i kontrollgruppen valde den för att det var den enda bild de kände 
igen. Trots att jag valt att inte göra en analys av elevernas svar utifrån någon 
slags sociokulturell kontext är detta enbart ett antagande som visade sig vara 
fallet i just denna undersökning och därmed inte sagt att det låter sig vara 
gällande på ett allmängiltigt plan.  
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Jag försökte få en överblick över hur medvetna de intervjuade eleverna var 
av konstnärens eller fotografens intentioner och gjorde en tabell för att tydli-
gare få en överblick hur tendenserna såg ut. Jag ställde frågan om de tänkte 
på hur bilder kommer till, om konstnären eller fotografen agerade i något 
specifikt syfte och huruvida eleverna kunde lita på konstverket/fotografiet 
som källa. De fick frågan till alla deras val av bilder, vilket var två val. Alla 
svarade inte på frågan och vid några tillfällen hann en del elever välja mer än 
två bilder medan de väntade på resten av gruppen att bli klara. Jag tänker att 
detta enbart påverkar undersökningen genom att bidra till ökat underlag. 
Det var en stor spridning bland grupperna både gällande de som inte alls 
tänkte på intentionerna, samt de som också tänkte på dessa och till och med 
tänkte på det i större utsträckning. Som framkommer dök det endast vid tre 
tillfällen upp elever som svarade att intentionerna var helt avgörande för hur 
de såg på bilden.  
 
 
Tabell 2. Hur medveten är du om konstnärens/fotografens intentioner? 
 
Gruppnummer  Grupp 

3. 

Grupp 

4. 

Grupp 

2. 

Grupp 

5. 

Grupp 

1. 

Kontroll- 

grupp 

Helt avgörande 
 

**    *  

Mycket 
 

* * **** **** *  

Jag tänkte på det 
 

* * **** ****** *  

Lite 
 

* *  ** * ** 

Inte alls 
 

*** ***** *   ***** 

Medelpoäng vid 

antagning till 

gymnasiet/ 

medianp. 

275p/ 

290p 

 

 

235p/ 

255p 

 

 

 

Alla 

ant./ 

205p 

180p/ 

205p 

185p/ 

205p  

125p/ 

160p 

 

OBS!  

9 st. 

 
Den mest avvikande inställningen till källor och den historiska kontexten var 
den relativt stora mängden elever som valde nine-eleven katastrofen som 
mest historisk. Det var de själva och deras egen erfarenhet direkt kopplad till 
händelsen som blev avgörande för deras val. Det var en del elever som också 
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avstod från att svara på frågan och heller ej uttryckte några sådana tankar 
vid sina reflektioner. Grupp 3 uttryckte inte tydligast att de tänkte på intent-
ionerna men de uttryckte metareflexiva tankar och diskuterade mest kontex-
tuellt när de diskuterade bilderna. En elev i grupp 3 valde bild 3, nine-eleven 
som mest historiskt representativ. Hon var en av eleverna som ansåg att vara 
medveten om konstnärens/fotografens intentioner var helt avgörande för de 
bilder hon valde. Hon motiverade sitt bildval:  
 

De bilder jag visste någonting om [11 september] fastnade jag för faktadetaljerna. Öv-

riga bilder visste jag väldigt lite om och blev på så vis källkritisk.  

 
Gemensamt för grupp 3 var att de valde bilder utifrån vilka bilder de ansåg 
minst källkritiskt tvivelaktiga. De valde utifrån att bilden skulle avporträttera 
en trovärdig källa.  
 

Den personliga kontexten  
Rubriken krig kom att resultera i kontextuella reflektioner snarare än mora-
liska överväganden, vilket man kanske hade kunnat tro. Att känna igen ett 
verk eller ha en nära personlig koppling till ett verk kan styra våra tankar. En 
elev, som deltog i pilotstudien, uttryckte sig om målningen “Gustav II Adolf 
blir skjuten vid slaget vid Lützen” (se bilaga 1, under rubriken Krig) med att 
han tyckte den var häftig. Dels för att det var “mycket krig” men också för att 
han sett den själv på någon utställning. Det verkade som att igenkänningen 
snarast gjorde honom glad över att återse en bild som han kände igen.  

Av den mängd bilder, 34 stycken, som eleverna fick välja bland och 
använda i sin analys var det relativt få elever som valde någon av dessa. End-
ast tre av tjugo elever, som hade läst historia och en av eleverna från kon-
trollgruppen valde rubriken krig. Alla elever valde samma bild som mest 
representativ, ett svartvitt fotografi från något slagfält under första världs-
kriget. Man ser en man precis i det ögonblick han blir skjuten. Bildtexten 
lyder “Första världskriget.” I grupp 3 motiverade eleverna bildvalet med: 
 

Känns mest äkta och levande. Ej iscensatt fotografi, mindre risk att den är tendentiös. (Ele-

ver i grupp 3.) 

 
Båda eleverna svarade att de bygger upp en berättelse kring personerna: 
 

Jag tänker på hela kriget och deras liv innan kriget och efter. (Elev i grupp 3.) 
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På frågan om hur de tycker att bilden visar att det är en historisk bild sva-
rade den ena eleven: 
 

Taktiken var väldigt annorlunda i krig. Med öppna slagfält och (oläsligt.) 

[…] Man förstår dock att militären var annorlunda strukturerad. (Elev i grupp 3.) 

 
En elev i grupp 5 valde också krig med motiveringen: 

 
Kanske inte det mest positiva men det har haft en stor påverkan på världen. (Elev i grupp 5.) 

 

Slutligen, i kontrollgruppen uttryckte sig eleven om sitt val av krig på föl-
jande vis, först skriftligt: 
 

Den säger mig mycket. (Om bilden) 

 
Och vid samtalet kring bilderna sa hon: 
 

Jag valde den där bilden och man ser. Ja, jag tyckte att man ser på något sätt att han 

lider. (Elev i kontrollgruppen.) 

 
Alla eleverna menade att de bygger upp en berättelse kring personen men 
det är ingenting som de explicit ger uttryck för. Att eleven i grupp 3 kan läsa 
in ett kontextuellt innehåll i bilden utöver det mest uppenbara att en person 
blir skjuten ger uttryck åt att man ser det man känner till, det bekanta. Att se 
lidande är en känsla lätt att identifiera sig med likaså. De tre reaktionerna 
ger uttryck åt olika nivåer av tolkning.  

Ytterligare en nivå av tolkning återfanns inom ramen för den person-
liga historiekontexten. Grupp 3 resonerande vidare om tema krig utifrån 
deras egen familjehistoria. Båda eleverna som valde rubriken krig hade haft 
farföräldrar som stred i andra världskriget och det var historier om dessa 
personer som fick dem att tänka vidare. Samtalet om krig mynnade ut i ett 
erfarenhetsutbyte mellan tre elever i gruppen som alla hade en personlig 
koppling till andra världskriget. Den första eleven invecklade sig först i en 
stor fråga om krig och människans natur innan han kom in på en anledning 
som tycks ligga honom närmare:  
 

[…] Jag har alltid tyckt att det är konstigt. Grejen är den att krig är konstigt. Ingen 

vill kriga, det är väldigt livshotande och så men ändå så uppstår det och ändå så 

finns det på nåt sätt i människans natur. Åååå, jag vet inte. (tänker) För jag är in-

tresserad, jag tycker också krig var intressant, det var just därför jag också valde det 

och pappa brukade berätta om farfar för han var med i andra världskriget. Han be-

rättade typ vad han hade sagt. Jag var alltid fascinerad av att höra dom berättelser-

na. Och så kollade jag upp det själv hemma mera, jag har läst på. Därför kände jag 
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just för att välja krig också för att jag känner att jag vet mest om just det där också. 

(Elev i grupp 3.) 

 
Samtalet i gruppen tog fart av denne elevs uttalande och fler i gruppen insåg 
att de också hade en mycket tydlig koppling till krig via äldre släktingars 
historia. Samtalet kom in på att de själva hade sin existens att tacka dessa 
äldre släktingars handlingar för sin egen existens. Någon elev berättade om 
sitt judiska förflutna och att en släkting flytt till Sverige för att undkomma 
nazisternas frammarsch. Samme elev som startade diskussionstråden avslu-
tade sitt resonemang på följande vis:  
 

[…] Det är ju verkligen tradition i min släkt, för jag vet, tillbaka till för 150 år, så 

har det varit officerare [i min släkt] och det är därför också jag tänkte att det på 

nåt sätt, kändes som en familjär historia och då kändes det som att om jag lär mig 

mer om just krigen, då kanske jag lär mig mer om vad dom också gjorde. (Elev i 

grupp 3.) 

 
Intresset är således starkt förankrat i närheten till historien som denne elev 
upplever, eller att historien levandegjordes med de levande berättelserna om 
farfar. Han både intresserade sig mer för historia, han läste på om krigen 
men han kom även sina släktingar närmare genom att läsa om andra världs-
kriget. 
 

 

Bild 5. ”Marie Antoinette med sina barn” Elisabeth Vigée Lebrun, 1787 i Epos A och B, (Stockholm: 
Liber AB, 1996), 273. Scanpix.  
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På ett annat vis kom porträttet av Marie Antoinette, vilket återfanns under 
rubrik A, Franska revolutionen, att väcka reflekterande samtal rörande den 
egna erfarenheten av historien. En elev hade varit på besök i Versailles och 
gav ett nyanserat perspektiv på bilden av Marie Antoinette. Hon hade fysiskt 
upplevt miljön runt Versailles samt dess läge i förhållande till Paris, vilket 
gav henne en inblick i hur det avskärmade livet på slottet kan ha påverkat 
drottningen. Likaså att Marie Antoinette en gång var en ung prinsessa som 
giftes bort när hon var ungefär i samma ålder som eleven själv, vilket kan ha 
bidragit till igenkänningen och identifikationen som kan öka förståelsen. 

 

Jag har lite förståelse för henne, särskilt efter att ha sett hur hon bodde. För hon 

växte upp som prinsessa och hon levde i en slottsvärld. När hon var 14 kom hon 

till… hon var jätteung, hon har levt i den världen och sen när man ser hur Versa-

illes låg. Det var extremt stort, hon hade hur mycket pengar…, det var guld. 

Långt ifrån Paris. Hon hade ju ingen verklighetsbild överhuvudtaget. Jag tror 

till exempel att kungen och dom inte riktigt fullt ut kan förstå hur det är att leva 

som vi gör. Så som vi inte kan förstå fullt ut hur det är att leva som dom gör. Det 

går inte. Så hon bara kunde inte förstå. Det är självklart att det inte är en ursäkt. 

(Elev grupp 3.) 

 
Samma målning väckte helt andra tankar som mer kretsade kring hur de 
fattiga människorna hade det och den eleven menade sig snarare se hur man 
som fattig kunde ta anstöt av de kungliga överdåden:  
 

Det måste ha varit väldigt irriterande att se liksom kungafamiljen leva på det 

sättet under tiden som befolkningen hade det så svårt. Så jag ser det inte ur 

hennes perspektiv utan jag ser det faktiskt ur böndernas perspektiv och ur fol-

kets. (Elev i grupp 3.) 

 
Tankar som dessa, att livet var orättvist, tycktes under arbetets gång dyka 
upp. Frågan var hur omfattande inställningen att man skulle ta den lilla 
människans parti var egentligen? Mer om det under rubriken Moral. 
 

Återkoppling till den historiska kontexten 
Den tredje underavdelningen under kontextualiseringsrubriken är den kate-
gori som genererade analyser som till sin helhet är baserade på den kontex-
tuella tolkningen. Att göra en kontextuell tolkning hänger givetvis samman 
med vilka historiska förkunskaper man har. Man skulle kunna tänka sig att 
elever som har läst mycket historia inte kan se bortom den kontextuella, 
historiska verkligheten som de är förtrogna med. Man skulle även kunna dra 
slutsatser om hur en historisk förtrogenhet kan öppna dörrar, där eleven 
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vågar ta ut svängarna och resonera och spekulera mer självständigt samt på 
egen hand söka orsakerna till de historiska konsekvenserna.  

Det fanns vidare en nyansskillnad i svaren som kategoriserats som 
kontextuella. Den svåraste skiljelinjen att dra, var den där eleven svarade att 
de valde bilden för att de “känner igen den”. De har sett bilden men har de 
verkligen vetskap om det kontextuella sammanhanget? Återigen spelar kon-
texten roll för vad man läser in i en bild. Det kan i elevernas svar finnas en 
oro dels för att inte prestera att leva upp till vissa förväntningar, vilket skulle 
kunna vara detsamma som att ge en historiskt korrekt tolkning. Det kan 
också finnas en tendens att man fastnar i sitt resonemang för att det inte 
finns så mycket förkunskapsmaterial att arbeta med. Då är det som i det 
senare fallet lätt att bara ange som skäl att man ”känner igen bilden och där-
för väljer den”.  
 

 
Bild 6. ” Måleri som skildrar en historisk händelse. Tavlan är från 1800-talet och skildrar hur 
konstnären tolkade Karl XII:s död 1718.” Gustaf Cederström Karl XII:s likfärd, 1884, Nationalmu-
seum, Stockholm. 
  
Här följer två exempel på de tolkningsproblem jag ställdes inför: 
 

Ja, bilder är ju alltid bra för att man stimulerar ju flera delar i hjärnan och så där 

så att man får ju en bättre helhetsbild om det finns bilder runt omkring sen gäller 

det ju bara att dom bilderna, förhoppningsvis, är sanna. För att annars kan det ju 

ge fel bild också och det är därför kanske det är bra att man läser historia mycket 

först så att man har bakgrundsunderlag och sedan har man läst källkritik då är det 

lättare att se på en bild och tänka, ja men varför står hon och ler? Kan det vara så 

att någon har sagt åt henne att göra det? Och vad är runt omkring? Man får ju helt 

klart en bättre helhet av att se bilder ihop med text. Till exempel när man kollar på 

den här, där dom bär den döda kungen, Karl XII, då ser man ju verkligen att bil-

den är romantiserad på ett sätt och då fattar man ju också att på den tiden då var 

det ju också vanligt att man förskönade saker. Nu i vår tid så vill vi helst ha mer 



 

90 

äkta bilder och inte förskönade bilder. På den här tiden, (pekar på bilden) var det 

inte ungefär då? Det var lite tidigt men då började ju nationalismen utvecklas och 

då är det ju väldigt vanligt att man försöker försköna. Då märker man att just på 

den tiden så tänkte människor mera att […] man märker ändå att folk såg på ett 

annat sätt på bilder på nåt sätt. För grejen är den att miljön vi lever i, det är den 

som också sen påverkar hur vi tänker och den miljö dom levde i, då var att för-

sköna någonting, någonting bra. Det väcker patriotismen […]. (Elev i grupp 3.) 

 
Karl XII:s likfärd kom på tal när vi diskuterade fördelar och nackdelar med 
bilder och eleven som uttalade sig ovan hade läst kursen Visuell kommuni-
kation218 och hade därför en djupare förståelse av inte bara den historiska 
perioden i stort utan även de estetiska värderingarna. Han för ett metahisto-
riskt resonemang. Han fångar något centralt när han säger att miljön påver-
kar hur vi tänker och att det är med våra ögon av idag som vi på ett vis ser 
igenom 1800-talets romatiserade försköning av kungens död. 

Ofta ansåg eleverna att måleri var mer historiskt för att måleri är ett 
äldre medium. I grupp 4 valde en elev bild nr 6 och hon skrev bland annat 
som anledning till varför hon valde just den bilden: 
 

Trots att jag vet att historia kan vara det som hände igår så känns sånt som hände 

för längesen mer inflytelserikt på hur nutiden är. Det är historia för mig. (Elev i 

grupp 4.) 

 
Dels har vi skepsisen mot måleriet i sig och dels måleriet som represente-
rande en äldre historia som just genom att vi hunnit få perspektiv på de äldre 
händelserna, (ej specificerat för hur längesen) lättare kan se konsekvenserna 
av dem.  

I fokusgrupp nr 5 var det tre elever som valde Karl XII:s likfärd som 
mest historiskt representativ. Man fick en uppfattning om bildens värde och 
att den figurerat på deras historielektioner i något sammanhang, genom att 
de oberoende av varandra valde den. De hade många tankar omkring mål-
ningen. Om man jämför med alla intervjuade elever, totalt sett, var det fyra 
som valde den som historiskt viktig, tre elever från samma grupp med andra 
ord. En elev i grupp 5 skrev om målningen som källa och hur man kan se att 
det är en historisk bild och om det är något i bilden som gör att man tänker 
på skillnader:  
 

                                                             
218 Kursen är 100p och innehåller dessa fyra teoretiska mål: ”Kunskaper om fotografiets och den rörliga 
bildens funktioner i olika samhällen och tider. Kunskaper om den visuella kulturens påverkan på människor.  
Kunskaper om hur bildelement används av avsändare för att förmedla betydelser samt hur dessa betydelser 
uppfattas utifrån betraktares förkunskaper och värderingar,” enligt Skolverkets hemsida www.skolverket.se.  
  Kunskaper  om  bild teoretiska begrepp, teorier och modeller. 
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[…] det är väl på sättet de är klädda, att de går på [en] vinterdag, det gjorde man 

förr. Bilder ger dig en mycket större bild av det hela. Du ser hur personerna då såg 

ut och det är en sådan enkel sak som alltid ändras genom åren. (Elev i grupp 5.) 

 
Att man gick på vinterdagar kan i och för sig betyda att hon menar att man 
gick. Dock tycks hon tänka att det är en källa till inblick i åtminstone kläder 
och transportsätt. I hennes sätt att se och uppfatta den historiska tiden blir 
tolkning en kontextuell reflektion. I jämförelse med den både kontextuella 
och metareflekterande kommentaren ovan kan intervjumaterialet således te 
sig differentierat beroende på förkunskaper, vilket inte på något sätt är ovän-
tat. Exemplen hittills visar på hur eleverna skriver och säger att de ofta skap-
ar en bild av och bygger en historia kring personerna på bilden men det är 
inget som framkommer när de väl reflekterar. De förhåller sig ofta till den 
historiska kontexten och väljer bilder utifrån det de har kunskap om. Den 
kontextuella återkopplingen är ofta varierande och jag har försökt visa på 
hur skillnaderna kan ta sig olika uttryck i grupperna. 
 

Jag valde den för att just denna bild och vad den visar beskrev mycket om en hän-

delse under 1700-talet när Karl XII dog, 1718. Kung Karl XII gick med sina arméer 

och krigade och i bilden visas att han dog i krig men han kom hem som en hjälte 

och en modig kung med en procession som bär honom. (Elev i grupp 5.) 

 

Andra elever skrev att de ansåg händelser vara historiskt viktiga men gav 
inga utförliga resonemang om varför de ansåg detta. Att bedöma och tolka 
sker utifrån vår förförståelse. I detta fall är de enda faktorer av förförståelse 
hos eleverna deras historiska kunskap och erfarenhet sett utifrån om de läst 
första kursen i historia på gymnasiet eller inte. Som en gemensam nämnare 
hade alla elever läst Historia 1b förutom eleverna i kontrollgruppen. Man får 
tänka sig att eleverna fått med sig en till viss del liknande kunskapsnivå efter 
avslutad grundkurs på gymnasiet. Därefter varieras intervjumaterialet ytter-
ligare genom deras medianpoäng vid ansökan till respektive gymnasieskola.  

Det kan dock finnas fall där tillräcklig kontextuell historisk kunskap 
saknas, och en fråga som infinner sig är vilka medel man tar till om denna 
förförståelse saknas? Dessa fyra exempel, rörande följande bild, ger olika 
perspektiv. Bilden med bildtexten bönder valdes totalt tre gånger. Två 
gånger av elever i den första intervjugruppen. Exemplen visar hur olika man 
kan läsa en bild när man försöker förhålla sig kontextuellt till informationen 
som förmedlas av bilden. 
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Bild 7. ”Bönder” Perspektiv på historien A (Malmö: Gleerups, 2001), 209. AKG. 
 
Ett exempel på hur mottaglig man kan vara för intentioner bakom en bild 
eller ej är således detta fotografi med titeln Bönder, sammanställd under 
rubriken C, Ideologierna växer fram, olika samhällsklasser under 1800-
talet. Vad berättar bilderna om olika livssituationer. Bild 7 väckte tankar 
om hur möjligheter att kommunicera beror på medvetna val av bildutsnitt 
eller val av miljö. Två av eleverna uppfattade den som en tydlig skildring av 
klasskillnader medan en annan elev valde att se på bilden mer källkritiskt.  
 

Jag valde denna bild, [bild 12,] därför att den tydligt bevisar att det fanns olika 

samhällsklasser under 1800-talet. (Elev i grupp 1.) 

 

Ett inte alltför uttömmande svar, då den mesta informationen redan antytts 
av huvudrubriken C. Dock valde eleven bilden av bönderna före till exempel 
borgare eller medelklass. Något som de två eleverna i fokusgrupp 1, som 
valde bilden, fastnade för, var den karga miljön och det svartvita fotografiet: 
 

Att de valt att ta en bild då det inte ens finns blad på träden för att få oss att för-

stå att de verkligen var fattiga och inte hade någonting. (Elev i grupp 1.) 

 
Samma elev hade en stark uppfattning om utanförskapet som hon tycks 
mena följer av bristen på pengar men där finns också en stolthet hos bön-
derna som tycks komma spontant. Hon fastnade för bildens utseende som 
hon ansåg diskriminerande. Detta exempel skulle också kunna hänvisas till 
kategorisering rättvisepatos under moralavsnittet. Här får det exemplifiera 
hur man på olika vis kan tolka innehållet i en bild: 
 

Varför är böndernas bild svartvit, bara för att de var fattiga betyder det inte att 

de inte njöt av av det liv de hade […] de kanske satte färg på tillvaron på sitt sätt. 

(Elev i grupp 1.) 
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Det sista exemplet på tolkningsmöjligheter är en elev från grupp 3 som visar 
varför han valde denna bild och ansåg den som en av de viktigare och mest 
typiska bilder under rubriken Ideologier. Han valde att inte läsa bilden sym-
boliskt utan strikt formellt och hans diskussion, i enkäten, utvecklades på 
följande vis om ovanstående bild: 
 

Varför valde du den här bilden? 

Därför att den ger en bild av böndernas situation år 1898. 

Om du får associera helt fritt, bygger du upp en fiktiv berättelse kring perso-

nerna på bilden eller fastnar du mer för någon faktadetalj kring det du vet om 

bilden? 

Jag baserar min uppfattning på både faktakunskaper, men påverkas av ett upp-

byggande av en fiktiv berättelse kring personerna på bilden? 

 

Vad i bilden gör att du tänker på skillnaderna mellan nu och då, (om du gör 

det förstås?) 

Bilden har ett datum nedskrivet i det nedre vänstra hörnet. Klädseln ser ålder-

domlig ut, man kan tyda att jordbrukarna främst brukade jorden med hjälp av 

till exempel hästar, då inga maskiner är med på bilden. (Elev i grupp 3.) 

 
I det sista exemplet drogs slutsatser enbart utifrån information som antingen 
syns eller inte syns på bilden. Eleven såg inga maskiner och drog därmed 
slutsatsen att man måste ha använt hästar. Han noterade året då bilden togs 
och konstaterade att de kläder personerna hade på sig är ålderdomliga. Han 
utvecklade i samtalet sina tankar ytterligare och sa: 
 

Jag tyckte det var en intressant bild först för det e en familj som står framför sin 

gård å dom [tar en] porträttbild. Dom e lite uppklädda, för jag tänkte  det ser ut att 

vara ganska fattigt ändå å det är alltid intressant att man klär upp sig för en bild och 

det är  bara för att bevara sig själv på det sättet. (Elev i grupp 3.) 

 
Eleverna talade utifrån olika perspektiv. Den förra eleven tycktes utgå från 
en subjektiv uppfattning om att svartvitt är tråkigt och därmed sämre då hon 
gjorde en poäng av att de fattiga ska skildras så tråkigt som möjligt fast 
egentligen så kanske de trivdes och levde gott. Den sista eleven uttalade sig 
mer positivt om bilden. Bönderna har klätt upp sig och man skulle kunna 
tänka sig utifrån hans tolkning att bilden från hans perspektiv är en respekt-
full bild där bönderna själva valt att avporträttera sig på detta vis. Eleverna 
har olika förförståelse både personligt och kunskapsmässigt.  
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Moraliska omdömen  
Som nämnts tidigare har jag nyanserat det tredje kategoriseringsbegreppet 
om moral för att jag i mitt material hittat tre underkategorier av moraliska 
omdömen som jag vill använda för att förtydliga resultaten utifrån Lévesques 
övergripande kategorisering. 

Rättvisepatos: Spontana emotiva omdömen som bottnar i ett eget 
rättvisepatos hos eleven. Elever valde bilderna utifrån en känsla av rättvisa 
som de upplevde att bilden väckte. Dessa intervjusvar skulle kunna vara 
exempel på det Lévesque avsåg med att det finns vissa allmänmänskliga 
värden som tycks universella oavsett tid. Oavsett kontext tycks det som om 
uppfattningar om rättvisa av olika slag är det övergripande ämnet som bil-
den tolkas utifrån. Man skulle kunna jämföra det med när känslorna styr 
men leder moralen rätt på ett för förnuftet godtagbart sätt, enligt Hume. De 
bildexempel som valdes för publicering i läromedlen, kan ju vara medvetet 
utvalda för att väcka känslor.  

Sympati: här är graden av moraliska omdömen ensidigt använda. 
Eleverna drar generella slutsatser om tillstånd som inte med nödvändighet 
har historisk förankring. Uttalanden som det var synd om, sorgligt, hemskt 
har lyfts fram då de uttrycker känslor. Uttalandena kan komma som en 
första inledande reflektion för att sedan vidare utvecklas med mer kontextu-
ella tankegångar. Då har de kategoriserats som kontextuella reflektioner. 
Uttalanden som stannade vid enbart känslouttryck var inte vanligt före-
kommande, med några undantag i kontrollgruppen. Under denna kategori 
märktes även undermedvetna särskiljande beskrivningar som bottnar i ele-
vers uppfattningar om att det ofta var mörkare, hemskare och mer orättvist 
förr. Även om eleven uppvisar förståelse för att man levde och tänkte an-
norlunda förr, och de menar sig inte vilja göra några fördömanden, så kan 
dylika tankar skina igenom i deras sätt att se på skillnader och utveckling. 
Även under följande rubrik, Progression, utvecklas denna typ av reflektioner. 

Progression: en historisk tolkning av en förfluten situation som eleven 
anser att vi måste dra lärdom av så att historiska misstag aldrig upprepas. 
Det kan även tolkas som att förutsättningar blivit bättre på grund av tidigare 
händelser. 
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Rättvisepatos 
 

 
Bild 8. ”Socialistiska ideal, arbetarklassen växer fram” Epos 1b, (Stockholm: Liber AB, 2000). Bildar-
chiv Preussischer kulturbesitz, Berlin 

 
Det fanns i materialet en del exempel på när förståelsen överförs som en 
slags allmängiltighet till historiska personer. Utan någon större och mer 
exakt, kontextuell förståelse läste denna elev in skildringen av en kamp i bild 
nr 8. Det vill säga, hon visste inte, eller nämnde åtminstone inte vem perso-
nerna på bilden var. Hon såg dock, hjälpt av bildtexten, arbetarklass i bilden 
och vet att de kämpade för en bättre tillvaro. Bilden fanns under rubriken C, 
Ideologierna växer fram, olika samhällsklasser under 1800-talet. Det var 
snarare elevens uppfattning om att männen hade tydliga mål som blev denna 
elevs förståelse, hennes ingång till den svunna perioden och händelsen som 
utgör motiv i bilden. Att överbrygga den svunna perioden med allmängiltiga 
värderingar ökade hennes kognitiva förståelse. Eleven kunde dessutom iden-
tifiera sig med personerna på bilden. 

 
Jag valde 5:an för att, jag såg starka män som […] vill växa fram. De vill inte bara 

vara arbetsklass, de vill vara mer än så. De kämpade för det och allihopa. […] de har 

ju mål och allt det där och de kämpar för det. När man kollar på bilden tänker man 

så här, alla har ju mål i livet man känner igen sig, inte så mycket men… lite bara.219 

(Elev i grupp 1.) 

 
Det skulle kunna vara uttryck för det universella i begrepp som strävan, am-
bition, kamp för sina övertygelser, hon gav exempel på. Samma elev skrev 
när hon svarade på frågan: Hur gör du för att bygga upp en förståelse av 
detta sammanhang? 
 

                                                             
219 5:an betyder bild nr 5. 
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Det som fick mig att fastna är nyfikenheten om hur det var där dom levde   

samt hur dom löste det.” (Elev i grupp 1.) 

 
Utifrån dessa tankar tycks en vidsynthet öppna och en förståelse för att man 
levde annorlunda. Något i bilden får henne även att fastna för händelsen. 
Hon vill veta hur det slutar. Hennes nyfikenhet skulle man kunna ta fasta på 
för vidare diskussioner. Man kan i hennes respons läsa in uttryck för histo-
risk empati. Hon gav uttryck för att hon vill veta hur de levde, och genom sin 
nyfikenhet skulle man kunna se en öppenhet inför det liv som målningen 
upvisar. Hon fastnade inte för något formmässigt i bilden utan gick direkt på 
en mer konnotativ förståelse som hon läste in i bilden, i alla fall utifrån det 
hon skrivit. På frågan om det är lätt att: “förstå skillnaderna mellan livet som 
man levde då jämfört med idag när du tittar på bilden?” så skrev hon återi-
gen utifrån idéer som bilden frambringar men även bildtexten: 

 

Man såg att de kämpar för sina rättigheter. Idag är det att man röstar. (Elev i grupp 1.) 

 
 

 
Bild 9. ”Kvinnorna marscherar till Versailles för att kräva bröd.” Perspektiv på historien 1b (Malmö: 
Gleerups, 2001), 158Corbis/Scanpix. 

 
 
En annan bild, nr 9, som väckte uttryck för kamp och rättvisa var denna bild 
som sammanställdes under A, Franska revolutionen. Elever från grupp 1 och 
grupp 5 valde denna bild som representativ. 
 

Några enkätsvar: 
Vaför valde du den här bilden? Jag tyckte att den var stark. 
Vad är ditt första intryck av bilden? Jag ser kvinnor som blir 
orättvist behandlade. Står upp för sig själva, dom försöker få något 
sagt. 
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Har bilden något budskap? Den visar att det var inte lätt, utan att 
det var svåra tider för det mesta.” Att kämpa för det du förtjänar, ge 
ej upp. (Elev i grupp 1.) 

 

Denna elev läste också in ett generellt budskap att kämpa för det man förtjä-
nar och hon tyckte sig i bilden eller om hon läser in i budskapet att det inte 
var lätt. Oavsett historisk tid tycktes eleven övertygad om att rättvisa är nå-
got vi alla förtjänar. Man kan se den drivkraften som starkare än viljan att 
kontextualisera bilden än tydligare. Dock visar bilden en situation där kamp 
för rättvisa trots allt står i fokus.  

En annan tendens som visade sig var att av de intervjuade elevgrup-
perna var det flest elever i kontrollgruppen som valde slaveri som den histo-
riska epok de fann viktigast av de utvalda rubrikerna. Fyra av nio elever 
valde den rubriken och diskuterade ämnet alltifrån hur hemskt det var och 
hur egoistiska slavägarna var till att ämnet var viktigt för de såg det som ett 
led till att rasismen är så utbredd idag.  

Samma elev som ovan, resonerade sig fram till några av sina tankar uti-
från det hon först såg på bilden, när hon svarade på frågan: “Hur gör du för 
att bygga upp en förståelse av detta sammanhang? Beskriv vilka detaljer i 
bilden du fastnade för och som avgjorde din tolkning?” 
 

Jag fastnade mest för deras gevär och kanoner och de bevisar att dom är starka nog 

att starta ett krig för att få som dom vill. (Elev i grupp 1.) 

 

Uttalade tankar om rättvisa väckte även bild nr 2, Friheten på barrikaderna, 
(se s. 77.) En elev skrev kortfattat att hon tänker direkt på frihet när hon ser 
bilden. På frågan om vad bildens budskap är svarade hon: 

 
Ja, budskapet är att man ska kämpa för sina rättigheter. 

 
Vidare svarade hon om det är lätt eller svårt att se skillnaden mellan livet 
som de levde då jämfört med idag när man tittar på bilden? 
 

Ja, man kan se att folk kämpade för sin frihet medan idag tror man  

att det är så självklart. (Elev grupp 2.) 

 
Hennes reflektioner kan tolkas som att frihet var något man inte hade förr 
och att det blir ett kriterium för vad som är historiskt. Hon tycks dock göra 
en distinktion, där historiska personer kämpade medan människor av idag 
inte kämpar. Hon lämnar dock resonemanget något öppet, å ena sidan tycks 
hon mena att vi inte kämpar idag för att frihet är något uppnått och en avslu-
tad kamp. Å andra sidan kan man tolka det som att hon menar att vi idag tar 



 

98 

frihet som något självklart och att det kanske inte är så lätt som att kampen 
är avslutad.  

Sympati 
Det finns bilder som är manipulerande, och de kan väcka känslor och använ-
das i propagandasyfte. Som nämndes ovan utgjorde en av rubrikerna i 
undersökningen en jämförelse mellan olika bilders egen historicitet för att 
försöka skapa en bild av hur eleverna ser på olika medier. Eleverna diskute-
rade ofta skillnader mellan olika former av medier och material och inte 
minst diskuterades måleriets bristande trovärdighet ur ett källkritiskt per-
spektiv. Det var nödvändigt att, trots en övervägande medvetenhet om bil-
ders förmåga att väcka känslor och tankar hos eleverna, ändå undersöka hur 
bilder väcker spontana reaktioner. En del bilder i sig själva väckte sympati, 
vilket är nödvändigt för att särskilja från betydelsen av historisk empati då 
det, enligt Lévesques teorier om den historiska förståelsen, inte finns något 
att vinna på att anta ett sympatiskt förhållande till de förflutna aktörerna. 
Följande bild, nr 10 var utvald att representera bilder under kategori F, Bil-
dernas historicitet. Den valdes av fyra elever i kontrollgruppen och de valde 
den av sympatiska skäl. Till viss del gjorde de en kontextuell koppling med 
kommentarer som att vi idag inte brukar bevara bilder på våra döda och kära 
och att barn dog oftare “förr”. Men i första hand valdes bilden för att den var 
sorglig. Två elever i grupp 2 ansåg budskapet vara att livet är kort och att 
man ska uppskatta livet, som en reflektion på huruvida de bygger upp en 
berättelse kring personer på bilder eller ej. Övriga elever som valde bilden 
var från grupp 1 och 2.  
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Bild 10. ”Porträtt av ett dött barn som föräldrarna bevarade som minne. På 1800-talet var det 
vanligt.” Epos, (Stockholm: Liber AB, 2009), 298. 
 

Jag valde det döda barnet. Först väckte det mycket empati och sympati för att 

eftersom oavsett vilken epok det nu är så ska barn inte behöva dö. 

(Elev i grupp 2.) 

 

Detta uttalande säger inte något om den historiska förståelsen. Det är ett 
allmänt uttalande som skulle ha kunnat genereras ur vilken sorglig bild som 
helst. Ingen elev reagerade med moralisk indignation över att man fotografe-
rade och bevarade bilden av ett dött barn, trots att det är så långt från vår 
egen kultur idag. Som en inledande tanke hade jag uppfattningen att denna 
bild skulle väcka förfäran på grund av den anledningen. 

 
Några enkätsvar: 
 

Varför valde du den här bilden?  

Jag tyckte synd om barnet. […] 

Tycker du att bilden har något budskap?  

Att spendera den tid du har med ditt barn, man vet aldrig hur gammal(t) de(t) blir.  

(Elev i grupp 1.) 

 
Att välja bild efter graden av sympati som den väcker visade sig inte vara vad 
de flesta valde under rubriken F, om historicitet. Snarare ville eleverna 
skjuta fram vikten av det historiska skedet som de ansåg att bilden represen-
terade, om de hade den kontextuella kunskapen. De bilder som flest elever 
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ansåg som historiska under rubriken F var nine eleven bilden samt Friheten 
på barrikaderna. 

En viktig fråga under 1800-talet är ideologiernas framväxt. En kate-
gori bilder i undersökningen belyste därför detta genom rubriken: Ideologier 
växer fram, olika samhällsklasser under 1800-talet. Vad berättar bilderna 
om olika livssituationer? Som ett led i att försöka särskilja på empati och 
sympati fördes vidare olika resonemang om klasskillnader. Fanns det något i 
bilderna som särskilt drev fram en vilja att tänka i klasskillnader, att vilja 
synliggöra den fattige som offer? Denna bild, nr 11, fanns under rubriken F 
Bildernas historicitet. 
 
 

 
Bild 11. ” Ett reportagefoto från sent 1800-tal” Epos (Stockholm: Liber AB, 2009), 328. 
 
(Första eleven) […]hur man tänker typ; vad tänker jag på när jag tänker på historia? 

Och då började jag associera själv inte utifrån bilder utan vad jag själv tänkte först 

och då valde jag nr 4. När jag tänker på historia då tänker jag på fattighet och mör-

ker. För mig är historia mörker. Man vet inte allting, ingen kan veta nånting. Ja, så 

jag tänkte mörker och jag tänkte på medeltiden att det kallas den mörka tiden. Så 

även om det står sent 1800-tal så är historia ett mörker för mig. Och också för att 

jag tänker på Gamla stan och det känns som medeltiden, historia i Gamla stan typ. 

Ja, typ att man hänger kläder på tork och det kändes, […] det ser fattigt ut, ja, det 

ser ut som det är så här smutsigt. 

(Andra eleven) Jag tänker på att det är människor som inte har samma utveckling. 

Ja, alltså materiell utveckling, tänker jag mycket på. Alltså att de tog mycket mer 
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vara på livet, alltså, väldigt mycket mer naturen, att vi har blivit en annan typ av 

människor. 

(En tredje elev) Jag tänker mer på romantiken, (om historia) spännande äventyr, 

lite mer så här sagoberättelser. Jag gillar att läsa romaner med lite historiska saker, 

med spännande saker. Jag tänker mer på rolig historia eller inte rolig men kärlek 

och så händer nåt stort äventyr.” 

(Första eleven igen) Läser du om de mer fattiga eller de rika? 

(Tredje eleven) Både och. 

(Första eleven) När jag tänker på historia så tänker jag alltid på fattigdom och så 

tänker jag att det finns ju kärlek i fattigdom också. Det känns så mörkt och jag vet 

inte varför. När jag tittar på den där bilden så kändes det så smutsigt och sjukdomar 

och pesten och sådana där grejer och då tänkte jag att det kändes kusligt. Och när 

jag tittar på alla andra bilder så tycker jag det ser kusligt ut: att det är krig, slavför-

hållanden och bönder och ja, den här bilden tycker jag också visar: han har det job-

bigt. (Pekar på slagfältsbild, soldat som skjuts) 

(Fjärde eleven) Jag får motsatt bild. Jag vet ju att det var fattigt och hemskt men då 

tänker jag så här… tänker mest på Antiken men det kanske är för att vi gått igenom 

det i svenskan. Det känns så här: muskler, vin o gudar. (skratt) Ja, men de är ju typ 

övermuskulösa. […] Jag tänker inte så mycket mörka tider direkt. 

(Andra tjejen) Jag tänker inte så mycket om fattiga människor. Det finns ju mer in-

formation om adeln och rika. Jag tänker nog mest på det, kungahuset. 

 

På frågan om det var dåligt då och bra nu, svarade eleverna: 
 

(Första eleven) Alltså, jag tänker bara, många mår dåligt nu också. Aldrig har vi haft 

så många deprimerade så jag tycker vi lever också i en ganska mörk tid. Jag tänker 

också att det var så mycket kyrkans makt att det var många människor som inte fick 

tycka och tänka som de ville, tycker jag. […] Mörker för mig är kanske att man inte 

är sin partner trogen. Mörker att man inte riktigt kan lita på människor å det är ju 

så nu också. Det var som i filmen vi såg, den var ju väldigt ljus och de hade färgglada 

kläder och så där men man märkte ju att hon hade en sorg för hon aldrig hittade en 

man och hon gick bakom ryggen på andra och så där. Men också tidigare, det man 

förknippar med mörker är väl det att inte riktigt veta, det känns som att inte riktigt 

veta, det känns som ett mörkt hål i historien att man inte kan veta hur alla männi-

skor (paus.) Man har läst texter och bilder och målningar men ändå ett mörker, man 

kan inte riktigt veta vad alla tycker och tänker o känner.” (Elever i grupp 4.) 

 
Det var en lång och nyanserad diskussion som trädde fram ur de första tan-
karna om bilden i gränden, om hur eleven sa att hon upplever historia som 
mörkt och fattigt. Det är inte bokstavligt uttalat, av henne, att hon tyckte 
synd om människorna i gränden men hon ville uppmärksamma det genom 
att välja bilden som mest representativ för hennes bild av vad historia är. 
Mörkret var i elevens definition både bokstavlig och metareflekterande om 
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historia. Det finns luckor inom historieforskningen, saker som ej kan bekräf-
tas genom källor. Eleven ansåg att definitionen av mörker kan utvecklas till 
att beskriva även tillstånd som berör oss idag, då hon jämförde vår tid med 
den på bilden med att vara otrogen idag är också ett tillstånd som är mörkt 
och olustigt. Allt är relativt, tycktes hon mena och gör inga dömande utta-
landen om den tidens, bildens, situation. Tydligare lärdomar att dra åter-
kommer under följande rubrik.  
 

Progression 
Att dra lärdom av historien är en kunskap som framträder under samtalen 
med eleverna. De är väl medvetna om orsaker och konsekvenser. I den första 
varianten av undersökningen fanns inte kategorin slaveri med. På frågan om 
eleverna saknade något historiskt moment, svarade eleverna unisont att 
slaveriet var något de ansåg mycket viktigt i historien. Därför sammanställ-
des ytterligare en rubrik G Slaveri och kolonialism och denna bild var inpla-
cerad under den rubriken.  

 
 

 
Bild 12. ”Indiska dragare transporterar brittisk kvinna." Perspektiv på historien 1b (Malmö: 
Gleerups, 2001), 231. Aldus Archive, London. 

 
 
Vikten av att veta uttrycktes i följande exempel och här är progressionen 
tydligt uttalad: 

 
Jag valde slaveri och kolonialism. Jag tänkte att om man bara fick välja en av de 

här sakerna att veta om, vilka är viktigast att kunna? Å då tänkte jag att det är 

jätteviktigt att kunna den här historien för att vi ska lära oss av våra misstag att 
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vi nu, att vi förr i tiden, värderade människor efter deras hudfärg… Ja, och… det 

gör ju folk fortfarande idag men då är det ju jätteviktigt och veta vad som har 

hänt, på grund av att vi gjorde så, t ex det här med Hitler och… Vad skulle hända 

om vi inte visste om? … Det kanske skulle gå samma väg igen. Men nu vet vi vad 

som har hänt och då måste vi arbeta med att gå andra vägen istället.  

(Elev i grupp 4.) 

 
Denna elev uttalade sig om betydelsen av att inte glömma hur vissa männi-
skor förtrycks och att vi aldrig får göra samma misstag igen. Resonemang av 
den här typen uttalades vid fyra tillfällen. Sett i ett helhetsperspektiv var det 
inte det mest dominerande sättet att uttala sig eller förhålla sig till historiska 
händelser bland dessa intervjuade elever. Kontrollgruppen förhöll sig nästan 
uteslutande till kontrafaktiska resonemang. De utryckte förståelse för konse-
kvenser och uttalade tankar om slaveriet som orsak till att vi har rasism idag: 
 

Det är ju en liten annan syn på, det blev en annan syn på hudfärger. Det kanske 

skulle varit helt annorlunda ifall det aldrig hade hänt. (Elev i kontrollgruppen.) 

 

Förutom slaveriet uppmärksammades allmän rösträtt och industrialismen 
av elever i den gruppen. Liknande tankegångar kom på tal genom industrial-
ismen. En elev förklarade att han tänkte sig industrialismen som den faktor 
som påverkat oss idag. Dels tänkte han sig att utvecklingen skett både på gott 
och ont. Han såg internet som både bra och dåligt men sammanfattade sina 
resonemang med att säga: 
 

Jag känner, om inte industrialismen hade funnits då hade det varit mycket 

sämre teknik och då hade vi kanske levt på samma sätt som vi gjorde då. (Elev i 

kontrollgruppen.) 

 
Vidare finns i historieböckerna bilder representerade vilka, också för sin 
samtid, skulle väcka engagemang såsom följande bild, nr 11, under rubriken 
A Franska revolutionen. 
 



 

104 

 
Bild 13. ” Satirteckning över hur orättvisorna såg ut i det franska klassamhället innan revolutionen” 
Perspektiv på historien, (Malmö: Gleerups, 2001), 148. I Revolution Herman Lindqvist. 

 
Dock är kanske inte riktigt bildens budskap övertygande för dagens gymna-
sieelever. Bilden uppmärksammades av enbart tre elever totalt sett, grupp 1 
och 2, en respektive två elever, valde den som mest representativ. De som 
valde den, i båda grupperna, skrev att de tyckte den på ett bra sätt visade hur 
det var att leva på den tiden. Trots att bilden är en satir och ganska dråplig 
var det relativt sett få elever som valde den. Dess utseende, skulle kunna 
anses som iögonfallande och eventuellt tilltala eleverna i fokusgrupperna. 
Det kan ha varit kontexten som avgjorde att de valde bilder som de trodde 
skulle anses som mer historiskt “korrekt.” Det kan ha varit att man tror att 
illustrationer är lättlästa genom sin förenklade struktur. Satir är en form som 
kräver förförståelse och rätt kontextuell kunskap. Följande meningsutbyte 
utspelades under en av intervjuerna:  
 

(Första eleven) Jag valde den här bilden (nr 4) för att jag kan se att det är två olika 

klyftor. Det är skillnader och att en, den här mannen längst ner är tvungen att 

bära bördan. Ja, det är därför jag valde den, jag fattade inte riktigt… 

(Andra eleven) Men gud jag märkte inte den mannen. 

(Första eleven) Man kan se att han går igenom någonting tungt. Så att nån måste 

hjälpa honom, ingen bryr sig. 

(Andra eleven) Den här bilden var ju bra! Den var verkligen bra.  

(Tredje eleven) Han ser ju ut som adel, dom som sitter över är högre överklassen. 

(Första eleven) Det är en präst… (Elever grupp 2.) 
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Eleverna ledsagar varandra fram till bildens budskap. Rubriken antyder att 
bilden var en satir över orättvisorna och det föranleder tolkningen. Eleven i 
grupp 1 som valde bilden uttryckte en tydlighet. Den visar att: 
 

[…] fast du var gammal eller sjuk var du inte lika mycket värd som överklassen. […] det 

visar hur alla ses på olika sett beroende på hur mycket pengar du har.  

 

Makten är kopplad till pengar och kanske kan man ana att rättvisan skipas 
av den ekonomiska makten? Pengar var status. Det är likvärdiga tolkningar 
hos alla elever som valde bilden så budskapet om klasskillnader tycks ha nått 
fram. En elev i grupp 2 ansåg att budskapet var något vi kunde dra lärdom 
om idag. Skillnaden är att budskapet är något som rör tiden som avporträtte-
ras. Att elever tolkade budskapen i bilder som något vi ska dra lärdom om 
idag, kan ligga i betydelsen av budskapet eller att vi är präglade av den histo-
rika förståelsen av att historia är något man läser för att begripa var vi står 
någonstans idag: 
  

Att lära oss av våra misstag. Att inte återvända dit. (Elev i grupp 2.) 

Sammanställning av resultat 
Efter den tematiskt indelade sammanställningen över de resultat undersök-
ningen gav följer här en översiktlig sammanställning av spridning och om-
fattning av hur eleverna resonerade reflekterande angående bilderna och 
dess olika ämnen. Tabellen som följer på nästa sida, är gjord som ett led i att 
pröva att visualisera hur tendenser framkommer, även om underlaget är 
begränsat. Den är tänkt som ett visuellt hjälpmedel för att visa vilken struk-
tur som utkristalliserades i dessa elevers resonemang, utifrån den ämnes-
kunskap eller förmåga till fördjupad insikt som de antas ha, sett till betygs-
genomsnittet. Det vill säga, skapar förmågan att tänka kontextuellt, att pla-
cera in historiska aktörer i en historisk kontext ett ökat empatiskt förhåll-
ningssätt till historien? Eller kan denna undersöknings resonemang visa på 
hur eleverna kanske redan har ett empatiskt förhållningssätt till historien, 
sett till kontrollgruppens reflektioner kring bland annat slaveriet? Som jäm-
förelse finns således även kontrollgruppens resonemang med i tabellen. 
Tendensen visar att de med högre betygsgenomsnitt tolkar bilden mer käll-
kritiskt och att de undviker diskussioner som rör moraliskt ställningsta-
gande. Jämför man med kontrollgruppen så visar resultaten att dessa elever 
i högre utsträckning gör reflektioner som uppvisar sympati och rättvisepatos 
när de diskuterar sina val bland de historiska bilderna.  

Resultaten visar också att i kontrollgruppen försökte man skapa sam-
manhang i bilderna utifrån fakta snarare än att göra fiktiva tolkningar. Den 
förväntade narrativa tolkningen med egna utläggningar och tolkningar ute-
blev. Jag redogjorde även för en önskan om en större spridning bland urvalet 
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av elever efter att jag intervjuat fyra elevgrupper. De var ganska homogena. 
Jag valde att intervjua en femte elevgrupp där alla hade invandrarbakgrund 
för att se om det skulle generera andra svarsalternativ till vad som anses som 
de mest representativa bilderna för de utvalda historiska temana. (Se metod-
avsnittet.) Deras val av bilder utgick från källkritiska aspekter samt en stor 
förståelse för kausalitet. De uppvisade tydlig kunskap om den historiska 
metoden, med andra ord. I denna grupp valde jag att ställa den direkta frå-
gan om hur de upplevde historieundervisningen, om de saknade några mo-
ment, från andra perspektiv än den västerländska. I de övriga grupperna 
valde jag att inte ta upp frågan utan mer låta den frågan dyka upp självmant, 
om någon elev var intresserad av att ta upp den. På frågan om eleverna 
tyckte det var ensidigt med bara fokus på svensk historia svarade en elev i 
grupp 5: 

 
Vad då?... 

Man läser ju mest det som har impackat [fr impact,] i världen. Det som har 

chockat, som franska revolutionen, andra världskriget, första [världskriget] in-

dustriella revolutionen. Det har ju chockat mest i världen. (Elev i grupp 5.) 

 

En annan elev, från Gambia, svarade att: 
 
För mig var det inte så där. Jag är van att läsa olika historia. I mitt land får man 

välja vad man ska läsa. Man kan välja att läsa internationellt eller nationellt, så 

jag läste internationellt. (Elev i grupp 5.) 

 
I denna grupp elever fanns inga uttryckliga åsikter eller tankar om att de 
kände sig främmande inför den historieundervisning som bedrevs. Den or-
saksfaktor som skulle nyansera undersökningens resultat fick bli kontroll-
gruppens avsaknad av historieundervisning på gymnasiet. 

Av de skolor och elevgrupper som fick den uttalade frågan: ”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?" 
visade, som sagt, svarsfrekvensen att 22 svar var uttalade faktagrundade och 
16 svar antydde att de skapade en fiktiv berättelse. Det var dock två skolor 
som inte fick den specifika frågan i den skriftliga delen men vi samtalade om 
sådana tolkningsalternativ under intervjun och de uppvisade liknande in-
ställningar. 

Under intervjuerna på två av de olika skolorna uppmärksammades 
den egna personen i historien antingen genom sin familjehistoria eller den 
egna personen. I grupp 3, den tredje skolan som intervjuades, diskuterade 
man släktens historia och de val som gjorts innan de föddes och hur detta 
kommit  att påverka dem själva. I grupp 1, den första skolan, diskuterade 
eleverna nine eleven-katastrofen som de ansåg som mest historisk eftersom 
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de själva ”nästan hade upplevt” den. Detta blev ett annat perspektiv på per-
sonlig historia. Detta var för dem en stark källkritisk aspekt som de ansåg 
som mest tillförlitlig.  

Det var relativt få elever som uttryckte tankar om att vissa händelser i 
historien aldrig får upprepas. Kanske är det en ovanligare aspekt av hur vi lär 
oss historia idag? Detta utvecklas vidare under diskussionsdelen. Vid ge-
nomgång av intervjumaterialet framkom ofta reflektioner och tankar om att 
utvecklingen inte har gått från sämre till bättre. Många elever reflekterade 
kring vår tid och det förflutna på ett mycket insiktsfullt vis. I grupp 3 var det 
en elev som ansåg att vi bara tror att världen utvecklas till det bättre men 
egentligen är det vi som anpassar oss till sämre levnadsförhållanden och så 
exemplifierade han med när Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen. Först 
menade han att det väcktes stor kritik men saker och ting planar ut och vi 
människor anpassar oss.  

I kontrollgruppen diskuterades slaveriet under en hätsk debatt. Slave-
riet väckte starkast känslor och engagemang i den gruppen. Två elever för-
sökte förstå hur slavarna lät sig förslavas och hur slaveriet överlevde så 
länge: En elev sa att:  
 

[…] man tror sig kunna leva in i situationer men under slavtiden, när mörkhyade 

var slavar då tror man ju så här, det var ju självklart ett helvete men det var ju så 

på den tiden. Dom levde ju med det, klart att det var jättejobbigt men […] (Elev i 

kontrollgruppen.) 

 

En annan elev fyller i:  

 

De lärde sig acceptera det! (Elev kontrollgruppen.) 

 

Det förekom även tankar om att det var svårare och hårdare förr och inte 
minst framkallades dessa tankar av de svartvita fotografierna.  

Tabellen nedan har som syfte att ge en överblick över spridningen. Det 
är en sammanställning över hur eleverna svarade och diskuterade de olika 
kategorierna. Man skulle kunna se resultatet som att de olika grupperna har 
olika strategier för hur de närmar sig det historiska materialet och sin histo-
riska förståelse. Det finns viss enhetlighet inom de olika grupperna. I väns-
terspalten är alla intervjugrupperna uppradade efter antagningspoäng och 
medianpoäng. Detta för att tydligare se spridningen mellan grupperna. Kate-
gorierna är hämtade från resultatdelens indelning i kategorier. Varje nedslag 
som har kategoriserats i undersökningen markeras med en stjärna: * Jag 
sammanställde först enkätdelen och fyllde på med det transkriberade 
materialet.  
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Tabell 3. Sammanställning av svarsfrekvenserna 
 
Medianpoäng 
för antagning 
till det speci-
fika program-
met  i fallande 
skala. 

Käll-
kritik 
 

Histo- 
risk 
Kontext 
 

Per-
sonlig 
kontext 

Rätt-
vise- 
patos 

Symp-
ati 

Progres-
sion 

Fanta-
si 

275p/ 

290p 

 

Grupp 3. 

****** 
****** 
*** 

******* 
******* 
***** 
 

***** *   *** 
** 

235p/ 

255p 

 

Grupp 4. 

***** ****** 
****** 
 

*   ** ***** 
***** 
**** 

Alla ant./ 

205p 

 

Grupp 2. 

*** ***** 
***** 
** 

 ***** 
***** 
** 

*** * ***** 
***** 
** 

180p/ 

205p 

 

 

 

 

 

Grupp 5. 

* ******** 
******** 
* 
(många av 
svaren 
består av jag 
känner igen 
men de 
utvecklar 
inte vad de 
igenkänner) 

 ******* *** * ***** 
*** 

185p/ 

205p  

  

 

 

 

Grupp 1. 

****** 
*** 

***** 
***** 
 

**** ****** ***  ***** 
***** 
* 

125/ 

160 

 

OBS! 9 st. 

Kontrollgr. 

* ***** 
***** 
** 

 **** ****** 
** 

***** 
Mest 
kontra-
faktiska 
uttalan-
den  

***** 

(Maxpoängen för högsta bertyg ligger på 320p men om man läst ett extra modernt språk är det 

340p.) 
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En sammanfattning av innehållet i tabellen visar att eleverna i grupp 3 dis-
kuterar kontextuellt och källkritiskt samt även utifrån en personlig relation 
till historien. I grupp 3:s skriftliga underlag fanns inga bildval omskrivna 
som beroende på sympatiska känslor, eller tankar om orättvisor eller att där 
fanns lärdomar att hämta vilket skulle förhindra liknande “misstag”. Deras 
resonemang baserade sig på källkritiska hänseenden. Senare vid samtalet 
runt bilderna och deras personliga val blev de nyanserade och utvecklande. 
Grupp 3 liksom kontrollgruppen var de grupper som utvecklade minst antal 
reflektioner av egen karaktär. Det vill säga, under kategorin fantasi återfanns 
fem stycken nedslag av den typen. 

Grupp 4 har två tyngre punkter: både källkritiska resonemang men 
även resonemang som är friare, det vill säga inte uttalat kontextuella utan 
mer fabricerat uppbyggda av fantasi. I denna grupp diskuterades samtidigt 
självständigt utifrån den historiska kontexten, det vill säga man drog fler 
paralleller till idéer utanför den kontextuella ramen och gjorde kopplingar 
till sin samtid. 

Grupp 2 uppvisade starkare tendenser åt att vilja diskutera den histo-
riska kontexten samtidigt som det uppvisade ett starkt engagemang för rätt-
visa och inte minst kampen för rättvisa. Både grupp två och fyra har reflekte-
rat tifrån begreppet fantasi. Som jag har försökt visa är det inte fråga om 
fiktiva skapelser utan kan roar sig fritt kring vad som ses i bilden och samti-
digt återkopplat till en rimlig kontextuell utgångspunkt. I båda grupperna 
var stämningen uppsluppen. Samtalen flöt på bra i båda grupperna och det 
var tydligt att man samtalade med varandra, det vill säga man fyllde i och 
reflekterade kring gruppens olika tankar. Utan att dra några som helst slut-
satser nämner jag att det var ett tillåtande klimat i båda grupperna. 

Grupp 1 har en stor spridning överlag. Deras personliga koppling 
sträckte sig enbart till dem själva. Att de hade personliga minnen från nine-
eleven-katastrofen.  

Grupp 5 diskuterade inte källkritik i sig, däremot hade de åsikter om 
att historia blir något först i den stunden man kan placera in det i ett sam-
manhang. De diskuterade strukturer och de ville förstå varför något uppstod 
innan de ansåg sig kunna benämna det som historiskt. 

Kontrollgruppen var inte benägen att fabulera historier runt bilderna. 
De tycktes välja efter den kunskap de hade trots att de ännu ej läst historia 
på gymnasiet. De kände starkt engagemang för saker de upplevde som 
hemska eller diskriminerande därav den stora frekvensen i kolumnen över 
sympati. De motiverade majoriteten av bildvalen utifrån en koppling till 
idag. De resonerade, bland annat om rasismen, att kanske hade det inte fun-
nits idag om det inte hade varit för slaveriet. Om inte industrialismen funnits 
hade vi haft samma teknik idag. Kvinnornas rösträtt kopplade de till en stor 
diskussion om hur det ser ut idag, att kvinnor fortfarande tjänar mindre än 
männen.   
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På frågan om vilka av dessa utvalda historiska skeenden som eleverna ansåg 
viktigast eller intressantast var det flest elever, nämligen 10 stycken, som 
valde rubriken den Franska revolutionen. På andra plats återfinns slaveriet 
som valdes av 8 elever. De övriga fyra rubrikerna valdes i relativt jämn ut-
sträckning. Ideologiavsnittet och Industrialismen valdes av 6 elever vardera 
medan krig endast valdes av 5 elever. På sista plats, vald av endast 2 elever 
hamnade Allmän rösträtt. Rubriken F, vilken skildrade bildernas egen hist-
oricitet var obligatorisk för alla elever att diskutera. Av bilderna under rubri-
ken som handlade om historicitet var det bild 8 som avbildade ”Nine eleven” 
katastrofen som ansågs mest historisk. På delad andra plats kom bild nr 10, 
porträttet av det döda barnet och Friheten på barrikaderna, bild nr 2, som 
valdes av 6 elever. Reklamaffischen, (se Bilaga 1) fick inga röster överhuvud-
taget, det svartvita fotot av gränden, bild 11, fick två röster och uppslagsver-
ket Encyklopedin, (se Bilaga 1) fick tre. Karl XII:s likfärd, bild nr 6,  ham-
nade i mitten med fyra röster.  
 
 

 
  



 

111 

Analys 
Under ca 4 timmars samtalstid om och kring bilder av varierande slag fick 
jag tillgång till ett antal gymnasieelevers personliga tankar om historia, och i 
detta sammanhang kan jag inte låta bli att använda beskrivningen, “en bild 
säger mer än tusen ord”. Eleverna uttryckte historisk kunskap både fakta-
mässigt och metodmässigt. Inte minst tänkte eleverna historiskt. De reflek-
terade runt människors öden, handlingar, förändringar över tid, skillnader, 
likheter, respekt, förståelse, igenkänning, rättvisa och strävan. Det fanns en 
initial oro hos mig att bilderna i sig är för öppna för tolkningar och att ele-
verna först skulle behöva skolning i hur man analyserar bilder. Det är sant 
att bilder har ett eget symbolspråk och inte minst vittnar kapitlet Bildteori 
om en rad olika perspektiv och villkor som styr hur vi ser en bild. Medveten 
om förutsättningarna för bilder och deras subjektiva anspråk, skulle man 
kunna säga att informationen rörande den historiska empatin snarare prö-
vades än tydligare. Genom att de är relativt öppna förutom bildtexten som 
förklarade innehållet, ställdes eleverna inför ett bildmaterial till vilka de inte 
hade mer vägledning till hjälp än bildtexterna när de skulle göra sina tolk-
ningar. Väl medveten om den konstruerade situation jag skapat och att man 
inte vanligtvis sitter och ser på bilder på historielektionerna, på detta vis, 
bidrog samtalen trots allt till ökad förståelse för hur man kan inleda samtal 
om historiskt tänkande och förståelse för den historiska empatin. Just ge-
nom den öppna utgångspunkten blev samtalen i stort intuitiva. Eleverna 
valde snabbt bilder, ibland kanske för snabbt, då det hände att de ångrade 
sina bildval efter att samtalen inletts och de började jämföra sina val i grup-
pen. Mitt syfte var just att undersöka vilken kunskap som genererades av 
bilder innan de bearbetats och analyserats. Vi söker oss till och vi dras till det 
välkända och bekanta, vilket också undersökningen visade då många elever 
snarare valde ämnesrubriker och bilder de sett förr eller hade tidigare kun-
skap om. En av tankarna vid urvalsprocessen var att delvis välja bilder som 
använts i otaliga sammanhang, ofta reproducerade i läroböckerna, för att se 
om de appellerade eller repellerade eleverna. Eleverna i grupp 2 hade en 
meningsväxling där en elev sa att hon inte valde Delacroixs målning, (Bild 
2,) på grund av att hon visste att hennes klasskamrater alla skulle välja den 
som historiskt mest representativ. Detta visade sig stämma då de övriga tre 
eleverna i gruppen valde den.  

Det fanns en intention att fokusgruppsintervjuerna skulle utmynna i 
mer öppna samtal där eleverna kunde diskutera sina bildval med varandra. 
Av olika skäl som man bara kan spekulera kring, blev det inte så förutom i 
två grupper, men även om det inte förekom diskussioner så flöt samtalen på 
det viset att man följde upp varandras tankar. Man kan se på elevernas stra-
tegier och gruppkonventioner på liknande vis som utfallen av deras sätt att 
ta sig an bilderna och hur de valde att tolka dem. Deras reflektioner och det 
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de såg som bildernas budskap skiljer sig åt mellan grupperna och det går att 
finna vad man skulle kunna kalla gruppsamhörighet. Det vill säga, de valde 
ibland samma bild oberoende av varandra och de valde i en del fall mer käll-
kritiska metoder att förstå bilden utifrån. Ibland ledde bildreflektionerna till 
långa strukturella resonemang, det vill säga, eleverna i framförallt grupp 4 
konstruerade bitvis strukturella perspektiv kring det som de såg som bud-
skapet i bilderna och drog långsiktiga slutsatser och paralleller även till vårt 
samhälle idag. Deras tendenser redovisades i tabell 3. 

Vidare så beskrevs inledningsvis hur svårbemästrade bilder kan vara 
att tolka och en rad omständigheter kunde vara avgörande för hur bilder och 
frågor uppfattades av eleverna i intervjugrupperna. Man kan fråga sig vad 
skillnaderna beror på förutom undervisningen. Hur snar i analyserna kan 
man vara, har eleverna förstått uppgiften eller tolkar de bilderna utifrån ett 
annat syfte än det som var intentionen? Tolkar de utifrån vad de tror förvän-
tas av dem?  

Att operationalisera den historiska empatin är jag inte först med att 
göra men jag har nu fullföljt undersökningen rörande bilder som var en för 
mig eftersatt del inom historiedidaktiken. Bilder kan vara en resurs för att 
aktivera och kvalificera elevers historiska empati så som den strukturerats 
utifrån Stéphane Lévesque. Jag har funnit att samtalen i fokusgrupperna kan 
aktivera och uppmärksamma eleverna på vad det innebär att närma sig 
historien, medveten om sina egna fördomar, sin egen förståelse. Genom 
bilderna, utan någon närmare bildgenomgång, samtalade eleverna på egen 
hand om olika förhållningssätt till historien. De medvetandegjorde och re-
dogjorde för sina egna moraliska ståndpunkter, exempelvis samtalen om 
slaveriet som en del av den tidens normer, insiktsfulla analyser rörande Ma-
rie Antoinettes ledarskap, sett ur olika perspektiv, borgarflickorna vid sitt 
piano relaterat till flickor idag utifrån en stad-provinsiell problematik. Efter 
genomgången undersökning har frågeställningarna gett olika resultat och 
några tendenser har utkristalliserat sig i materialet. Nedan följer, för enkel-
hetens skull analyser utifrån frågeställningarna i den ordning som de olika 
kategorier togs upp i resultatdelen.  
 

Frågor rörande fantasin 
Använder eleverna mer eller mindre fantasi, initierat av bilderna, för att 
resonera sig fram till tänkbara resonemang? 

Genom frågeställningarna sökte jag bland annat svar på huruvida bilder 
väcker fiktiva tankar till liv genererade av fantasin. Tanken var att undersöka 
om man låter fantasin sätta avtryck och genom inlevelsen, skapa en mer 
personlig tolkning av den historiska tiden och händelsen som bilden skildrar. 
Utifrån de teorier om engagemang inför ett ämne vilket ökar intresset och 
därigenom förståelsen, se redogörelsen av Barton och Levstik, (s. 31.) De 
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menar att elever inte kommer att intressera sig för det allmännas bästa om 
de inte genuint bryr sig om det allmännas bästa. De talar om ämnet historia 
och utvecklandet av demokratiseringsprocesser. Att bry sig, blir här ledord 
och själva motivationen som driver oss vidare att vilja undersöka olika histo-
riska perspektiv. En inledande tanke var att den retorik man använder för att 
skapa starka budskap i bilder kunde väcka engagemang för historiska perso-
ner vilket i sin tur skulle kunna leda till ökat intresse för historia. Eleverna 
uttryckte blandade känslor om bilder. I grupp 4, till exempel, framkom det 
en tanke hos en elev som valde slaveri som det ämne som mest representa-
tivt. Hon förklarade att hon hade valt mellan antingen bilden på barn med 
avhuggna händer, (se bilaga 1,) eller bilden på damen och dragarna, (se bild 
12.) Hon valde den senare för: 
 

Jag tyckte det var den bilden som mest visade hur värderar du människor eller 

klasskillnader? […] Men det var nog den här bilden som upprörde mig mest (pekar på 

barnen med avhuggna händer.) (Elev i grupp4.) 

 
Hon gjorde ett medvetet val av att välja bort den bild som väckte mest käns-
lor. Hon tycktes mena att informationsinnehållet var alltför vinklat och att 
damen i kärran har ett bredare mer allmänt perspektiv.   
 

Fantasi och inlevelse möter konstvetenskapen 
Förmågan att föreställa sig historien, vilket är mer korrekt än fantasi, gav ett 
blandat resultat men jag valde rubriceringen fantasi för jag ville pröva hur 
det begreppet eventuellt skulle fånga upp tendenser till fiktivt skapande som 
jag trodde jag skulle finna i större utsträckning i materialet. Efter en jämfö-
relse med kontrollgruppen mot de övriga elevgrupperna, visade det sig att 
fantasi och hypotetiska förklaringsmodeller inte var något de ägnade sig åt i 
vidare omfång än de övriga eleverna som hade mer kunskap om den histo-
riska kontexten överlag, vilket man får anta eftersom de redan läst grund-
kursen i historia på gymnasienivå. Det kan självfallet i undersökningens 
frågeställningars natur finnas en utformning som gör att eleverna väljer uti-
från det de tror de vet. Man hade kunnat tro att bilder som skildrar drama-
tiska händelser skulle kunna väcka intresse och att dessa skulle locka fram 
nyfikenhet hos eleverna. Dock är det svårt att fastslå vad som är dramatiskt 
då vi läser och tolkar bilder olika, vilket kunde läsas i avsnittet om bildteori. 
Endast en elev uttryckte ett dylikt betraktelsesätt, att hon hade valt en bild 
för att just bilden med de brinnande husen, (bild 1.) fångade hennes intresse. 
Kanske är kunskap mer vägledande i skolmiljökontexten än fantasin som 
väcker nyfikenhet?  

För att återknyta till avsnittet om det imaginära, (se s. 12f.) har fanta-
sin diskuterats olika genom historien. Återkommande beskrivs fantasin som 
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en nödvändighet för omdömet, som hjälp att fylla i luckorna när sinnesin-
tryck eller minne brister. Rossholm Lagerlöf hänvisade till Kant som menade 
att både inbillningskraft och förstånd är en förutsättning för kunskap. Detta 
kan inte direkt kopplas till förutsättningarna i den här undersökningen. Det 
förhöll sig inte så att gymnasieeleverna tillät fantasi få fritt spelrum eftersom 
de oftast valde bilder de kunde säga något förnuftigt om, det vill säga något 
de redan kände till. Trots allt skedde intervjuerna i skolmiljö, vilket kan tän-
kas påkalla en slags naturlig vilja till kontextuell förklaringseffekt, jämfört 
med om eleverna hade fått delta i en liknande intervju på till exempel en 
inspelningsstudio på Filmhuset, SFI i Stockholm.  

Under tolkningsarbetets gång framstod således kateogrieseringsrubri-
ken fantasi alltmer krystad. Det kändes ibland något konstruerat att hitta 
passande reflektioner av den sorten. Att tala om en förmåga att föreställa sig 
historien låter sig lättare göras. Att med historievetenskapligt tillvägagångs-
sätt konstruera en tänkt omständighet utifrån det källmaterial man har till-
gång till är på ett sätt också förmågan att bruka fantasi. Dock konnoterar 
fantasi fiktion. Om man ser fantasin i ett vidare grepp använder vi oss av 
narrativ struktur för att skapa sammanhang dock kan det tyckas något lång-
sökt att kalla kausala slutsatser för narrativa, att historia som en temporal 
vetenskap inbegriper ett narrativt förhållningssätt. Detta gör ämnet inte mer 
berättelsestrukturerat, i alla fall inte för gymnasieeleverna i denna under-
sökning. Trots allt hade jag en förutfattad mening om att det var en slags 
friare, mer utvidgad aspekt som jag trodde att bilder skulle frammana hos 
eleverna, att den skulle trigga igång levande tankar om personerna på bil-
derna. Även Lévesque för ett resonemang om skillnaden mellan att känna 
detsamma som den historiska personen eller att förstå varför de gjorde eller 
kände som de gjorde, (se s. 36f.) Några av de resultat som redovisades under 
fantasiavsnittet låter som trovärdiga gissningar. Om eleven tror att dennes 
analys är den korrekta har eleven inte medvetet använt sin förmåga att gissa 
sig till sanningen med hjälp av föreställningsförmågan. Däremot finns det 
tolkningar som betonade inlevelse och föreställningar om det tänkta livet för 
de avbildade historiska personerna. Eleverna uttryckte tankar som: det 
måste ha varit hemskt, till exempel. Endast en elev av 29 beskrev uttrycklig-
en att när hon ser på fotografier försöker hon föreställa sig, och leva sig in i 
fotografier. Det var den här typen av beskrivningar som jag trodde skulle 
vara vanligare förekommande.  Eleven beskriver hur hon resonerar på föl-
jande vis: 
 

Jag vet inget om bilden därför tänker jag mer på hur bilden försöker tala till mig, 

försöker lista ut vad personerna i klungan tänker, hur dom mår, miljön dom lever i. 

Ofta när jag ser ett foto börjar jag associera hur det skulle vara ifall jag var där med 

dom, att det var jag som tog fotot och varför jag tog det. (Elev i grupp 4.) 
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Jag skrev tidigare att elevernas historiska förståelse inte bara är förmågan att 
se de multikronologiska perspektiven utan även det egna identitetsskapan-
det. Om man däremot ser det imaginära utifrån en identifikationsaspekt 
kommer man närmare de resultat som jag fann i min undersökning. 
Rossholm skriver att genom igenkänning av livserfarenheter i det betraktade 
triggas det imaginära igång. Att se sig själv som individ vars historia ingår i 
ett större sammanhang, kan ta en början i relation till resonemang och tan-
kar om historiska individer man möter vid studiet av historia. De övergri-
pande strukturerna skapar samhörighet men utan nedslag i vardagen blir de 
individuella konsekvenserna osynliga.  

Christine Counsell argumenterar för att det kan hjälpa eleverna idag 
att förstå historien om vi trots allt använder vår fantasi och lever oss in i hur 
folket på gatan kan ha upplevt omvälvande förändringar? Eller är det av 
större vikt att vi håller oss till det stora perspektivet och säger saker som vi 
med säkerhet kan veta? Till viss del har undersökningen visat exempel på 
både strukturella perspektiv och reflektioner som uttrycker den egna indivi-
dens koppling till historien.  

Man skulle kunna sammanfatta elevernas svar på frågan om de bygger 
upp fiktiva berättelser om bildernas personer med ett citat från en elev från 
kontrollgruppen:  
 

Jag bygger upp en berättelse från vad jag vet. (Elev i kontrollgruppen) 

 

Historisk kontextualisering 
Det tycktes inte vara vanligare att eleverna gjorde egna anakronistiska re-
flektioner. Snarare var det enda tänkbara alternativet för dem att utgå från 
kontext och inte minst källkritiska överväganden. I grupp 5 diskuterade ele-
verna snarare kausalitet. De var måna om att placera in bildernas motiv 
framförallt i ett orsakssamband och det som de inte hade kunskap om, det 
vill säga, när de inte kände till händelseförloppet, hade de även svårt att kalla 
det för historia. Ytterligare en fråga jag ville söka svar på var hur man kan 
resonera sig fram till förståelse när man saknar den historiska kontexten. 
Kontrollgruppen kom till för att se om det i större utsträckning kan vara så 
att vi diskuterar ur en moralisk ståndpunkt, som något vi har med oss som 
en förförståelse om historia. Väl medveten om det minimala underlaget på 
grund av undersökningens omfattning väckte resultaten trots allt nya per-
spektiv. Motsatsen skulle således vara att gruppen elever som läst mest 
historia, med mest avser jag de som även läst kursen 2a220 och Visuell kom-
munikation samt även var den grupp som hade högst medelbetyg vid ansö-
kan till gymnasiet och även i sitt fria gymnasieval sökte och kom in på en 

                                                             
220  Historia 1b läses i åk 1 och historia 2a läses i åk 2 på de studieförberedande samhällsprogrammen. 
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skola med många högpresterande elever utifrån kunskapskraven sett. Denna 
grupp elever reflekterade mest utifrån kontextuella och källkritiska syn-
vinklar. Man får vara medveten om att det är en rad omständigheter som 
spelar in vid en dylik bedömning. Hela intervjusituationen är konstruerad 
och varje individ är unik liksom varje intervjugrupp är unik. Det var även på 
grund av det svårbestämda och svårkorrelerade som jag valde att enbart 
välja medelpoäng, studietimmar samt invandrarbakgrund som variabler vid 
urvalet av fokusgrupper. Liksom att se vilka strategier, vilka tolkningar av 
bilderna som eleverna gör. Centralt här är vilken historisk kunskap och grad 
av historisk empati som reflekteras.  

Det framkom både under avsnittet fantasi och under kontextuali-
seringsavsnittet att eleverna är mer benägna att göra kontextuella tolkning-
ar. Det kan finnas ett övervägande att bilder är svårtolkade på det viset. 
Kanske är det detta som Rossholm Lagerlöf avser när hon skriver att det 
krävs träning för att förstå bilder estetiska innehåll? Det framkom exempel 
på hur egna tankar präglades av den faktiska historiska kontexten, som re-
dovisades ovan. Det framkom även en del reflektioner av den sorten där 
eleverna ansåg att de, om nödda, kunde tänkas konstruera tankar om perso-
nerna men att de i första hand utgick från faktakunskaper.  
 

Källkritik 
Det fanns i elevsamtalen minimal tillåtelse att tänka utanför den uppställda 
kunskapen. Man kan följa upp tankarna från föregående avsnitt med de käll-
kritiska reflektionerna. En del av eleverna var kanske nog så självrannsa-
kande i sina reflektioner. Medan andra, i grupp 1 till exempel, utgick från sig 
själv som den enda säkra källan. Med utgångspunkt i hur grupp 3 resonerade 
och tolkade bilderna var de främst inställda på att skärskåda bildernas tro-
värdighet. Om man som betraktare av ett konstverk har siktet inställt på att 
göra en källkritisk analys av verket, har man då verkligen sett verket? Det vill 
säga fastnar man på ett kritiskt plan och missar det konstverket vill kommu-
nicera? En anledning till att receptionsstudierna framkom som en litteratur-
teori på 1960-talet var för att hitta ett alternativ till de biografiska analysme-
toderna som var utbredda. Det finns paralleller till idén om att man kanske 
inte ser verket för all biografi man först måste förhålla sig till innan man ser 
verket. Kan man hitta en balans mellan den källkritiska och den estetiska 
erfarenheten av ett verk? Detta är frågor som väcktes av min undersökning. 
Det är egentligen frågan om två olika upplevelser och förhållningssätt och 
det finns olika syften med att titta på bilder.  
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Frågeställning rörande moralen  
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 studi-
etimmar på gymnasiet?  

Den moraliska aspekten av den historiska empatin fick en framträ-
dande plats hos en del av de intervjuade eleverna på varierande vis. Överlag 
återfanns en förståelse för svunna tiders agerande. Där återfanns få mora-
liska fördömanden av historiska aktörer. Till och med slaveriet diskuterades 
utifrån ett insiktsfullt perspektiv i kontrollgruppen, där eleverna försökte 
förstå slaveriets fortlevnad snararare än att bara fördöma det, med samti-
dens ögon. I grupp 3 med högst medianpoäng, som också var den grupp 
elever som hade läst kursen Visuell kommunikation, återfanns inga formule-
ringar eller reflektioner rörande varken sympati eller progression. En åsikt 
av rättvisekaraktär återfanns dock. En elev nämnde att hon valde målningen 
av Marie Antoinette sett ur folkets perspektiv, att det måste ha varit “väldigt 
irriterande att se kungafamiljen leva på det sättet.” I grupp 4 ser det ut på 
liknande sätt, inga uttalade tankar om rättvisa eller sympati. I de övriga 
grupperna fanns en jämn fördelning mellan dessa två kategorier. Utan att 
dra några definitiva slutsatser då detta är ett utslag av en begränsad under-
sökning, kan en förklaring till detta vara att eleverna till viss del styrs av 
moraliska överväganden när de saknar förkunskaper, det vill säga tillräcklig 
historisk kontext. Om man dras till något man känner igen, eller något man 
kan identifiera sig med plockar man fram värderingar som man har kunskap 
om och en egen relation till, än de faktiska historiska aspekterna runt kon-
texten eftersom det saknas. Lévesque, bland andra, diskuterar allmänna 
värden som transhistoriska. Frihet och rättvisa har inte alltid haft exakt 
samma innebörd men eleverna har upplevt dessa värden på sitt vis och gör 
utifrån sina erfarenheter bedömningar om något är orättvist eller inte. En 
aspekt som började utkristallisera sig är huruvida historisk kunskap och 
historisk empati genererar moraliska omdömen eller är det moralen som 
styr det historiska tänkandet? I Ammerts forskning samt Seixas och Clarks 
muralmålningsundersökning återfinns teorier om att eleverna är formade av 
läromedlens sätt att utforma böckerna till stor del genom att angripa histo-
rien utifrån moraliska aspekter. Det kan även förhålla sig på det viset att 
elever med kunskap om historia, och eventuellt ett intresse för historia har 
förmågan att se helheter och vinkla problem ur olika perspektiv. Innan de 
drar slutsatser om något var rättvist eller inte, kanske de hinner reflektera 
över orsaker och skillnader att sätta problem i relation till den tidens sam-
hälle. Kontextualiseringen har betydelse för vilka moraliska tolkningar som 
görs och dess olika relevans, menar Rüsen, vilket redogjordes i kapitlet om 
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historiedidaktik. Han menar att vårt agerande är beroende av våra värde-
ringar.221 Rüsens argument för varför moraliska värderingar är kopplade till 
ett historiemedvetande är att utan vetskapen om bakgrunden blir det svårt 
att hantera beslutsfattande.  Därmed inte sagt att förmågan till historisk 
empati är liktydig med historisk kunskapsnivå rent generellt. En elev i kon-
trollgruppen nyanserade resultaten genom sin historisk empatiska diskuss-
ion om normerna i 1800-talets samhälle. Huruvida eleven hade specialkun-
skaper om just slaveriet, var dock inget som framkom under intervjun. Om 
man kan lära sig vad det innebär att ha historisk empati genom en allmän 
diskussion som inte utgår från att först ha den historiska kontexten kan man 
undersöka vidare.  
 

Rättvisepatos 
Det finns i Lévesques tolkning av en historikers förhållningssätt till historien 
en aspekt som tar upp den rationella förklaringsmodellen. En historiker 
strävar efter att alltid försöka hitta en rationell förklaringsmetod och försö-
ker se på förflutenhetens agerande logiskt, snarare än något irrationellt. För 
att innebörden av den historiska empatin ska komma till uttryck krävs av 
historikern att moralen kontextualiseras. Det innebär att den historiska kon-
texten kan förklara handlingar som senare visade sig moraliskt förkast-
liga.222 Det tycktes tidigt i undersökningens inledning som om en viss upp-
fattning om alla människors lika värde och den totala rättvisan var en stark 
drivkraft i valet av bilder som eleverna fastnade för och ville diskutera. Det 
formade sig ett förhållningssätt som snarare visade sig vara en generell 
rättsuppfattning.  

  
De vill inte bara vara arbetsklass, de vill vara mer än så. De kämpade för det och allihopa 

[…] de har ju mål och allt det där och de kämpar för det. När man kollar på bilden tänker 

man så här, alla har ju mål i livet man känner igen sig, inte så mycket men lite bara. (Elev i 

grupp 1.) 

 
Att slå uppåt och vinna rättvisa var tydliga tankar som framkom hos några 
elever i grupp 1. Dessa tendenser kunde återfinnas även hos kontrollgrup-
pen. Rüsen anser också att kontextualiseringen har betydelse för de mora-
liska tolkningarna och vilka slutsatser man drar, som nämndes ovan. I ex-
emplet som redovisades ovan, en respons på målningen av Lenin, där eleven 
som valde den som en viktig bild för männens kamp för sina rättigheter. 
Bildtexten var: “Socialistiska ideal, arbetarklassen växer fram”. Hon nämnde 
inte vem hon såg på bilden. Hon valde en tolkning som berättigar kampen 

                                                             
221 Rüsen (2008) 22-23. 
222 Lévesque (2009) 155. 
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för rättvisa i alla lägen. I hennes uttalande gör hon en parallell till en allmän 
kamp, att man ska kämpa för sina mål.  

Lévesque lyfte faran med att relativisera moralen i alltför hög grad. Att 
det blir svårt att kommentera något som kontextualiseras och berättigas i en 
förfluten tid. Kanske kan det vara så att eleverna trots allt besitter för lite 
kunskap om kontexten vilket gör att de tar till moraliska aspekter för att ha 
åtminstone något att säga. I Seixas och Clarks resonemang om muralmål-
ningarnas problematiska moraliska aspekter menade de sig se att läroböcker 
ofta vinklar historien moraliskt och att eleverna är vana att ta ställning. Det 
framkom i elevresponserna hur den historiska kontexten ofta omtalas i 
aspekter av rättvisa eller snarare strävandet efter rättvisa inte bara i ett hi-
storiskt perspektiv utan även kopplat till en allmän diskussion om att man 
ska kämpa för sina rättigheter, likt elevexemplet ovan.  
 

Sympati  
Vissa reflektioner föranledde tankar om huruvida moraliska ställnings-
taganden ofta är uttalade i affekt? Vad innebär det att tycka synd om någon? 
Sett ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv är följande uttalande, som re-
dogjordes för i resultatdelen, ur ett historiskt perspektiv irrelevant:  

 
Jag valde det döda barnet. Först väckte det mycket empati och sympati för att ef-

tersom oavsett vilken epok det nu är så ska barn inte behöva dö… 

 

I övrigt uttalades reflektioner som uttrycker känslan av att “tycka synd om” 
personerna på bilderna. Detta uttalande säger inte något om den historiska 
förståelsen. Dessa uttalanden har inget sanningsvärde, enligt den moralfilo-
sofiska aspekten som diskuterades i avsnittet historiedidaktik. Kan man trots 
allt använda känslan till sin förståelse? Det kan vara möjligt att diskutera 
kunskap på olika nivåer. Vad innebär det att förstå eller förhålla sig emotivt 
eller empatiskt till historien? Likt eleverna i Bryant och Clarks undersökning 
av den kanadensiska tv-serien, kan man tänka sig att eleverna får göra en 
slags metakognitiv analys, det vill säga, analysera sitt eget arbete och tän-
kande.  I sin artikel diskuterade de att man måste hitta en balans mellan den 
emotiva sidan, vilken producenterna försökte skapa, och den faktiska histo-
rien. Man skulle kunna tänka sig att nivåerna av den första instinktiva käns-
lan silas genom ett filter av förståelse av det gemensamma i sorgen då och 
nu. Sorgen är den gemensamma faktor som ökar förståelsen av historien 
men att man kan diskutera historiciteten i bilden, vilket även några elever 
gjorde och därmed placerade in bilden i tiden. Darren Bryant och Penney 
Clark menar att nackdelarna med att använda emotiv empati till skillnad 
från historisk empati, (se s 49,) bara leder till att försöka främja en falsk 
samhörighet, genom att dela samma känslor med förflutenhetens männi-



 

120 

skor. Förutom att förstå varför historiens människor agerade som de gjorde 
innefattar även empatibegreppet att kunna läsa historia genom att ta på sig 
förflutenhetens glasögon. Darren Bryant och Penney Clark skriver vidare att 
det är viktigt att elever har tillräckligt med historisk kunskap för att undvika 
att de egna känslorna styr den källkritiska tolkningen.223  Då talar de speci-
fikt om en vanlig övning där eleverna får föreställa sig att de är en historisk 
person. 
 

Progression 
Det visade sig att reflektioner kring möjligheten att dra lärdom av historiens 
så kallade uppenbara misstag som slaveri, förtryck och ojämlikhet inte var 
vanligt förekommande bland elevernas svar. Detta kan bero på en rad olika 
omständigheter, som till exempel hur de väljer att tolka en uppgift. Den dis-
kussion Seixas och Clark för i sin undersökning av muralmålningarna om att 
läromedlen är skrivna utifrån moraliska dilemman i historieundervisningen 
var aspekter som gjorde att jag förväntade mig ett tydligare utfall härav ef-
tersom jag tidigare har tänkt på liknande tendenser i läromedlen.  
 

Våra värderingar styr vårt handlande 
Hur medvetna är eleverna om sin egen moral eller till vilken omfattning styr 
våra värderingar vårt agerande? Enligt J. Rüsen behöver vi den kontextuella 
förståelsen för att kunna dra ”rätt” sorts moraliska omdömen och att fatta 
beslut innefattar även någon form av värdering.224 I denna undersöknings 
uppgift ingick inte att specifikt ta ställning för eller emot någon enskild mo-
ralisk frågeställning. Dock kan man se kopplingen till Rüsens teorier då han 
menar att historiemedvetande även fungerar som : ”… a specific orientation-
al mode in actual life situations in the present: it functions to aid us in 
comprehending past actualitiy in order to grasp present actuality.”225 Ele-
verna visade i varierande skala hur de förhåller sig till historia på olika ni-
våer. En del tycktes förhålla sig respektfullt till traditioner, medan andra var 
mer kritiska till händelserna som framvisades i bilderna. Inte minst slaveriet 
väckte starka känslor. Vidare uttryckte en del elever romantiskt präglade 
tankar om historien inte minst väckta av filmatiseringar av Jane Austens 
romaner. På samma gång var de medvetna om att vissa konventioner inte 
var helt oproblematiska som exemplet med de två pianospelande adelsfrök-
narna visade. En del av eleverna problematiserade de historiska källorna 
vilket berövade händelsen dess auktoritet, eller tvärtom. Att genom media 

                                                             
223 Cathrin Backman Löfgren 2012 s. 51  
224 Rüsen (2008) se även sida 39 i dena uppsats. 
225 Jörn Rüsen i Peter Seixas Theorizing historical consciousness, (2004/2012) 66. 
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vara ögonvittne till nine-eleven katastrofen gav den historiska händelsen all 
dess auktoritet hos några elever. Den fjärde och sista av Rüsens kategorier 
erkänner de skillnader som uppstått över tiden, (genetic), också diskuterad 
av Seixas och Clark rörande muralmålningarna.226  Här återfinns exempel på 
hur elevernas resonemang ofta klarade av att historisera bildmaterialet och 
det som avbildades.  

Ett antal reflektioner som framkom i undersökningen visade på ett 
personligt engagemang. Som framgick av resultatdelen fanns det exempel 
där eleverna lyfte fram egna erfarenheter av de historiska ämnen som bil-
derna representerade. Som jag redovisat ovan tycks det som att eleverna i 
denna undersökning i varierande grad i första hand tolkar bilder utifrån 
kontext. De har olika mycket förkunskaper om ämnet vilket framkommer 
med tydlighet under intervjuerna. Få obetänksamma eller anakronistiska 
tolkningar gjordes av eleverna i fokusgrupperna.  

En återkommande tanke som dök upp under intervjusituationerna var 
hur man skulle förhålla sig till elevernas uttryck för moraliska synpunkter. 
Frågan var om elevernas tankar rörande moralen och empatin inom det 
historiedidaktiska undersökningsområdet är en fråga om moraliska ställ-
ningstaganden överlag kan bidra till att öka elevernas förståelse där moralen 
fungerar som en spirande progressiv kraft? Är moralen en drivkraft likväl 
som en måttstock på hur historiska händelser bedöms och förstås? Man 
skulle kunna jämföra det med diskussionen om känslors roll vid inlärning. 
Är moralen en emotiv drivkraft där moralen inte används utifrån ett dö-
mande perspektiv utan mer en ingång och drivkraft att vilja veta mer?  
 
 

  

                                                             
226 Rüsen i Peter Seixas Theorizing historical consciousness, 72ff. 
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Moral – en avslutande diskussion 
Jag hade en föreställning om att bilder skulle generera friare tolkningar och 
att eleverna som ett moraliskt ställningstagande skulle välja krig som viktig-
aste rubrik av de ämnen som presenterades för dem. Eleverna valde mer 
utifrån kontext snarare än affekt skulle man kortfattat kunna sammanfatta 
resultaten. De inriktade sig på de områden de hade förkunskaper om. Det 
förekom dock respons på bilder utifrån moraliskt reflekterande. Det var på 
grund av denna svarsfrekvens som underavdelningarna inom moralkatego-
rin kom till: rättvisepatos, sympati och progression.227 Detta för att öka 
nyanseringen och överskådligheten. Det råder, som redovisats tidigare, en 
allmänt vedertagen uppfattning om att elever som kan kontextualisera det 
historiska bildmaterialet tydligare talar i termer av historisk empati. I den 
historiska empatins innebörd ligger en förmåga att inte döma den historiska 
aktören utifrån vår samtids facit. Kunskap om olika perioder i historien ge-
nererar ökad förståelse för att man över tid har haft skiftande uppfattningar 
om rätt och fel.  Jag skrev i det teoretiska avsnittet om moral och vikten av 
att ge eleverna verktyg att klara av att diskutera historien ur ett moraliskt 
perspektiv. Lévesque belyser skillnaderna av verktygen genom skillnaderna i 
att beskriva Hitler som ond eller att skapa en förståelse för varför han anses 
som ond.228  Dock visar han i en rad exempel på hur eleverna ofta håller 
diskussionerna på en naiv nivå, helt dekontextualiserad och att de projicerar 
sin egen moral på historiska dilemman.229 Ett antagande kan vara att det till 
viss del beror på vilka åldersgrupper man pratar om. De gymnasieelever jag 
intervjuade hade inte en generell åsikt att allt historiskt var sämre eller att 
det var värre förr och att man därigenom hade rätt att förkasta alla historiska 
aktörers åsikter. Istället var det flera av eleverna som lyfte skillnaderna mel-
lan då och nu genom att snarare eftersöka en rättvis bild av hur de historiska 
aktörernas agerande var beroende på den historiska kontexten. 
 

Var kommer moraliserandet ifrån? 
Det var de generella moraliska åsikterna, vilka framkom i elevernas yttran-
den under rättvisekategoriseringen, som fick mig att fundera på var spon-
tana tolkningar av historien utifrån ett moraliskt perspektiv kan genereras. 
Även viljan att förstå snarare än att fördöma var oväntad. Jag är, som redo-
visats tidigare, inte den första att undersöka elevers moraliska uppfattning 
rörande historiska händelser. Eleverna i undersökningen som ligger till 
grund för den här lic-avhandlingen, konfronterades inte med något uttalat 
moraliskt dilemma som skulle redas ut, snarare hade de ett fritt spektrum att 

                                                             
227 Se bilagan som jag bifogar med detta texten, som är ett avsnit ur resultatredovisningen. 
228 Ibid, 169. 
229 Ibid, 169. 
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välja mellan när de ställdes inför dessa bilder som ingick i undersökningen. 
Huruvida eleverna är medvetna om de moraliska aspekterna eller ej i sina 
urval framgår av hur de motiverade sina val av ämnen och bilder. Således 
har inte eleverna medvetet styrts in mot moraliska aspekter inom ämnet 
historia. Det öppna förhållningssättet låter också sig motiveras av recept-
ionsstudien och den kvalitativa intervjun. Inom ramen för denna undersök-
ning var eleverna tvungna att reflektera fritt kring sin egen uppfattning, det 
vill säga de presenterades inte heller för något specifikt narrativ om händel-
serna på bilderna, mer än att bilderna var inplacerade under en rubrik. 
Denne berättade vilken del av den kronologiska historien som bilden finns 
inom. Till bilden hörde även en bildtext. Sett mot den bakgrunden analyse-
rades elevernas strategier eller tolkningar av de historiska ämnen som ele-
verna presenterades för.  
 

Läromedlens fokus på katastrofer 
Både Seixas och Clark samt Niklas Ammert är inne på läromedlens betydelse 
för att eleverna i sina respektive undersökningar inte tycks väja för morali-
serande antaganden utan snarare tycktes eleverna bekväma i tanken på 
historia som ett kontroversiellt ämne då läroböckerna är fulla av brott mot 
mänskliga värden. Vidare anser Seixas och Clark att elever av idag får en 
fragmentiserad bild av historien som utmanar de fundamentala myterna. 
Ammert skriver om faran med att enbart lyfta fram dessa händelser i histo-
rien eftersom eleverna får en vinklad bild av att historia är katastrofalt.  

Rüsen för ett resonemang om att tider av kris kräver ett historiemed-
vetande för återställa ordningen. Därför att dessa är situationer som ställer 
det invanda livet på ända. Innebörden av invanda värderingar, träder också 
tydligare fram när de kontrasteras mot dess raka motsatser i dessa tider av 
uppbrott. Han gör en skillnad mellan normala och katastrofala kriser. De 
senare tar det betydligt längre tid att få perspektiv till och finna ord att dis-
kutera dem med. Förutom att man kan diskutera dessa krisers betydelsefull-
het i historieböckerna så skulle man också kunna se på deras kontrastverkan 
som tydliggörande av åtskillnaden mellan värderingar om det i brotten ligger 
tydliga konflikter mellan värdegrunder. Förintelsen, inbördeskrig är exempel 
på värdekrockar. Inte sällan kan man härigenom diskutera skolans värde-
grund och inte minst historieämnet själv som ska ge elever förståelse för 
historiska samhällsförändringar.  

Utifrån katastrofperspektivet följer även tanken om att dra lärdomar, 
att inte tillåta historiens misstag att återupprepas. En del av eleverna i inter-
vjuerna tycktes säkra på att vi ska lära av historien, inte minst hur vi blir mer 
demokratiska och rättvisa medborgare när vi studerar de brott mot mänsk-
liga rättigheter som begåtts genom historien. Har ämnet historia lyckats 
skapa medvetenhet om moraliska dilemman eller är det lätt att nå elever 
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genom dessa moraliska aspekter är ytterligare frågor som väcks. Ämnet 
historia definieras som både humanistiskt och samhällsvetenskapligt i läro-
planen.230 Ett möjligt perspektiv är den som Ammert fann i sin undersök-
ning Historia som kunskap vilket redogjordes för under Tidigare forskning. 
Läromedlen i historia för grundskolans högstadium bygger upp innehållet 
runt två perspektiv som båda kretsar kring värden: antingen visar läromed-
len på hur värden växer fram eller hur dess olika innebörd ändras över tid. 
Ofta utgår böckerna från en relativt samtida katastroforienterad händelse 
som till exempel kriget i forna Jugoslavien, för att därefter söka orsakerna 
till händelseförlopp i ett historiskt perspektiv. Eleverna som deltog i studien 
ansåg att den viktigaste aspekten av historien är att vi kan dra lärdomar så 
att mänskliga värden aldrig mer överträds. Läromedlen skulle enligt Ammert 
således vara normerande. En del av orsakerna till dessa gymnasieelevers 
ibland självklara sätt att bemöta historiska händelser utifrån ett rättviseper-
spektiv skulle kunna härledas till dessa teorier.  

Vissa värderingar går att mäta gentemot olika tidsperioder. Det vill 
säga genom att se till definitionen av till exempel frihet kan man få en kon-
textuell bild av den historiska perioden. Det var i denna undersökning enbart 
i kontrollgruppen som moralen blev en diskussionsfråga mellan eleverna.  
Eleverna i den gruppen visade att deras historiska förståelse till stor del var 
en fråga om moraliska ställningstaganden. Värden som frihet hamnade i 
konflikt med vad de ansåg vara en egen självklar rätt till frihet. Väljer elever-
na historiska ämnen utifrån sin inneboende uppfattning om rätt eller fel eller 
fostrar vi dem i vår historieundervisning till moraliska medborgare? Mora-
liska frågor kan kanske väcka intresse för historien genom det engagemang 
som moralen väcker hos eleverna.  

Till skillnad från kontrollgruppen uppstod det inga moraliska diskuss-
ioner i grupp 3. Jämför man deras historiska kunskap som kommer till ut-
tryck, kan man säga att de skulle kunna argumentera rationellt i moraliska 
frågor och de utgick inte utifrån moraliska aspekter som ett känslomässigt 
färgat tolkande. Att lyckas göra värderingsfria uttalanden kan kanske enbart 
sträcka sig till en viss gräns. Våra tolkningar är präglade av vårt sätt att vär-
dera idag.  Om man utgår från tanken att moralen är socialt präglat och nå-
got inlärt borde det också vara färgat av våra värderingar av idag. Eleverna 
uttryckte att de valde av intresse och det som de känner till eller kan identifi-
era sig med. Ett sätt att förhålla sig till historien är att inte förneka skillna-
derna. Att det i skillnaderna också finns något som fascinerar jus på grund 
av att det är annorlunda. Sam Wineburg citerar Richard White: 
 

                                                             
230  Skolverket Läroplan examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Stock-
holm: 2011), 66. 
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Any good history begins in strangeness. The past should not be comfortable. The 

past should not be a familiar echo of the present, for if it’s familiar why revisit it? 

The past should be so strange that you wonder how you and people you know and 

love could come from such a time.231 
 

Förnuft och känsla  
En annan aspekt av intresse är just förståelsen av historia och den inlevelse-
förmåga som tas i anspråk för att göra den empatiska förmågan möjlig. Att 
sätta sig in i historiska händelser långt bortom våra erfarenhetsgränser krä-
ver öppenhet. Några av Humes resonemang diskuterades av både Rossholm 
Löfgren och Lévesque. Rossholm Löfgren tog upp några tankar om minne 
och fantasi. Man skulle kunna dra paralleller mellan hur vi förstår bilder och 
vårt medvetande och våra minnesförnimmelser. Hume uttrycker i några 
exempel skillnaden mellan att uppleva, till exempel, extrem hetta och att i 
minnet återkalla förnimmelsen. Han skriver att en poet kan använda må-
lande beskrivningar men skulle aldrig lyckas få läsaren att ta miste på den 
omskrivna världen och verkliga föremål.232  Hume menar att vi inte kan ha 
förnimmelser om saker vi inte har erfarit med våra sinnen. En blind person 
kan inte ha uppfattning om färger, en döv kan inget veta om hur musik låter, 
resonerar han. Han skriver också att: ”När vi tänker på ett gyllene berg, så 
för vi blott samman två med varandra förenliga idéer, guld och berg.”233 
Tanken kan färdas långt, medan ”kroppen är hänvisad till en enda planet, på 
vilken den släpar sig fram med möda och besvär…”skriver Hume vidare och 
sammanfattar resonemanget med att idéerna är kopior av våra impressioner, 
(vår varseblivning). Det kommer an på medvetandets och viljans lott att 
kombinera ihop materialet för tänkandet, skriver han.234 Det tillför en pro-
blematiserande vinkel på svårigheten att hitta rätt historisk empatisk balans. 
Som nämndes, har det förekommit olika åsikter bland historiedidaktiker om 
möjligheten att känna empati just av den anledningen att vi lever i nuet. Jag 
skrev tidigare att en kritisk synpunkt som framförts av Keith Jenkins och 
Peter Brickley, vilka anser att empati är omöjligt att uppnå. Det förflutna är 
borta så ock den empatiska förståelsen av historien. Dessutom, menar de att 
vi förstår historien genom historikers mediering av den. Peter Lee och Rosa-
lyn Ashby anser att en historiker arbetar med just tolkning.235. Om man ska 
kunna göra det förflutna begripligt måste någon form av rationellt perspek-
tivtagande ske utifrån antaganden, menar de, men tillägger att man därmed 

                                                             
231  Sam Wineburg (2001), 11. 
232 David Hume ur En undersökning av det mänskliga förståndet i Konrad Marc-Wogau, (red.), Filosofin 
genom tiderna: texter. 1600-talet, 1700-talet, 2. (Stockholm: Thales, 1992) 280. 
233 Hume (1992) se referens ovan, 280. 
234 Ibid, 280f. 
235 Peter Lee and Rosalyn Ashby ibid s. 23. De nämner Keith Jenkins och Peter Brickley. 
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inte hävdar att man förstår exakt vad som sagts eller hur individer känt. För-
ståelsen framkommer i tolkningen. Att försöka förstå människornas skäl till 
varför de handlade eller trodde så som de gjorde skapar innebörd åt hand-
lingar, social praxis och institutioner. Empati får betydelsen att kunna se och 
hysa så passande kopplingar mellan intentioner, omständigheter och age-
randen som möjligt utan att för den delen acceptera eller dela intentionerna 
hos den undersökta och tolkade historiska händelsen/aktören. Sett utifrån 
detta kan man fundera vidare på hur moraliska perspektiv används som 
verktyg för att förstå historien.  

För att problematisera tolkningen av denna undersöknings resultat 
skulle man kunna belysa några av kategoriseringarna ytterligare. Begreppet 
fantasi eller att föreställa sig som att man tänker, känner och handlar som 
historiska aktörer skapade tolkningar som låg utanför ramarna både bildligt 
och bokstavligt. Jag lyfte ett exempel i resultatkapitlet där en elev tolkade 
bild 1 som att människorna gick från brinnande hus för att det, när de place-
rades i ett större perspektiv, inte var det värsta som skulle kunna hända. 
Eleven hann inte utveckla tankarna vidare. Övriga exempel på föreställning 
var tolkningar som alla utgick från någon form av rättighet. Friheten på bar-
rikaderna sågs av några elever som en bild över kvinnornas frigörelse. Jag 
nämnde under resultatdelen också att elevernas tolkningsstrategier ofta ut-
går från ämnen om rätt eller fel. Ibland inte ett uttalat moraliskt ställnings-
tagande utan mer som en reflektion som exemplen som belystes under ru-
briken Fantasi.  

Värderingar är något vi kan relatera till och känna igen när vi försöker 
förstå en svunnen tids agerande, när vi saknar den kontextuella helheten. 
Moralisk psykologi (moral psychology) är en gren inom metaetiken, vilken är 
den delen av filosofin som ägnar sig åt att fråga vad moral är, snarare än att 
föra normativa diskussioner om moraliska frågeställningar. De frågor man 
ställer inom denna gren av metaetiken är huruvida man kan härleda mora-
liska omdömen med förnuftet eller känslan (sentiment.) Detta var en dis-
kussion som blommade upp på 1700-talet med bland annat David Hume. 
Det som intresserade Hume, var bland annat i vilket tillstånd man befinner 
sig när man drar moraliska slutsatser: ”…what kind of mental state one is in 
when one accepts a moral judgement.”236 Sett utifrån den aspekten blir dis-
kussionen om läromedlens normerande upplägg bredare. Om man antar, 
rent hypotetiskt, att läromedlen bygger upp ett intresse genom att skapa ett 
tillstånd av affekt hos läsaren så skulle man kunna säga att moraliska slut-
satser relativt ofta i mina elevexempel dras utifrån ett känslomässigt till-
stånd. (Detta är bara resonemang för att vidga perspektiven. Härmed fastslås 

                                                             
236 Jonas Olsson ”Metaethics” i The international encyklopedia of ethics, red. Hugh LaFolette (Chichester: 
Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 2013).  (Wiley Blackwell publishing Ltd Chichester: [WWW dokument] 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444367072[2013-11-04]). 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444367072
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inte några faktiska slutsatser.) Lévesque vill betona att historisk empati skall 
användas kognitivt och inte emotionellt. Seixas och Peter Lee gör liknande 
slutledningar. Seixas skriver att empati ofta misstas för att vara ett ”affective 
phenomenon” när det i själva verket visar på en rationell förmåga.237 Peter 
Lee benämner också empati som en ”rational understanding”.238  Så i princip 
kan empati förstås som förmågan att inte göra moraliska bedömningar av 
historiska aktörer utifrån vår samtida moral, för att undvika anakronistiska 
slutsatser. Istället bör vi sträva efter att konfrontera skillnaderna. Det kan 
tyckas att det uppstår en slags motsägelsefull situation när en drivkraft är 
affekten men samtidigt något som kritiserats av en del historiedidaktiker.  

Jag skrev tidigare om ett slags tillstånd av moment 22. Hur man än 
förhåller sig tycks vi vara både beroende av och ha svårt att hantera de käns-
lor som bilder väcker. Känslorna påverkar vår förståelse och samtidigt ut-
sätts vi för de subjektiva böjelser känslorna framkallar. Den kognitiva upp-
fattningen om ett verk ökar genom att man blir berörd. Moralen skulle 
kunna ses som en emotiv drivkraft där den inte används utifrån ett dömande 
perspektiv utan mer en ingång och drivkraft att vilja veta mer. Både inom 
konstvetenskapen och historiedidaktiken finns det forskning som diskuterar 
förmågan att bli berörd och att känna med personerna i de verk som fram-
ställs, vare sig det är historiskt material eller bilder. Att bli berörd kan ha 
betydelse för hur vi lär oss. Kontext och faktisk kunskap om ett verk är också 
av betydelse för hur det tolkas och därigenom upplevs. Bilder och igenkän-
ning har även en etisk dimension i det avseendet att man för att kunna tänka 
som eller känna med de avbildade personerna ibland kanske måste konfron-
teras med moraliskt ställningstagande och för att det ska bli en rättvis kamp 
bör man vara medveten om den historiska kontexten. För att sammanfatta 
detta arbete låter jag Picasso tala till oss med sin tanke om att “konsten är en 
lögn som får oss att se sanningen”. Kanske är dock konsten något som får oss 
att vilja se sanningen.  
 

Hur kan man gå vidare? 
Inledningsvis hade jag tänkt intervjua lärarna i relation till eleverna och de-
ras historiesyn men avråddes då undersökningen hade blivit för stor. Idag är 
jag mycket tacksam för denna avgränsning, då enbart denna undersökning 
genererade en stor mängd material. Detta arbete har väckt många nya tankar 
och en gemensam nämnare är till viss del moralfilosofiska ställningstagan-
den. Jag blev mycket intresserad av de resonemang hos eleverna som jag 
genom denna undersökning fick chans att möta och de moraliska aspekterna 

                                                             
237 Peter Seixas ”Narrative moral identity and historical consciousness” i Narration, identity, and historical 
consciousness, red., Straub, Jürgen, (New York: Berghahn, 2005) 144. 
238  Ibid. 
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av den historiska empatin har väckt många nya frågor till liv som jag gärna 
skulle vilja hitta svaren på. Det första utvecklingsområdet rör lärare och vär-
deringar. Vilka uttryck kan lärares syn på historiebruk och värderingar i 
historieundervisningen ta sig? Hur använder lärare moraliska perspektiv 
som verktyg för att skapa förståelse för historien? Vilken medvetenhet har 
lärare om förmedlingen av kulturarvets värden? Vilka värden vill man för-
medla? 

Vidare har jag funderat på hur man i denna undersökning hade kun-
nat vara mer digitalt medial. Det fanns stunder när jag misströstade inför 
uppgiften att undersöka “gammaldags” bilder, utskrivna på papper dessutom 
laminerade. Detta fick mig att börja fundera på historiebruk.  

Jag hade en idé om att eleverna med invandrarbakgrund skulle kunna 
leverera andra perspektiv till min undersökning, utifrån sin historia och sina 
traditioner. Jag märkte som sagt ingen skillnad mellan deras sätt att reflek-
tera om bilderna och eleverna med svensk bakgrund. Vidare funderingar 
som tog form utifrån mötet med dessa elever rör till viss del också moral 
men även digitalisering och historiebruk. Hur tas digitaliseringen till vara 
när vi, idag, lätt kan ta del av kulturarv runt om i världen? Finns det något 
samband mellan globalisering och en eventuellt ”förlorad nationalstat”? Om 
så, hur märks det i så fall i skolan? Detta sett utifrån museernas historia i en 
folkbildande tradition, framvuxna ur 1800-talets samhälle, att jämföra med 
lärares sätt att planera undervisningen kring historiebruk. Vad tar man fasta 
på i undervisningen idag? Vilka värderingar lever kvar? Hur märks globali-
sering och digitalisering i museipedagogiken? Har konkurrensen ökat? Om 
så, driver det fram en pedagogik mer inriktad på underhållning eller inte? En 
mängd olika frågor med andra ord. 
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Sammanfattning 
Avslutningsvis vill jag kort summera de främsta slutsatser som det här arbe-
tet lett fram till, med den belysning som gjorts i diskussionsdelen som grund. 
Avhandlingens övergripande forskningsfråga vill jag klargöra på nytt: Bilder 
används av olika anledningar i historieundervisningen, inte minst för att 
skapa intresse genom ökad förståelse för historiska händelser och männi-
skor. Mitt syfte var att undersöka på vilket sätt bilder av historisk art, an-
tingen illustrerande eller dokumenterande/fotografiskt kan vara en resurs 
för att aktivera och kvalificera elevers historiska empati så som den struktu-
rerats utifrån Stéphane Lévesque?  

Jag genomförde en receptionsstudie där jag satte ihop fem olika fo-
kusgrupper bestående av gymnasieelever från olika skolor. Spridningen dem 
emellan var deras antagningspoäng till gymnasiet. Ytterligare en grupp ele-
ver intervjuades som en kontrasterande kontrollgrupp för att nyansera resul-
taten. Samtalen skedde utifrån elevernas tolkning av 34, av mig utvalda bil-
der, vilka alla var hämtade från de vanligast förekommande läroböckerna i 
historia. Eleverna fick välja den för dem mest historiskt representativa bil-
den. Beroende på vilka strategier de valde vid tolkning av sina bildval och 
hur de resonerade om historia, analyserades materialet utifrån Lévesques 
kategorier: fantasi, historisk kontextualisering och moral. Den sista katego-
rin nyanserades ytterligare i tre underavdelningar: rättvisepatos, sympati 
och progression.  

Reflektionerna och graden av kontextualisering varierade. Eleverna 
tycktes mindre benägna att utveckla sig i antaganden om personerna på bil-
den än att välja att diskutera utifrån den faktiska historiska kontexten. Bil-
derna i denna studie tycktes inte påverka eleverna till mer fabricerade ana-
kronistiska resonemang om historia, utan i de fall de konstruerade längre 
resonemang var dessa snarare kontextuella, strukturella samt metahisto-
riska. Eleverna i den grupp med högst medianpoäng visade ansatser till att i 
detta sammanhang reflektera utifrån historisk kontext och källkritiska be-
tänkligheter. Inte en enda gång valde de bild utifrån ett konkret uttryck för 
orättvisa. 

Moraliskt ställningstagande förekom till viss del bland eleverna och då 
främst graden av moral rörande orättvisor. På frågan om bilder väcker käns-
lor och resonemang utifrån moraliska aspekter i större eller mindre ut-
sträckning när den historiska kontexten saknas så fann jag att en möjlig 
tolkning kan vara att denna känsla av orättfärdigt behandlande, kränkande 
beteende och sociala orättvisor var något eleverna relaterade till och kände 
igen och elevgruppen som ännu inte läst historia på gymnasiet, den så kal-
lade kontrollgruppen, reflekterade oftast utifrån denna typ av resonemang 
när de pratade om de olika bildernas historiska ämnen.  
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Sammanfattningsvis fann jag att med hjälp av bilder resonerade eleverna 
generellt utifrån ett sätt som gjorde det möjligt att konkretisera teorierna om 
historisk empati. Detta skedde på alla de uppställda nivåerna. 

Undersökningen genomfördes genom att jag lät 29 gymnasielever från 
5 skolor reflektera utifrån 34 bilder utvalda att representera teman som A 
Franska revolutionen, B Allmän rösträtt, C Ideologierna växer fram, olika 
samhällsklasser under 1800-talet. Vad berättar bilderna om olika livssituat-
ioner? 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. 

Av de 29 eleverna bestod nio elever av en kontrollgrupp som valdes ut 
för att testa empatin med eller utan förkunskaperna av att ha läst grundkur-
sen i historia på gymnasiet, i syfte att öppna för en möjlig jämförelse av hur 
reflekterande nivåer kan se varierande ut. 
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Bilaga 1 
 
A Franska revolutionen 

 

 

1 Marie Antoinette med 

sina barn 

 

2 Kvinnorna marsche-

rar till Versailles för att 

kräva bröd. 

 

 
3 Slott har sats i brand 

efter att revolutionen 

startat 

4 Satirteckning över 

hur orättvisorna såg ut 

i det franska klassam-

hället innan revolut-

ionen 

 
 

B Allmän rösträtt 

  
1 Emmeline Pankhurst 

talar för kvinnors rösträtt 

1908 

2 Samma Pankhurst 

 blir arresterad. 

  
3 Tre norska damer på 

väg till stortingsval 1913. 

4 Namninsamling för  

kvinnlig rösträtt i Sve-

rige. 

  

 

 

5 Krav på demokratiska 

reformer 

 

 



 

2 

D Industrialismen  

  
1. Maskiner 2. Nya uppfinningar 

 
 
E Krig, upplever du någon skillnad mellan foto eller målning? 

  
1. Krimkriget iscensatt ”reportagefoto” 2. Målning av Krimkriget 

  

  
3 Första världskriget 4. Gustav II Adolf blir skjuten i slaget vid 

Lützen 

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

  
1. Reklamaffisch från rederierna som ordnade resorna 

till Amerika, reklam för utvandring. 

2. Instruktionsaffisch från 1700-talet. 

Man ville standardisera de olika mått-

enheterna och vikterna. 

  
3. Gammalt uppslagsverk, Nationalencyklopedin från 

1700-talet. 

4. Ett reportagefoto från sent 1800-tal 

  
5. Måleri som skildrar en historisk händelse. Tavlan 

är från 1800-talet och skildrar hur konstnären tolkade 

Karl XII:s död 1718. 

6. Porträtt av ett dött barn som föräld-

rarna bevarade som minne. På 1800-

talet var det vanligt. 



 

3 

 
 

7. Symbol 8. Historia eller samtid? 

 
 
G  Slaveri och kolonialism 

  
1. Två ungdomar fick sina händer avhuggna 

som straff i Belgiska Kongo. 

2. Teckningen heter the abolition of the slave 

trade. (avskaffandet av slavhandeln) 

  
3. Brittisk kolonialtjänsteman i Indien 4. Slavar köpta på auktion i Richmond, Virgi-

nia, på väg till sitt nya hem. 

  
5. Indiska dragare transporterar brittisk 

kvinna. 

6. Brittisk sjöofficer har tecknat av lastrum-

met på båten där han arbetade. 
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