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Abstrakt 
 
Att kommunicera med hjälp av bilder är en vanlig metod i dagens postmoderna samhälle. I 
vardagslivet möts vi ofta av information genom en text kombinerad med en bild. I skolans 
ämne historia har de didaktiska metoderna under senare år varit föremål för närmare 
granskning. Två av de metoder som lyfts i detta sammanhang är berättelsen och att undervisa 
med bild. Syftet för denna studie är således att undersöka om och hur dessa metoder kan bidra 
till elevernas inlärnings- och förståelseprocess. 
 
För att besvara studiens syfte har företrädesvis litteraturstudier genomförts. I dessa 
presenteras de teorier och metoder som utgör grunden för studien. Därtill har teorierna och ett 
urval av metoderna tillämpats i en empirisk studie, genomförd i en grupp på gymnasieskolan. 
De vetenskapliga metoder som använts i denna del är observationer, intervjuer samt analys av 
två provfrågor av mer problematiserande karaktär. 
 
Resultaten visar att användandet av de historiedidaktiska metoderna berättelse och att 
undervisa med bild i stor utsträckning bidrar till inlärnings- och förståelseprocessen hos 
eleverna. Metoderna konkretiserar det studerade området och ger andra perspektiv än 
konventionell undervisning. Därtill tas hänsyn till flertalet inlärningsstilar. Dessutom bidrar 
de tillämpade metoderna till att elevernas historiemedvetande och identitet utvecklas och 
stärks, något som betonas i kursmålen för Historia A. 
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1. BILD – EN METOD I TIDEN 
I dagens postmoderna samhälle där vi dagligen konfronteras med medier och teknik har vi 
vant oss vid att tolka vår omvärld genom bilder – såväl ”fasta” som rörliga. Vi får information 
i form av bilder i tidningar, tv och i reklam. Allt från nyhetssändningar till kokböcker 
innehåller bilder och inte sällan tar bilderna mer plats än texten. Till de bilder som presenteras 
i media och andra vardagssammanhang hör ofta berättelser eller historier som läses upp eller 
finns nedtecknade. Dessa bilder och berättelser kan handla om det som varit, det som är en del 
av vår världs historia. En väg till förståelse för allt som rapporteras till oss genom media är att 
studera historia. I gymnasieskolan syftar ämnet bland annat till att eleverna ska skapa fördjupa 
förståelsen över tid och rum både gällande vardagsliv och storpolitik. Därtill ska också 
historia lyfta de olika krafter som påverkar samhällen och människor och bidra till en ökad 
förståelse i en multietnisk värld (SKOLFS 2000:60). 
 
Förmedlingsmetoden då vi lär oss om historia utanför skolans klassrum är just genom bilder 
eller föremål, till exempel på museer eller i media. Hur historia ska läras handlar idag inte 
bara om hur eleven i skolan ska lära sig utan också hur lärandet ska ske för alla individer i 
samhället (Larsson, 1998, sid. 84). Mot denna bakgrund borde det falla sig naturligt att 
implementera användandet av bilder som metod för att stimulera elevernas inlärning och 
förståelse även i skolans ämne historia. Förhållandet mellan bild och språk är det äldsta och 
viktigaste i all undervisning (Imsen, 2000, sid. 154). Min övertygelse är att en bild kan 
förmedla något till oss som inte en text eller berättelse ensam kan. Bilden gör att texten eller 
berättelsen, det vill säga det studerade området, konkretiseras.  
 
Undervisning handlar i stor grad om kommunikation där målet är att stimulera inlärning 
(Angvik, 1990, sid. 9). I skolan talas det ofta om betydelsen av variation i undervisningen – 
för lärare betyder detta att arbeta för att utveckla sina didaktiska metoder och att försöka utgå 
från det som finns tillgängligt. År 2007 införs den nya gymnasiereformen och i samband med 
denna blir ämnet historia kärnämne, det vill säga obligatoriskt för alla nationella 
gymnasieprogram. Kursen kommer att omfatta 50 poäng (Proposition 2003/04:140, sid. 16). I 
och med detta blir frågan HUR undervisningen individuellt ska anpassas återigen högst 
aktuell. Undervisningen ska som bekant utgå från elevernas behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande (Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94). 
Pedagogikprofessorn Gunn Imsen skriver i sin bok, Elevens värld, att ”valet av 
undervisningsinnehåll och aktivitetsformer måste vara sådant, att alla elever finner mening i 
inlärningsuppgifterna […] Detta är principen om anpassad undervisning […] en av de mest 
centrala principerna i all undervisning” (Imsen, 2000, sid. 242). Alla människor är olika och 
vi lär oss på olika sätt. Därför behövs ett ännu större spann av och tillämpning av olika 
metoder då vi får fler elever vilkas behov utifrån varje individs förutsättningar skall 
tillgodoses. Kunskap kan inte levereras som en färdig produkt till eleverna utan eleverna 
måste, utifrån de förutsättningar de har, få vara med och konstruera sin egen kunskap (Imsen, 
2000, sid. 61). Denna studie avser pröva de två didaktiska metoderna, berättelse och att 
undervisa med bild, i ämnet historia på gymnasiet. Den tjeckiske sextonhundratalspedagogen 
Johann Amos Comenius framhöll dessa metoders kombination: ”Så måste hörseln alltjämt 
förbindas med synen, språket med handen. Det som skall vetas skall icke blott berättas så att 
det går in i öronen, utan det skall, ges i bild så att det med ögonens hjälp inpräglas i fantasien” 
(Angvik, 1990, sid. 24). 
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1.1 Syfte 
Syftet med min studie består av två delar, dessa är: 

1. att genom litteraturstudier finna stöd för användandet av berättelsen och bilder som 
didaktiska metoder inom historieundervisningen. 

2. att undersöka om och hur dessa metoder kan bidra till inlärnings- och 
förståelseprocessen. 

1.2 Material och tidigare forskning 
Historiedidaktik är ett relativt nytt ämne. Detta innebär att den litteratur som finns att tillgå 
gällande de didaktiska metoderna berättelse och användandet av bild är relativt nyutgivna. 
Detta finner jag positivt – att använda sig av ny forskning efter dagens förutsättningar ger mig 
ett bättre utgångsläge för att anpassa min undersökning efter 2000-talets premisser. 
 
En rad litteratur, rapporter och artiklar har utgjort underlag för studien. De böcker som främst 
använts för att undersöka de didaktiska metoder som studien avser behandla är 
Historieundervisningens byggstenar, Historien är nu och Historiedidaktiska utmaningar. Den 
första av dessa, Historieundervisningens byggstenar kom ut 2004 och är skriven av Magnus 
Hermansson Adler. Adler är universitetslektor i ämnesdidaktik samt utbildad grundskol- och 
gymnasielärare. Denna bok är lite av pionjär på sitt område då det i boken är första gången 
som en handbok i historiedidaktiska tillämpningar utifrån svenska förutsättningar presenteras. 
Boken ger konkreta exempel samtidigt som den visar hur den svenska skolans pedagogiska 
riktlinjer och styrdokument kan tillämpas i praktiken både på grund- och i gymnasieskolan. 
De didaktiska metoder som presenteras i boken är konkreta och väl tillämpbara i verkligheten 
därför har de hjälpt mig i planeringen av områdets såväl som enskilda lektioners upplägg.    
 
Den andra boken, Historien är nu, kom ut 2004 och har två redaktörer; Klas-Göran Karlsson 
som är professor i historia vid Lunds universitet och Ulf Zander som är forskarassistent i 
Lund vid den historiska institutionen. Boken utgör en bred introduktion till området 
historiedidaktik samtidigt som den framställer ämnets framväxt, begrepp och teorier. Boken 
lägger också fokus på hur historia förmedlas i samhället idag, att förmedlingen inte bara sker i 
skolan genom läroböcker utan också genom skönlitteratur, film, konst och monument. Boken 
Historien är nu har i min studie använts som teoretiskt underlag, både för 
begreppsförklaringar men också för de metoder jag valt att ta upp. 
 
Slutligen har Historiedidaktiska utmaningar (1998) varit en av mina tre huvudböcker. Denna 
bok är författad av en rad olika fackhistoriker och utbildade lärare. Redaktör för boken är 
Hans Albin Larsson som är professor i historia och inriktad på historiedidaktik vid Högskolan 
i Jönköping. Boken beskriver ett perspektiv som är lite annorlunda mot de ovan nämnda 
böckerna. I Historiedidaktiska utmaningar diskuteras historieämnets uppgift – att förklara 
nuet och dess historiska bakgrund. Boken lägger också an perspektivet att det är ett hot mot 
demokratin om människor endast har en mycket vag uppfattning om det förflutna och om 
varför det ser ut i samhället som det gör idag. Bokens huvudtema är historiemedvetande och 
historieundervisning. Medan de första böckerna främst vänder sig till blivande eller 
verksamma lärare har den sistnämnda även journalister och politiker som målgrupp. Denna 
bok har varit mig behjälplig för att få en bakgrund till ämnet historia och dess syfte samt 
ämnets framväxt. 
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1.3 Avgränsning 
Metodologiskt har jag avgränsat mig till att enbart studera de didaktiska metoderna berättelse 
och att undervisa med bild. Därtill utgör den tidsmässiga avgränsningen ytterligare en ram där 
min verksamhetsförlagda utbildnings omfattning på fem veckor utgjort det tidsmässiga 
omfånget för studiens empiriska del.  

1.4 Disposition 
Studien delas in i två huvuddelar där den första utgörs av Bakgrunden. I bakgrunden tas 
faktorer som påverkar inlärningen upp liksom de didaktiska metoder som studien avser 
behandla. I nästa del av uppsatsen dit kapitlen Genomförande och Resultat hör presenteras 
tillämpningen av de två metoderna, berättelse och att undervisa med bild. Därefter förs en 
Resultatdiskussion där slutsatser dras utifrån resultaten samt utreder studiens reliabilitet och 
validitet. 

2. METOD 
I detta kapitel ges en redogörelse för hur studien har arbetats fram och vilka vetenskapliga 
metoder som tillämpats. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Det finns två huvudsakliga inriktningar inom forskningen. Dessa är positivism och 
hermeneutik. Vilken inriktning forskaren har påverkar forskningsprocessen. Positivismen 
söker finna allmängiltiga lagar, det verkliga, det förenklade och precisa oftast uttryckt i siffror 
medan hermeneutiken betonar det specifika, särpräglade, ser till det totala, engagemanget och 
problematiseringen i undersökningen (Andersson, 1982, sid. 104). Denna studie präglas av ett 
hermeneutiskt förhållningssätt då jag eftersträvar delaktighet och förståelse. 

2.2 Vetenskaplig metod 
Den metod som tillämpats för denna studie är främst litteraturstudier. Detta utgör basen för 
bakgrunden där jag söker stöd för användandet av berättelsen och bilder som metoder i 
historieundervisningen. I den del där jag studerat hur och om dessa metoder kan hjälpa till att 
öka förståelsen och inlärningen hos elever har observationer och kvalitativ forskningsintervju 
varit de metoder som tillämpats. Dessutom har jag valt att titta på kvalitén på två frågor, av 
mer problematiserande karaktär (Bilaga 2), i ett prov som genomförts för att kunna avgöra om 
eleverna lärt sig och förstått det studerade området. Valet av metoder motiveras med hjälp av 
Trost (2005) som i sin bok Kvalitativa intervjuer beskriver kvalitativ metod i jämförelse med 
kvantitativ. Trost menar att kvalitativ metod skapar en bättre förståelse för det undersökta 
området samtidigt som det går att skapa en bild över människors sätt att tänka (Trost, 2005, 
sid. 7ff, 113). Forskningsintervjun har således valts som metod då jag avsett undersöka 
elevernas upplevelser av användandet av bilder i undervisningen. Observationer och analys av 
svaren på provfrågorna har även genomförts i syftet att komplettera och stödja resultatet av 
intervjuerna. Trianguleringen av mätmetoder har använts för att få ett så tillförlitligt material 
som möjligt (Trost, 2005, sid. 17). 
 
Observationer är ett av de mätinstrument som använts för datainsamling. En observation kan 
vara strukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad observation underlättar bearbetning och 
sammanställning medan en ostrukturerad observation ger en mer nyanserad bild och utrymme 
för att uppmärksamma intressanta och oväntade händelser (Kylén, 1994, sid. 55). 
Observationerna som gjorts i denna studie har varit ostrukturerade och inriktade på elevernas 
agerande i klassrummet, deras grad av aktivitet och engagemang samt intresse och förståelse 
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under lektionerna. Observationerna har skett fortlöpande under hela undervisningsserien och 
antecknats i en loggbok efter varje genomförd lektion. Eleverna var inte medvetna om att de 
blev observerade, något som kallas för dold observation (Patel, Davidson, 1991, sid. 82). 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad vilket innebär att den inte har formen 
av ett öppet samtal, inte heller en förutbestämd strikt struktur utifrån ett frågeformulär. Dock 
utgår intervjun från en förutbestämd frågeguide som behandlar bestämda områden och frågor. 
På detta sätt får den som genomför undersökningen en bild av intervjupersonens upplevelse 
på området och intervjun blir därför ett sätt att gå in i den intervjuades livsvärld för att tolka 
meningen med det upplevda (Kvale, 1997, sid. 32ff). Därtill vill intervjun fånga kvalitativa 
aspekter som ord och inte siffror samt fokuserar på ett särskilt tema, i denna studie 
användningen av berättelse och bilder i historieundervisningen. Den kvalitativa metoden har 
sin fördel i att den visar på det unika och det specifika (Kvale, 1997, sid. 36f). I detta 
sammanhang är det viktigt att definiera vetenskap eftersom foskningsintervjun ofta kritiserats 
för att inte vara vetenskaplig. I boken Den kvalitativa forskningsintervjun definieras 
vetenskap som ”den verksamhet forskaren ägnar sig åt, eller den kunskap som frambringas av 
forskaren […] den metodiska produktionen av ny och systematisk kunskap” (Kvale, 1997, sid. 
61). Eftersom mina intervjuer kan antas frambringa ny kunskap mot bakgrund av denna 
definition anser jag att de går att benämna som forskningsintervjuer. 
 
Jag har i mina intervjuer även haft ett fenomenologiskt förhållningssätt som utgångspunkt. 
Detta kan förklaras i följande citat: ”Jag vill förstå världen ut din synvinkel. Jag vill veta vad 
du vet på det sätt som du vet det. Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, 
uppleva tingen som du upplever dem, förklara ringen som du förklarar dem. Vill du bli min 
lärare och hjälpa mig förstå” (Kvale, 1997, sid. 117). Avsikten är således att få en bild av 
elevernas upplevelser av undervisningsformerna och vad de fått ut av desamma, utifrån deras 
perspektiv.  
 
En forskningsintervju genomförs som ett samtal men har ett specifikt syfte och en speciell 
struktur. Frågorna är korta, lätta att förstå och har ofta följdfrågor (Kvale, 1997, sid.123). Vid 
intervjuernas genomförande har försökspersonerna introducerats i inledningsfasen av 
intervjun, dessutom har utrymme getts för försökspersonerna att lägga till saker i slutet 
(Kvale, 1997, sid. 120). Intervjuerna har därefter analyserats med hjälp av 
Meningskoncentrering vilket är en fenomenologisk metod som innebär att de meningar som 
intervjupersonerna uttryckt formuleras mer kortfattat vilket gör att det avgörande innehållet 
kommer fram (Kvale, 1997, sid. 174).  
 
Analysen av de problematiserande frågorna på provet har gjorts med avsikt att undersöka 
elevernas tillgodogjorda kunskap på området. Detta dels utifrån den bild som eleven skapar av 
platsen, dels de fakta de för fram om den historiska situationen samt den känsla de lyckas 
skapa genom att förklara, beskriva och ge perspektiv av den historiska kontexten. Här har jag 
således valt att utgå från hur eleven förklarar och förstår hur något hänger samman samt hur 
de värderar det historiska sammanhanget och hur de handlar inför problemet (se vidare avsnitt 
3.2.1 Fenomenografin). Kursplanens betygskriterier talar om detta i form av fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. Valet av denna metod för datainsamling motiveras med att 
frågorna testar elevernas förmåga att använda sig av den kunskap de tillägnat sig och inte vara 
styrd av den fakta de fått av innantilläsning. På detta sätt visar svaren om eleven har förstått 
det inlärda eller ej. 
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3. BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras den teoretiska grunden för uppsatsen. Här görs en genomgång av 
olika viktiga begrepp som kan ses som förutsättningar för lärande i skolan – motivation, 
inlärning, inlärningsstilar, kunskap och förståelse. Därefter presenteras ämnet historia och de 
didaktiska metoderna; berättelsen och att undervisa med bild. 

3.1 Motivation – grunden för lärande 
En förutsättning för att eleverna ska lära sig något i skolan är att de är motiverade. Om eleven 
är motiverad tar sig hon eller han lättare an en uppgift. Pedagogikprofessorn Gunn Imsen 
skriver i sin bok Elevens Värld (2000) att motivation är ”det som orsakar aktivitet hos 
individen, det som håller denna aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening” (Imsen, 
2000, sid. 271). Imsen menar att motivation bottnar i grundläggande värderingar hos 
individen. Detta kan vara vad individen anser vara ont eller gott, viktigt och mindre viktigt 
och vad som bör prioriteras i vardagen. Men främst handlar motivation om ”hur känslor, 
tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och glöd åt våra handlingar. Det ligger känslor och 
förväntningar före en aktivitet, de följer med medan vi utför aktiviteten, och de lägger sig som 
en slöja runt minnet av handlingen” (Imsen, 2000, sid. 271). Motivation kan också ha inre 
eller yttre orsaker. Inre motivation har sitt upphov i en önskan om själva aktiviteten eller 
inlärningen medan den yttre motivationen syftar till att uppnå belöning eller ett visst mål 
(Imsen, 2000, sid. 271f). 
 
I boken Motivation i klassrummet (1996) beskriver Willian Glasser den så kallade 
Motivationsteorin. Teorin handlar om belöning, om vad vi människor behöver för att bli 
motiverade och han menar att det finns fem grundläggande behov som varje elev bär med sig 
in i klassrummet och som varje individ kommer att försöka tillfredställa: 
• Kärlek – eleven vill känna att andra älskar, accepterar och uppskattar honom/henne. 
• Oberoende – eleven vill känna frihet och oberoende samt fatta egna beslut 
• Glädje – eleven vill känna glädje och gör vad som helst för att situationen i skolan/på 

lektionen skall kännas rolig 
• Trygghet – eleven vill känna att han/hon befinner sig i en trygg omvärld, både i skolan 

och i hemmet 
• Makt – eleven vill ha kontroll och möjlighet att tycka till i frågor om vad som händer med 

han/henne själv. 
Glasser anser att motivationen hos eleverna skulle öka om läraren anpassar arbetssättet och 
bemöter eleverna genom att deras behov enligt motivationsteorin tillgodoses. Detta skulle 
innebära arbetssätt med en förändrad lärarroll och ökat elevinflytande. 
 
Motivation är inget enkelt fenomen eftersom det kan och ofta skiljer sig från person till person 
vad som gör någon motiverad. Motivation är dock en viktig faktor då det handlar om att förstå 
ett sammanhang. Motivationen måste ses i förhållande till värde (elever sätter värde på olika 
saker och ämnen, eleven måste ha ett behov av den kunskap som de erbjuds – personlig 
relevans spelar stor roll här), förväntningar (om eleven tror att hon/han kan lyckas med 
uppgiften – styrs till stor del av tidigare erfarenheter och den egna uppfattningen) och känslor 
(egenvärde, självuppfattning och självbild – kan påverka motivationen negativt om eleven har 
mycket annat att tänka på – det finns då inget mentalt utrymme för den uppgift som eleven 
ställts inför). Det avgörande för om en lärare lyckas motivera sina elever är att vara lyhörd 
och ta hänsyn till individuella skillnader (Newton, 2003, sid. 195ff). Att variera 
undervisningen är nödvändigt för att höja motivationen och öka inlärningen. Detta kan göras 
genom olika arbetssätt och aktiviteter (Angvik, 1990, sid. 26f). 
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3.1.1 Definition av motivation 
Ovan har en rad olika förklaringar till vad motivation är givits. Genom att sammanfatta dessa 
förklaringar väljer jag att skapa en egen definition och förklaring av begreppet motivation. 
Motivation är något som skapar aktivitet hos individen och håller denna vid liv. Det är således 
viljan att lära. De förutsättningar som krävs för motivation är att behoven av kärlek, 
oberoende, glädje, trygghet och makt är uppfyllda. I skolans praktiska verksamhet menar jag 
mot denna bakgrund att motivation går att se genom elevens grad av aktivitet när det gäller: 
nyfikenhet – öppenhet för nya intryck och upplevelser, intresse – viljan att lära, arbetsglädje – 
positiv anda under arbetet, handlingskraft – förmågan att komma igång samt målinriktat 
arbetssätt – viljan att arbeta för att nå målen. Detta är fem kriterier som beskriver önskvärda 
beteenden hos en motiverad elev och de får tillsammans stå för vad jag menar med 
motiverade elever. 

3.2 Inlärning 
Teorier om inlärning och olika inlärningsstilar är en förutsättning för verksamheten i dagens 
skola. Utifrån dessa ska undervisningen planeras och bedrivas.  

3.2.1 Fenomenografin 
I början av 1970-talet myntades begreppet fenomenografi av pedagogikprofessorn Ference 
Marton. Marton ville förklara vad eleven uppfattar och förstår i sin verklighet. Det 
utmärkande för fenomenografin är studiet av hur lärandet sker och inte hur mycket som lärs 
in. Två stora inspiratörer till denna riktning inom pedagogiken har varit kunskapsteoretikern 
Jean Piaget och professorn Edmund Husserl. Från dessa två har fenomenograferna bland 
annat anammat tanken om att människan ser världen genom sina tidigare erfarenheter. I detta 
sammanhang är det viktigt att veta hur och vad elever tänker (Hermansson Adler, 2004, sid. 
30f).  
 
En annan som funderat kring lärande är den ryske psykologen och pedagogen Lev Vygotsky. 
Han menade att som människa föds du och jag in i ett bestämt socialt sammanhang där vi från 
start har givna möjligheter och begränsningar. Vygotsky menade att vad som är rätt skall 
avgöras med utgångspunkt i det liv vi lever och den kunskap vi redan har. I lärandet som 
enligt Vygotsky är en dynamisk process spelar läraren en central roll. Läraren skall hjälpa 
eleven att skapa en tankebild av verkligheten som eleven sedan kan använda för att förstå 
densamma (Hermansson Adler, 2004, sid. 34).  

3.2.2 Olika intelligenser och inlärningsstilar 
Varje människa lär på ett för henne unikt sätt. Vi har därmed olika lärstilar. Detta är något 
som skolan måste ta hänsyn till. Vikten av individualiserad undervisning betonas i läroplanen 
som säger att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 
(Lpf94). 
 
Den amerikanske pedagogikprofessorn Howard Gardner menar att människan har olika 
intelligenser. Styrkan hos dessa och hur de används skiljer sig från individ till individ. 
Gardner har lyckats utskilja åtta olika intelligenser som har betydelse för inlärningsprocessen 
och därmed också motivationen. Dessa är:  
• språklig intelligens - förmågan att tala, lyssna och skriva väl 
• logisk/matematisk intelligens - förmågan att resonera och reflektera logiskt och göra 

beräkningar 
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• visuell/rumslig intelligens - förmågan att tänka i bilder och se för sitt inre hur saker och 
ting hänger ihop 

• kroppslig/kinetisk intelligens - förmågan att behärska kroppen 
• musikalisk intelligens - förmågan att känna igen tonlägen, rytmer och toner 
• social intelligens - förmågan att umgås med andra 
• intrapersonell intelligens - förmågan att hantera sina inre tankar och känslor 
• naturalistisk intelligens - förmågan att känna, inge och klassificera de talrika arterna, 
      floran och faunan i omgivningen (Forssell, 2005, sid. 216ff).  
Utifrån de olika intelligenserna bör undervisningen i skolan beröra och uppmuntra olika 
former av dessa. Eleverna ska få möjlighet att använda den intelligens som passar dem 
bäst och den bedömning och utvärdering som sker i skolan bör också se till och mäta 
olika intelligenser (Gardner, 1996, sid. 349ff).  
 
I samband med de olika intelligenserna brukar olika inlärningsstilar nämnas, vilka är 
kopplade till Gardners intelligenser. De olika lärstilarna är auditiv (hörsel), visuell (syn) 
kinetisk (lär sig genom att använda kroppen) respektive taktil (känselsinnet) (Dryden, 
Vos, 1994, sid. 95). Vilken inlärningsstil som tillgodoses i skolans verksamhet påverkar 
individens förmåga att ta in kunskap och att förstå det som ska läras in (Dryden, Vos, 
1994, sid. 351ff). Att människan har olika sinnen vilka i undervisningen bör tillgodoses 
var något som också den tjeckiske pedagogen Johann Amos Comenius (1592-1670) 
(Nationalencyklopedin - Comenius) hävdade. Han menade att ”Allt skall så mycket 
som möjligt bringas inför sinnena. Nämligen det som är synligt inför synen, hörbart 
inför hörseln, det som luktar inför luktsinnet, det som smakar inför smaksinnet och det 
som kan beröras inför känseln. Om något kan uppfattas av flera sinnen samtidigt, bör 
det föreläggas dem samtidigt” (Angvik, 1990, sid. 24). 
 
Vidare har människor olika sätta att tänka. De som tänker globalt vill se helheten först medan 
de som har ett analytiskt tankesätt helst vill gå från delarna till helheten. Globala tänkare 
använder främst höger hjärnhalva vilken har en mer kreativ funktion och tolkar bilder och 
ljud. Därför vill människor med ett globalt tänkande lära sig genom visualisering, fantasi, 
konst, intuition och musik. Analytiska tänkare använder istället främst vänster hjärnhalva, 
som kan påstås vara mer akademisk. Människor med analytiskt tänk lär sig bäst på ett linjärt, 
logiskt sätt. Mest gynnsamt för inlärningen är dock om individen får lära sig genom att 
använda både sitt analytiska och sitt globala tänk (Dryden, Vos, 1994, sid. 118f, 349). 
 
Comenius pläderade även på sin tid för betydelsen av att läraren måste kunna utforma 
undervisningsmetoder i enlighet med elevens utveckling. Detta är som vi tidigare kunnat se 
också psykologen och neuropsykologen Howard Gardner inne på då han hävdar att människor 
har olika intelligenser beroende på vilken del av hjärnan som används vid lärande. Huruvida 
intelligensen kan vara knuten till skilda delar av hjärnan är ett omstritt men dessa kan med 
stor framgång få fungera som en grundval då läraren skall möta varje elev utifrån hennes/hans 
förutsättningar och behov. Gardner har fått stöd i sin förvissning om olika intelligenser genom 
vetenskaliga fakta och därigenom går det att fastslå att varje elev har ett speciellt sätt att lära 
sig på; en egen lärstil oftast kombinerad av flera olika lärstilar. Detta bör därmed utgöra basen 
för all undervisning (Hermansson Adler, 2004, s. 67). Dock finns det ingen universell metod 
för hur elever lär sig på bästa sätt men Gardner hävdar fem villkor som är av betydelse för 
elevens inlärning: 

1. Läraren är ett berättande föredöme 
2. Elevens kritiska förmåga stimuleras 
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3. Elevens förmåga att analysera tränas vid studier av detaljer och strukturer av 
sammanhang  

4. Betydelsen av estetiska uttryckssätt för att påverka samhället understryks 
5. Olika erfarenheter utvecklas genom praktiskt arbete (Hermansson Adler, 2004, sid. 

69) 
Gardner menar att all slags utbildning har till uppgift att utveckla elevens förståelseförmåga 
vilken därefter kan användas i praktiken. Betydelsen av Gardners idéer ser vi idag genom de 
allt högre kraven på individualisering i skolan. Läroplanen talar om varierade 
tillvägagångssätt (metoder) men nämner ingen metod före den andra – således är det upp till 
varje lärare att tillsammans med kollegor och elever utifrån elevernas behov finna de bäst 
lämpade metoderna för undervisning i historia (Hermansson Adler, 2004, s. 69).  
 
Mot denna bakgrund kan vi slå fast att olika instrument och tillvägagångssätt är nödvändiga 
att tillämpa i undervisningen. Utgångspunkten för undervisningen måste tas i eleverna – de är 
begåvade med olika intelligenser och har olika sätt att lära sig på, lärstilar. I lärandeprocessen 
har läraren en viktig roll – som berättare och som ledare av verksamheten där eleverna ska få 
möjlighet att kritiskt granska, analysera och skapa för att på bästa sätt tillgodogöra sig 
kunskap.  

3.3 Kunskap och förståelse 
Inlärning handlar som vi har sett om att erhålla kunskap och förståelse på olika områden. I 
detta sammanhang blir det viktigt att definiera och förklara dessa båda begrepp. 

3.3.1 Kunskap 
När det gäller kunskap – definieras det i nationalencyklopedin som att veta något 
(Nationalencyklopedin - kunskap). I denna studie bildar Nationalencyklopedins förklaring av 
kunskap samt den tolkning av dito som återfinns i läroplanen, Lpf94 den samlade 
definitionen. Lpf94 menar att kunskap inte är något entydigt begrepp och att det delvis 
förändras över tid. Att skaffa sig kunskap uttrycks i olika former – fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet. Att dessa samverkar är en förutsättning liksom att alla delar betonas i 
undervisningen. Ett viktigt inslag i skolans verksamhet för att eleverna ska få utveckla sin 
kunskap är att de lär sig se samband. Detta görs genom att eleverna får reflektera över och 
tillämpa sina kunskaper (Lpf94). 

3.3.2 Förståelse och att förstå historia 
Förståelse innebär att vi kan göra värdefulla saker – som att förbättra strategier och komma 
på nya saker. Att förstå något är att samla ihop alla detaljer om världen och krympa ner och 
ordna dem till ett sammanhang. Därmed mäter förståelse kvalitén på lärandet ”förståelsen är 
viktig för kvaliteten på lärandet […] och förståelse är viktigt för kvaliteten på 
undervisningen” (Newton, 2003, sid. 7f). Gardner menade att skolan bör sträva efter 
förståelse och att först när eleven kan tillämpa det som hon eller han lärt sig går det säga att 
personen i fråga har förstått. Förståelse för Gardner är att kunna använda kunskap, begrepp 
och färdigheter genom att ge perspektiv och lösa nya frågeställningar (Forssell, 2005, sid. 
228). De samband som skapas när vi förstår något är inte alltid korrekta eller slutgiltiga – men 
förståelsen bidrar till att det skapas en ordning i vår mentala värld. Om vi förstår kan vi också 
lära oss på ett effektivare sätt och förståelsen gör att vi kan tänka mer flexibelt än om vi har 
lärt oss något genom att memorera kunskapen – då blir vår förståelse snävare. Två av de 
generella utbildningsmålen innebär att eleverna ska kunna förstå aspekter på det förflutna och 
kronologi genom historia samt utveckla förståelse för konstnärers verk – alltså bilder 
(Newton, 2003, sid. 14ff). Pedagogikprofessorn Douglas P. Newton vid Newcastle University 
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sammanfattar begreppet förståelse i sin bok Att undervisa för förståelse enligt följande: 
”förståelse kan tillfredställa personliga behov, underlätta lärande, möjliggöra flexibel 
inlärning och göra det lättare att komma ihåg det man lärt sig” (Newton, 2003, sid. 21).  
 
När det gäller historia handlar förståelse om att kunna redogöra för en historisk händelse och 
se de samband som händelsen hänger samman med då historiska händelser inte inträffar 
isolerat. Således är historisk förståelse förmågan att se orsak och konsekvens av olika 
händelser (Newton, 2003, sid. 29). När en person till exempel förstår en historisk händelse 
överför hon eller han texten till bilder i sitt eget huvud – detta eftersom att orden inte kan 
beskriva allt (Newton, 2003, sid. 48).  I skolsituationen är det av vikt att komma ihåg att 
förståelse inte kan föras över såsom kunskap kan sägas göra. Det läraren däremot kan göra är 
att stödja elevens förståelseprocess (Newton, 2003, sid. 59). En viktig del i detta stöd är ställa 
krav på tänkandet. Newton beskriver detta utifrån aspekterna analys, kreativitet och praktik: 
”den första aspekten innefattar analys, omdöme, utvärdering, jämförelse, kontrastering och 
kritik. Den kreativa aspekten är att uppfinna, upptäcka, föreställa sig och göra antaganden. 
Den praktiska aspekten handlar om att genomföra, använda sig av, tillämpa och söka efter 
relevans” (Newton, 2003, sid. 66f). Undervisning som innehåller dessa aspekter gör eleverna 
mer uppmärksamma på delarna av kunskapen och sätter sålunda samman dem med varandra. 
Eleverna får också i dessa sammanhang tillämpa och förklara dito (Newton, 2003, sid. 67). 
Detta arbetssätt bidrar till att eleverna tvingas bilda sig en uppfattning och därmed utvecklar 
förståelse.  
 
Kunskap och förståelse handlar så långt vi sett här om att veta något och att tillägna sig detta 
vetande med hjälp av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Att förstå något betyder att 
genom att reflektera och bryta isär saker ordnar vi kunskapen i vår egen ordning. När det 
gäller historia förstår vi denna genom att se orsak och verkan. Detta gör att vi utvecklar 
förståelse för vår omvärld. I skolan utvecklas elevernas förståelse och således också deras 
kunskap genom att de får möjlighet att analysera, upptäcka och anta samt handla.  

3.4 Historia: definition, framväxt och uppgifter 
En elementär fråga är i denna studies sammanhang - vad är historia? Ordet historia kommer 
från grekiskans historia som innebär hopsamling och förädling av iakttagelser. Historien är 
mänsklighetens historia eftersom människans handlingar och uttalanden är vad historien 
kretsar kring. Människan är således historiens aktör. Till historien hör också den mänskliga 
kontexten, det vill säga till exempel djurens, vattnets, luftens, naturtillgångarnas, hästens och 
jaktbytets historia. Historia behandlar det kort sagt förflutna (Andersson, 2004, sid. 9). 
 
Historieskrivning i sig är mycket gammal. Som vetenskapligt ämne och undervisningsämne är 
historia dock mycket yngre. På Medeltiden förekom kyrko- och biblisk historia. Den nya tiden 
karaktäriserades av nationalstaternas byggande där identitet och legitimitet blev viktiga 
komponenter. Under 1800-talets nationalism inrättades forskarutbildningar i historia och en 
professionalisering i ämnet ägde rum. Samtidigt som nya ämnesgrenar; antik historia, 
konsthistoria, litteraturhistoria och rättshistoria skapades splittrades också ämnet i geografi, 
statistik och statskunskap. I början av 1900-talet var ämnet historias uppgift inriktad på staten 
(Larsson, 1998, sid. 75f) då ämnet skulle stärka kärleken till och tron på fosterlandet 
(Karlegärd, Karlsson, 1997, sid. 22). Under första delen av 1900-talet tappade ämnet historia i 
betydelse. Christer Karlegärd, universitetslektor vid Lärarhögskolan i Malmö, förklarar att en 
eventuell orsak till detta går att finna i avsaknaden av reflektion om ämnets funktion i 
samhället. Karlegärd menar att i det samhälle som byggdes upp efter andra världskriget, vilket 
kännetecknades av en liberaldemokratisk anda och där välfärd, funktionalism och ekonomisk 
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tillväxt låg i fokus hade ämnet historia svårare att finna sin plats (Karlegärd, Karlsson, 1997, 
sid. 22). Denna trend skulle dock komma att vända och nya vetenskapsgrenar tog form; 
ekonomisk historia, idéhistoria, demografisk historia, freds- och konfliktforskning samt 
kvinnohistoria (Larsson, 1998, sid. 75f). På 1980-talet höjdes dock röster om att Sverige var 
på väg att bli ett historielöst land. Begreppet historielöshet lanserades av historielärare och 
kulturdebattörer som menade att det skett ett förfall gällande de historiska kunskaperna i 
skolan (Karlsson, Zander, 2004, sid. 44). Det existerar dock ingen allomfattande 
undersökning som beskriver och förklarar detta fenomen. Historielöshet handlar om brister i 
dugligheten att tänka i orsakssammanhang. Detta förutsätter i sin tur kunskap om en historisk 
kontext – i vilken orsaker kan sökas och finnas. För att kunna förklara och kritisera världen 
behövs således historiska kunskaper (Hermansson Adler, 2004, sid. 211f). Händelserna på 
1990-talet och Berlinmurens fall dessförinnan har dock bidragit till ett ökat intresse för och 
behov av ämnet historia (Larsson, 1998, sid. 68). 

3.4.1 Skolämnet historia 
Även för skolämnet historia har synen och därmed ämnets betydelse varierat över tid. Från 
slutet av 1800-talet hade historia en moralfostrande uppgift. Under 1950- och 1960-talen 
minskades historieämnets utrymme i skolan till följd av de orsaker som nämnts ovan. Denna 
utveckling har hållit i sig ända in på 1990-talet (Larsson, 1998, sid. 76). I och med 1991 års 
gymnasiereform som togs i bruk 1994 halverades antalet historietimmar för naturvetare och 
humanister på gymnasiet från att på 1970-talet varit mellan 150-200 till 80 timmar 1994 
(Eliasson, Så blev historia kärnämne, elektronisk källa). Applicerat på dagens 
gymnasieprogram innebär detta att humanisterna förlorat 65 procent, samhällsvetarna 30 
procent, ekonomerna 13 procent, naturvetarna 42 procent och teknikerna 100 procent av 
undervisningstiden i ämnet historia (Larsson, Historia hänger inte med i historien, elektronisk 
källa). I dag saknar många elever som kommer till gymnasieskolan grundläggande kunskaper 
i ämnet historia – detta är delvis en följd av att det inte finns några regler för hur många 
timmar ämnet ska ha i grundskolan. Därjämte saknar också många nationella 
gymnasieprogram idag helt undervisning i historia (Karlsson, Zander, 2004, sid. 271). I den 
nya gymnasiereformen som kommer att träda i kraft under 2007 finns dock en nyhet - ämnet 
historia kommer att bli ett av de nationella kärnämnena – vilket kan ses som ett tecken på en 
renässans för ämnet (Proposition 2003/04:140, sid. 16). 

3.4.2 Därför historia 
Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, förklarar i boken Historien är 
nu – en introduktion till historiedidaktiken att ”[…] historia har två olika betydelser. Historia 
är antingen det förflutna självt eller olika bearbetningar i det vetenskapliga eller pedagogiska 
syftet att förklara eller förstå detta förflutna. […] historia är både och, och […] detta gör 
historia till en grundläggande dimension av allt mänskligt liv. Vi bär på en historia som vi inte 
kan göra oss av med, hur gärna vi ibland än vill” (Karlsson, Zander, 2004, sid. 21). Karlsson 
förklarar vidare att vi samtidigt som vi påverkas av historien också påverkar den historiska 
utvecklingen – detta; historiens tvåfaldighet är en viktig del av att vara människa menar 
Karlsson (Karlsson, Zander, 2004, sid. 21). Detta är något som också filosofen Sören Halldén 
beskriver i sin bok Behövs det förflutna? En bok om det gåtfulla vardagslivet där han ser 
sambandet och närheten mellan frågorna varför historia? och varför lever du? (Halldén, 
1983, sid. 135). 
 
Historieprofessorn Dick Harrison menar att historia är viktigt därför att det är ”en kungsväg 
till insikt om människan i hennes roll som samhällsvarelse. Respekt för historia är därför 
detsamma som respekt för människan” (Karlsson, Zander, 2004, sid. 271). Harrison förklarar 
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detta: ”All historia är samtidshistoria. När vi studerar, forskar och undervisar om det förflutna 
ägnar vi oss egentligen åt analyser av den nuvarande människans natur. Vi analyserar 
mänskligt agerande i en mängd olika samhällstyper och kulturella kontexter, i alternativa 
verkligheter. Vi ser hur vi agerar och tänker i situationer som har inträffat, inträffar och kan 
komma att inträffa. Via historien erhåller vi ett fantastiskt stycke information om oss själva, 
insikter som vi knappast kan nå via andra disciplinära genvägar” (Harrison, Därför historia!, 
Historielärarnas Förenings Årsskrift 2002, sid. 87). 
 
Historia som ämne behövs alltså för att du och jag ska förstår varför vi är vi. En lärobok 
beskrev detta förhållande enligt följande: ”När man är liten, frågar man: ”Hur har jag kommit 
till?” När man blir större, frågar man: ”Hur har vårt samhälle kommit till? Hur har nu läget i 
världen blivit då här?” Historien ger svaren på dessa frågor” (Häger, 1985, sid. 4). Historia 
svarar således på frågorna: Vem är jag och vilken är min plats i världen? Max Liljefors, 
forskarassistent vid Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet, menar att: 
”när vi tittar mot framtiden ser vi ett virrvarr av möjliga stigar att vandra, av beslut och 
vägskäl, men när vi blickar bakåt mot det förflutna ser vi en enda väg som leder fram till där 
vi nu står” (Karlsson, Zander, 2004, sid. 93). Detta belyser betydelsen av förståelse för och 
kunskap om historia. Vi behöver för att förstå samtiden också förstå det förflutna. 

3.4.3 Historieämnets uppgifter 
I dagens moderna och multikulturella samhälle är identitetsfrågorna alltid är aktuella. Därför 
har historia en viktig uppgift att fylla. Historia kan i detta sammanhang vara ett hjälpmedel för 
att förklara varför samhället ser ut som det gör idag. Människors historiekunskaper och 
uppfattningar därom, medvetna eller omedvetna, har betydelse för hur de uppfattar och tolkar 
sin vardag, verklighet och olika skeenden i samhället. Kunskap om sin egen identitet genom 
historia ger svar på frågor som; vem är jag? varifrån kommer jag (rötter)? var hör jag hemma?  
Om svaren på frågorna är av mer distinkt karaktär har individen en god kunskap om både sin 
egen och sitt samhälles bakgrund, det vill säga en historiemedvetenhet (Larsson, 1998, sid. 
79f).  
 
Historiemedvetande 
Ett centralt begrepp som funnits med i målformuleringen för ämnet historia sedan 1990-talet 
är historiemedvetande. Begreppet myntades av den tyske historiedidaktikern Karl-Ernst 
Jeismann för att belysa relationen mellan 1. tolkningen av det förgångna, 2. förståelse 
samtiden och 3. perspektiv på framtiden. Begreppet har över tid utvecklats av främst danska 
didaktiker, dess innebörd är till viss del omstritt (Karlsson, Zander, 2004, sid. 44f). 
Historiemedvetande betyder enligt historikern Birgitta Odén ”upplevelsen av sammanhang 
mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av det närvarande och perspektiv på framtiden” 
(Larsson, 1998, sid. 80). Historiemedvetande handlar också om att historia är något som 
ständigt finns runt oss och som människan alltid bär med sig. Det handlar också om identitet 
på många plan – vad som gör oss till svenskar och vår släkts förgångna. Historiemedvetandet 
utvecklas i samklang med samhället; radio, tv, släkt, familj, böcker, resor, musik, tidningar, 
film etcetera (Larsson, 1998, sid. 98). Klas-Göran Karlsson slår i sin bok Historien är nu fast 
att historiemedvetenhet idag är ”den mentala process genom vilken den samtida människan 
orienterar sig i tid, i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en 
specifik framtida utveckling” (Karlsson, Zander, 2004, sid. 45f). Historiemedvetande innebär 
konkret att vi både vill veta vad som hänt men också det inträffades betydelse (Karlsson, 
Zander, 2004, sid. 243). Att utveckla historiemedvetandet är historiedidaktikerns uppgift 
(Andersson, 2004, sid. 42). Skolans uppgift är därigenom att skapa verktyg för eleverna att 
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reflektera och tänka kritiskt för att kunna kontrollera sitt historiemedvetande och på det sättet 
skapa förståelse för vårt beroende av omvärlden (Andersson, 2004, sid. 45). 
 
Identitet 
När det gäller undervisning i historia på gymnasiet såväl som under tidigare skolår har ämnet 
en central uppgift – nämligen att bidra till skapandet av en identitet (Hermansson Adler, s.35). 
En historisk identitet kan beskrivas som ”den självuppfattning vi har om varför vi har blivit 
den person vi är men också en kognitiv förmåga hos oss att kunna identifiera samband i vår 
egen historia för att kunna förstå och påverka denna” (Hermansson Adler, 2004, s. 35).  
 
Identiteten är viktig för vår existens – utan den finns vi inte. Vi som människor behöver veta 
vilka vi är och utifrån detta bestämma våra behov, intressen, rättigheter och skyldigheter. 
Identiteten utgör även basen för vår förståelse och uppfattning om omgivningen. Martin Alm, 
forskare vid historiska institutionen i Lund, skriver i boken Historien är nu att ”det extentiella 
bruket av historia handlar om vår identitet: ”vi” – som grupp, samhälle, civilisation, familj – 
har funnits under lång tid; vi kommer någonstans ifrån. Att minnas vår historia är att minnas 
vilka vi själva är” (Karlsson, Zander, 2004, sid. 244f). I historia är det viktigt att kunna förstå 
historiska samband, detta är ett villkor för att urskilja kausala samband – i denna process 
reflekterar eleven, knyter an till sina känslor och skapar kunskap som i sin tur ger individen en 
historisk identitet (Hermansson Adler, 2004, sid. 80).  
 
Hermansson Adler menar i boken Historieundervisningens byggstenar att det kulturella 
kapitalet, det vill säga seder, vanor, språk och kunskaper, hänger samman med hur väl den 
historiska identiteten utvecklas. Det kulturella kapitalet hos en person bygger ofta på 
kunskaper och sociala färdigheter – grunden för dessa skapas ofta i skolan. Ju rikare kulturellt 
kapital desto bättre utvecklas den historiska identiteten. Läraren i historia har en viktig uppgift 
eftersom undervisningen bidrar till elevens kulturella kapital (Hermansson Adler, 2004, sid. 
36f). 
 
Som vi har sett förutsätter historiemedvetande och identitet varandra. Människan lever i tiden 
och måste förstå sig själv i denna. Människan behöver se sammanhanget igår, idag och 
imorgon för att bilda sig en uppfattning om historien (historiemedvetande) och vilka de själva 
är (identitet) (Karlsson, Zander, 2004, sid. 240f). 

3.5 Historieämnet – struktur och mål 
Bakom den svenska statens utformning av kurs- och läroplaner återfinns olika motiv. De 
grundläggande intressena är att bevara de svenska traditionerna och att förändra dem. Detta 
görs i kursplanerna genom både monumental historia; identitetsbyggande genom monument 
och museiprojekt och kritisk historia; ständigt ifrågasättande av redan vedertagen kunskap – 
ett kritiskt förhållningssätt. Skälen till dessa motiv är att såväl individen som nationen (staten) 
har behov av att identifiera sig i historien för att kunna påverka samtidens olika fenomen i 
”rätt riktning”. Detta bidrar också förhoppningsvis till att individen kan se sig själv i ett 
historiskt sammanhang samt att de kan förstå att de och deras handlingar har betydelse för 
någon både nu och sen (Hermansson Adler, 2004, sid. 70f). 
 
I boken Historieundervisningens byggstenar beskriver Hermansson Adler den kunskapssyn, 
människosyn och samhällssyn som dagens kursplaner uttrycket: ”Världen finns och eleven 
kan nå kunskap om den. I denna process lär sig eleven med stöd av läraren. 
Undervisningsmetoderna är elevaktiva och varierande. Med hjälp av ett kritiskt 
förhållningssätt kan eleven bidra till att förändra denna värld i demokratisk ordning” 
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(Hermansson Adler, 2004, sid. 40). Vad gäller kunskapssynen är den av liknande karaktär 
både i kurs- och läroplan – kunskap ses som en process där eleven är ett lärande subjekt. 
Processen ger förutsättningar för och utvecklar elevens lärande (Hermansson Adler, 2004, sid. 
40). I processen ingår fyra olika kunskapsresultat – fakta, färdighet, förståelse och 
förtrogenhet – dessa är jämbördiga (Hermansson Adler, 2004, sid. 41). I kursplanen lyfts 
också i ett flertal formuleringar att eleven måste få djupa kunskaper – det innebär inte att 
eleven inte behöver mer ytliga kunskaper men att hon/han måste få möjlighet att utveckla 
olika perspektiv och sammanhang kring sin kunskap (Hermansson Adler, 2004, sid. 42f).  

3.5.1 Historieämnet på gymnasiet 
Syftet med historiska studier på gymnasiet är att skapa och utveckla historiemedvetandet hos 
eleverna, att de ska förstå både sin egen och andras identitet. Därtill ska eleverna vidga sin 
värld genom tidsdimensionen och de ska utveckla sin förmåga att förstå och kommunicera 
med människor från andra kulturer och länder. Ytterligare ett syfte är att eleverna ska känna 
ansvar för kulturarvet men på samma gång kritiskt kunna granska detta. Detta ska nås genom 
att den källkritiska metoden används och att eleverna på detta sätt utvecklar en rad 
förhållningssätt; historiskt sinne – förmåga att sätta sig in i en historisk situation, studera 
historia framlänges – vara empatisk, kulturellt synsätt – tolerans och förståelse inför 
kulturmöten och reflektion – kunna diskutera dagsaktuella händelser utifrån ett historiskt 
perspektiv och kunna dra slutsatser om framtidens utveckling (Andersson, Casperson, 
Hermansson Adler, 2001, sid. 29f). 
 
Kursplanen för Historia A på gymnasiet beskriver ämnet enligt följande: ”Ämnet möjliggör 
inlevelse i gångna tider varigenom ett historiskt sinne kan utvecklas, d.v.s. förmågan att 
bedöma gångna tiders människor utifrån deras förutsättningar och villkor. Detta ger samtidigt 
perspektiv på dagens samhälle […] Källkritiken är ämnets grund och ger särskilda möjligheter 
att befrämja en problematiserande och kritisk hållning inför texter, bilder och andra medier 
också i vår egen tid” (SKOLFS 2000:60). 
 
Gymnasieskolans kurs A i historia omfattar 100 poäng (80-100 klocktimmar). Inom ramen för 
denna tid ska historia från begynnelsen fram till idag behandlas (Karlsson, Zander,2004, sid. 
261). Kursplanen innehåller både strävansmål (mål att sträva mot) och uppnåendemål (mål 
som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs). Enligt uppnåendemålen ska eleverna efter 
avslutad kurs bland annan ha kunskap om de huvudsakliga dragen i historien, kunna förstå 
epokbegrepp och andra historiska begrepp, kunna se orsak och verkan bland de historiska 
händelserna och med utgångspunkt i dagens skeenden diskutera dessa genom ett historiskt 
perspektiv. Dessa mål är de mål som kallas uppnåendemål (SKOLFS 2000:60).  
 
Enligt Skollagens författningssamling är mål att sträva mot i historia bland annat att eleven:  
”utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser som 
ger sammanhang och bakgrund för individ och samhälle” 
 
”fördjupar sitt historiemedvetande och utvecklar sin förmåga att anlägga historiska perspektiv 
i studierna inom andra ämnen” 
 
”utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband, vare sig 
det gäller storpolitik eller vardagsliv” 
 
”utvecklar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och 
andra källor” 
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”utvecklar förmågan att självständigt resonera och föra ett samtal utifrån ett historiskt 
perspektiv” (SKOLFS 2000:60). 
 
Bland strävansmålen kan vi se att eleverna ska, i A-kursen i historia på gymnasiet, fördjupa 
sitt historiemedvetande – det vill säga förmågan att koppla samman igår, idag och imorgon 
samt analysera och problematisera förhållanden ur detta perspektiv. Detta faktum 
framkommer i kraven för godkänt: eleven ska kunna se sig själv som en historisk person och 
kunna anta ett framtidsperspektiv (Karlsson, Zander, 2004, sid. 293). 
 
Som vi har sett har ämnet historia en viktig uppgift både i skola och i samhällslivet. Historia 
berättar och förklarar vilka vi är som människor. Vår identitet skapas utifrån historiska 
betingelser och erfarenheter och i denna process är det som kursplanen talar om; 
historiemedvetande en viktig faktor. Historiemedvetandet ger ett sammanhang av igår, idag 
och imorgon. Detta är något som betonas i kursplanen för Historia A på gymnasiet. Målen, 
såväl uppnåendemål som strävansmålen kan endast uppnås om eleverna förstår det som de ska 
lära sig. Vi kan således konstatera att motivation, metodvariation och anpassningen till 
elevernas olika lärstilar blir högst aktuella för att målen i ämnet ska kunna nås. Dessa olika 
komponenter hänger därmed samman. Nästa avsnitt visar på hur detta kan ske i praktiken; hur 
historieundervisning kan bedrivas och hur berättelsen och bilder kan hjälpa till att skapa den 
identitet och det historiemedvetande som kursplanen talar om.  

3.6 Historiedidaktik 
I grekiskan återfinns orden didasko som betyder undervisa och didaktikos som står för 
undervisande. Således avser didaktiken konsten att undervisa det vill säga undervisningslära. 
Undervisningen ska ske efter vissa regler och i skolan utgörs reglerna av styrdokument som 
läroplaner och kursplaner (Andersson, 2004, sid. 16). Enligt en allmän uppfattning består 
didaktik både av undervisningens teori och dess metodik. Dessa delar kan delas in ytterligare i 
läroplansteori, ämnesorienterad didaktik, psykologi och metodik eller i olika nivåer som 
ideologisk-normativ nivå (skolpolitik och skoladministration på central och lokal nivå), 
deskriptiv-analytisk nivå (utbildningsforskning och didaktikforskning) samt 
konkretpragmatisk nivå (lärare och elever i skolan) (Larsson, 1998, 69ff). Kort sagt handlar 
didaktik om vad och hur (Andersson, 2004, sid. 17). 
 
Som vi har sett inrättades historia som vetenskaplig disciplin under första delen av 1800-talet. 
Historiedidaktiken däremot uppstod institutionellt först på 1960-talet (Karlegärd, Karlsson, 
1997, sid. 19). Dessa två ligger dock mycket nära varandra. Klas-Göran Karlsson professor i 
historia vid Lunds Universitet skriver i boken Historiedidaktiska utmaningar (1998) att 
”medan det historievetenskapliga perspektivet av hävd fokuserar det historiska innehållet och 
dess inomvetenskapliga bestämningar och relevanskriterier, understryker historiedidaktiker 
nödvändigheten av att studera historia i ett förmedlingsperspektiv, vilket inte bara får omfatta 
överväganden om historiens innehåll utan också om dess form, funktion, bruk, mottagare och 
mål” (Larsson, Historiedidaktiska utmaningar, sid. 16). Historiedidaktikens syfte är att 
sammanföra ämnesinnehåll och lärande i skolan, sett ur elevens perspektiv (Andersson, 2004, 
sid.17).  
 
Historiedidaktik i dagens form är däremot är ett förhållandevis nytt fenomen. Det 
introducerades som ämne först i slutet av 1980-talet. Tidigare hade ämnesmetodiken, där 
endast praktiska exempel givits utan teoretisk koppling, varit det rådande (Hermansson Adler, 
2004, s.61). Det var egentligen först i slutet av 1990-talet som historiedidaktikens betydelse 
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ökade och sedan dess har mycket hänt. Klas-Göran Karlsson menar i boken Historien är nu 
(2004) att det till och med går att tala om en didaktisering av historievetenskapen. Detta går 
att konstatera till exempel utifrån den ökning av kurser och tjänster inom området 
historiedidaktik som skett samt att de begrepp som kan kopplas samman med området blivit 
betydligt mer frekvent förekommande i forskningen. De saker som konkret kan visa på detta i 
samhället är bland annat statsminister Göran Perssons satsning på information om förintelsen; 
Levande historia och inrättandet av en ny institution vid Linköpings universitet vilken 
inriktade sig på tvärvetenskapliga studier runt historiens och kulturens plats i samhället och de 
otaliga doktorsavhandlingar gällande historiens funktion och position i samhället som lades 
fram under 2001 (Karlsson, Zander, 2004, sid. 191ff).  

3.6.1 Hur undervisa i historia? 
I dagens föränderliga värld är det oerhört viktigt att undervisningen är väl genomtänkt för de 
långsiktiga behov som den ska fylla (Larsson, 1998, sid. 69). Undervisningen i historia måste 
göras förståelig då den är en del av socialisationen. Människan har alltid en uppfattning om 
historia och det är därför viktigt att uppfattningen bygger på sanningen och inte på 
missuppfattningar eller propaganda (Larsson, 1998, sid. 82).   
 
För undervisning i historia krävs att elever och lärare enas om tre viktiga delar – selektion; 
vad ska studeras, kommunikation; vilken metod ska användas och legitimitet; varför vi läser 
det valda området och historia överhuvudtaget. Upprinnelsen till dessa tre delar i 
undervisningen återfinns i Comenius Didactica Magna (1627-1632). Utifrån de frågor som 
Comenius ställde sig; vad? hur? när? varigenom? har vi idag gjort om dem till tre: vad? hur? 
varför? (Hermansson Adler, 2004, s. 61). I den planering som sedan ställs upp utgör mål, 
moment, metoder, material och motiv grundvalen. Vad gäller metoder är strävan att variera 
dessa så långt som möjligt (Hermansson Adler, 2004, sid. 77). Comenius vad- och hur-frågor 
handlar alltså om val av innehåll och metoder (Andersson, 2004, sid. 18). För Comenius var 
djupkunskap och förståelse viktigt. Utgångspunkten för detta var närmiljön och elevens eget 
berättande (Comenius, 1989, sid. 107). Också kunskapen om sammanhanget är något som 
Comenius betonade då han menade att sammanhang bekräftar kunskap och skapar förståelse 
(Comenius, 1989, sid. 172). Han menade att veta något är nämligen att känna en sak genom 
dess orsaker (Comenius, 1989, sid. 173). 
 
Undervisning i historia måste börja med att inventera elevernas erfarenheter och förförståelse 
– detta för att rätt metod skall kunna tillämpas samt att undervisningen läggs på en lämplig 
nivå. En annan förutsättning för att undervisningen skall lyckas är att eleverna är motiverade 
det vill säga att deras aktivitet är hög – varigenom kunskap skapas. Den amerikanske 
pedagogen John Dewey menade att kunskap handlar om att lära sig genom att handla och 
tänka – alltså genom användandet av sinnena. Både Comenius och Dewey hävdar att lärandet 
skall utgå från elevens aktiviteter enligt: 
- Erfarenhetsprincipen 
- Individualiseringsprincipen 
- Motivationsprincipen 
- Aktivitetsprincipen 
- Åskådlighetsprincipen 
- Övningsprincipen (Hermansson Adler, 2004, sid. 72) 
En annan viktig erfarenhet som gjorts gällande undervisning i historia (och i all undervisning 
generellt) är att ”gå från det enkla, kända, specifika och konkreta till det komplicerade, 
okända, generella och abstrakta” (Hermansson Adler, 2004, sid. 73). 
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Historia och förmedlingen av densamma hör ihop med den generella samhälleliga 
moderniseringsprocessen (Larsson, 1998, sid. 19). Från att historieundervisningen på 1950-
talet nästan uteslutande lade fokus på kungar, hjältar och krig och läraren gjorde en ”one-man-
show” handlar dagens undervisning mer och mer om att ta utgångspunkt i eleven själv samt 
att se till de olika sätt elever lär sig på. Detta har varit en förutsättning för en förnyelse av 
metoderna; tillvägagångssätten i undervisningen. Metoderna utgör en grund för en 
lärandeprocess där eleverna skapar förståelse för och kunskaper om historia genom att själva 
arbeta men i ständig dialog med läraren (Hermansson Adler, 2004, sid. 75).    
För att åstadkomma kunskap hos eleverna när det specifikt gäller historia behövs olika 
instrument. För att eleverna ska utveckla ett reflekterande förhållningssätt måste olika 
beståndsdelar i kunskapandet utvecklas. Att förklara något och att förstå något hänger 
samman. Förklaringen ses som ett mått av förståelsen och tvärtom - detta betyder att ”i 
historieundervisningen måste vi […] kunna visa att aktörens agerande går att förklara, men vi 
måste också kunna visa hur aktören förstår sig själv och hur eleven förstår aktören” 
(Hermansson, Adler, 2004, sid. 90). Eleven måste också kunna värdera utifrån den historiska 
kontexten för att slutligen handla när problem av den studerade typen skall lösas 
(Hermansson Adler, 2004, sid. 88f). Ett viktigt inslag i undervisningen för att utveckla och 
fördjupa elevernas kunskaper är att träna eleverna att se olika alternativ och perspektiv på 
historiska företeelser. Detta ger ett kvalitativt innehåll i lärandet (Hermansson Adler, 2004, 
sid. 90). Elevens kunskap fördjupas också då den bild eleven byggt upp av någon historik 
person eller händelse konfronteras med andra elevers bilder av samma person eller händelse. 
Utifrån dessa olika perspektiv måste sedan eleven värdera och ta ställning och på så sätt, 
genom variationen av tankebilder, utvecklas och fördjupas kunskapen och därmed också 
förståelsen (Hermansson Adler, 2004, sid. 100).  
 
Ofta uttrycks att skolan speglar samhället i stort. På samma sätt som att andra skeenden i 
samhället påverkar skolan och dess verksamhet har också intresset för och fokus på ämnet 
historia avspeglats i skolans verksamhet. Intresset för hur historieundervisningen ska 
beskrivas och vilka metoder som ska tillämpas har under de senaste tio åren blivit alltmer 
aktuellt. Här blir det i enlighet med läroplaner och andra styrdokument viktigt att tillsammans 
med eleverna komma överens om vad? hur? och varför? Mot denna bakgrund har metoderna 
för hur undervisningen ska bedrivas utvecklats och förnyats. Hermansson Adler presenterar i 
Historieundervisningens byggstenar förslag på metoder som i historia kan hjälpa till att göra 
det abstrakta mer konkret, det vill säga göra det obegripliga mer begripligt. Dessa är: den 
historiska berättelsen, användandet av bilder, kontrafaktiska övningar (att ändra historien) 
användandet av skönlitteratur för att förstå historia, tematiskt arbetssätt, kvinnohistoria, 
exkursioner, rollspel och förklaringsspel. 

3.7 Den historiska berättelsen – historiedidaktisk metod 1 
I detta avsnitt ska den första, för denna studie aktuella, historiedidaktiska metoden 
presenteras. Denna har i genomförandet kombinerats med den andra historiedidaktiska 
metoden: att undervisa med bild. 

3.7.1 Berättelsens betydelse och struktur 
Det analytiska arbetssättet har dominerat historieundervisningen under en stor del av 1900-
talet. Denna metod har mycket betydelsefulla och helt andra kvaliteter än berättelsen. Den 
lärare som ständigt analyserar stoffet själv och tillsammans med eleverna skapar en 
demokratisk atmosfär där diskussionen förs i dialog. Ständigt läggs nya perspektiv fram, 
stoffet granskas kritiskt och hela tiden förs diskussionen utifrån orsak-verkan, detta leder till 
att eleverna blir aktiva i jämförelse med då berättandet används; här riskerar eleverna att falla 
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in i passivitet då de inte bjuds in att delta på samma sätt (Karlegärd, Karlsson, 1997, sid. 
142f). Under 1900-talet har det analytiska arbetssättet gjort stora landvinningar – genom 
analyser har informationen framställts i resonerande form. Därtill har filosofer gett sitt stöd 
till analytisk pedagogik eftersom det funnits en stark misstro mot berättelsen då de ansett den 
vara mer ”mytologisk” och som ett ideologiskt instrument tjänande det moderna västerländska 
samhället. Dessutom har historiefilosofer menat att det förflutna inte består av regelbundna 
skeenden vilket gjort att de pedagoger som sällat sig till detta synsätt förkastat berättelsen för 
framställan av det förflutna (Karlegärd, Karlsson, 1997, sid. 143).  
 
På 1980-talet skedde förändringar gällande metoderna för historieundervisning. Metoden den 
historiska berättelsen blev alltmer frekvent förekommande. Berättelsen som instrument lades 
in i kursplaner men varför, vad eller hur berättandet borde tillämpas lämnades öppet. En 
förklaring till detta uppsving för metoden är att bra berättelser började skrivas igen vid denna 
tid. En annan anledning kan vara att människor på 1960- och 1970-talen hade upplevt en stor 
samhällsförändring vilket bidragit till förvirring och för dessa blev berättelsen blev ett slags 
trygg nostalgi att hålla fast vid. Berättelsen fyllde därmed ett icke tillgodosett behov. 
Dessutom accepterades berättelsens förklarande styrka (Karlegärd, Karlsson, 1997, sid. 145f). 
Berättelsens betydelse när den inträdde på den didaktiska arenan var att den hade egenskapen 
av att förklara det förflutna på ett sätt som analysen inte gjort. Analysen förklarade visserligen 
men berättelsen kan ibland förklara historien bättre. Berättelsen beskrivs utifrån aktörernas 
tankar och handlingar samt konkretiserar historien (Karlegärd, Karlsson, 1997, sid. 147). 
Berättelsens plats i undervisningen uttrycks i kursplanen för Historia A på gymnasiet enligt 
följande: ”ämnet historia lämpar sig särskilt för var och en att med olika presentationsteknik 
levandegöra och fördjupa förståelsen för människor och samhällen i vår tid och i gångna 
tider” (SKOLFS 2000:60).  
 
En berättelse är enligt Martin Alm en rad händelser, som placeras i en viss inbördes ordning 
och kopplas till varandra: ”händelse B följer på händelse A, men inte av en slump utan till 
följd av A […] en berättelse har en början, som är det tillstånd som råder när händelsekedjan 
inleds, en miss, som ofta kännetecknas av att händelserna tar en ny vändning, och ett slut, som 
är det tillstånd som råder när utvecklingen nått sin slutpunkt. Berättelsen kopplar alltså 
samman saker som är skilda i tid, ibland även i rum” (Karlsson, Zander, 2004, sid. 238f). 
Innebörden av metoden berättelse är inte helt glasklar. Det finns nämligen ingen entydig 
betydelse, dock går det generellt att säga att narrativ berättelse innebär en undervisningsmetod 
som behandlar den historiska och muntliga berättelsen i syfte att erhålla historisk kunskap. 
Det finns alltså inget rätt eller fel sätt att arbeta med historisk berättelse men en viktig del är 
att berättelsen utgår från sanningen, är kronologiskt uppbyggd samt att eleverna upplever det 
som om historien återskapas och att de förvärvar förståelse genom berättelsen (Hermansson 
Adler, 2004, sid. 197). Berättelsen bör vara ungefär tio minuter lång och bygga på sann och 
meningsfull kunskap samt efterföljas av analys, diskussion och reflektion kring berättelsen 
(Andersson, Casperson, Hermansson Adler, 2001, sid. 44f). 
 
Berättelsen hjälper människan att skapa identitet genom att hon/han ser sitt liv och vilka de är 
som en berättelse – den person jag är idag är en följd av den jag var innan och den jag är i 
morgon är en följd av den jag är idag (Karlsson, Zander, 2004, sid. 238). Sålunda blir 
berättelsen ett verktyg då människan försöker att organisera sin verklighet samtidigt som den 
hjälper oss förstå både oss själva och den värld vi lever i – berättelsen utgör därmed grunden 
för hur vi uppfattar historia, styr vårt historiska tänkande och är en förutsättning för vårt 
historiemedvetande (Karlsson, Zander, 2004, sid. 239).    
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Berättelsen bidrar även till att utveckla elevens historiemedvetande genom att fungera som ett 
verktyg då eleverna får öva sig i att artikulera historia (Karlegärd, Karlsson, 1997, sid. 149). 
Enligt den brittiske historiedidaktikern John Fines ska berättelsen göra att människor 
försjunker i de visioner som berättelsen skapar. Fines pekar däremot på behovet för eleverna 
att handla: “[...] they can only learn by doing, by thinking, it is no good, however interested 
they might be, having them as a passive audience. Med handlande (doing) menar Fines att få 
lyssnarnas hjärnor att gå på högvarv och deras hjärtan att slå friskt medan de till synes passivt 
lyssnar” (Karlegärd, Karlsson, 1997, sid. 155f).  
 
Det som idag genomsyrar metoden berättelse är att innehållet anpassas efter elevernas 
intressen och behov eller att eleverna själva är aktiva och producerar berättelser. Syftet är att 
ge en sann bild av och förklaring till det framskridna (Karlegärd, Karlsson, 1997, sid. 157). I 
samband med undervisning i historia finns olika sätt att använda sig av berättelser. 
Hermansson Adler tar utifrån Jan Bjarne Böes bok Å fortelle om fortiden (1999) upp fyra 
olika typer: 
 
Sluten berättelse 
Här finns en bestämd början och ett slut, däremellan återfinns en mittpunkt och en toppunkt. 
En förutsättning för att lyckas med denna typ av berättelse är att eleverna är uppmärksamma 
och har förmåga att leva sig in i berättelsen med sin fantasi. Uppmärksamheten hålls vid liv 
genom att eleverna får veta mer än de aktörer som berättelsen gestaltar. Syftet är att skapa ett 
sammanhang mellan då och nu för eleverna och därigenom öka elevernas medvetande 
gällande historia (Hermansson Adler, 2004, sid. 109).  
 
Öppen berättelse 
Till skillnad från den slutna berättelsen har den öppna inget givet slut här är det istället upp till 
eleverna att ta ansvar, med hjälp av fakta och fantasi, för hur berättelsen slutar. Detta innebär 
att eleverna tvingas sätta sig in i den historiska situationen där de själva får makten att 
bestämma och påverka förloppet. Eleverna måste dock hålla sig inom vissa ramar och får inte 
utesluta vissa historiska händelser eller uppfinningar (till exempel måste stigbygeln få en plats 
i den tekniska utvecklingen på Medeltiden och Rutger MacLean måste lyckas med sina 
skiftesreformer på 1800-talet). Eleverna kan också få lägga fram en alternativ fortsättning 
vilket är motiverat eftersom eleven då får försöka komma fram till de alternativ som fanns i 
den historiska dåtiden. Den historiedidaktiska ansatsen med denna typ av berättelse är att 
träna elevernas historiemedvetande (Hermansson Adler, 2004, sid. 110f). 
 
Fragmentarisk berättelse 
Fragmentarisk berättelse innebär att utifrån historiska föremål (kan vara kläder, vapen, en 
sten, ett redskap, konst etcetera) skapas en berättelse kring vart och ett av dessa. Dessa 
berättelser blir små och fristående och risken är att helheten går förlorad då banden mellan de 
olika föremålen ofta saknas. Dock går det genom föremålen att vidga elevernas perspektiv 
genom att föra utvecklande samtal om dito – vem har haft klädesplagget, hur levde den 
personen, vem har använt vapnet – vad hände, hur har redskapet tillverkats och hur såg 
platsen ut där det användes etcetera. Detta gör att kronologin återskapas runt föremålet och 
föremålet får större betydelse (Hermansson Adler, 2004, sid. 111). 
 
Berättelsen som storyline 
Denna metod bygger på att ämnena i skolan integreras vilket leder till att en helhet skapas. 
Här binder en röd tråd eller en styrd berättelse ihop de mindre delarna. Eleverna får 
fortlöpande genom arbetet lösa uppgifter av olika karaktär – tala, läsa, skriva, räkna och 
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skapa. De kan om de vill spela olika roller när problem skall lösas men har också rätt att kliva 
ur sin roll. Berättelsen kan formas av elever och lärare tillsammans och eleverna ska genom 
hela arbetet dokumentera vad gör – till exempel i en loggbok, på en plansch eller genom att 
filma. I detta arbete får läraren en roll av att vara handledare då hon/han ska leda eleven i 
lärandet, agera samtalspartner och därigenom belysa nya perspektiv, vara ett stöd för eleven 
så att hon/han finner rätt inlärningsmetod samt avsätta tid för reflektion (Hermansson Adler, 
2004, 112ff). 

3.7.2 Berättelsen – grund för historisk kunskap 
Genom att använda berättelsen i historieundervisningen ges utrymme inte bara för den stora 
historien utan också för den lilla berättelsen. Den kunskap som förs fram genom de små 
berättelserna bör knytas samman så att en helhet skapas och därigenom också sambanden 
mellan både det lilla och mellan det lilla och det stora. På så sätt kan också den legitima 
grunden för den kunskap som avses förmedlas skapas. Viktigt att komma ihåg i detta 
sammanhang är att det förflutna inte själv kan tala utan att allt som återges är tolkningar 
gjorda med en källkritisk inställning. Dessa tolkningar kan presenteras som berättelser – 
därmed är förståelsen av historia till viss del en estetisk upplevelse (Hermansson Adler, 2004, 
sid. 115f).  
 
Berättelsen kan som påvisats ge en, om än inte bättre, så en mer levande historia än den 
tidigare tillämpade analysen. Berättelsen förklarar även historia och gör det studerade mindre 
abstrakt vilket hjälper eleven i förståelseprocessen. För förståelsen av samtiden behöver 
eleven både skapa en historisk identitet och en medvetenhet – detta är två faktorer som den 
historiska berättelsen bidrar till. Eleverna lär sig genom att själva producera 
berättelser och genom att handla. För det sistnämnda kan nästa historiedidaktiska metod bli 
aktuell.  

3.8 Att undervisa med bild – historiedidaktisk metod 2 
Den tjeckiske pedagogen Johann Amos Comenius (1592-1670) reformerade på 1600-talet den 
svenska skolan. Comenius menade att undervisning ska vara till för alla och att det är mycket 
viktigt att den anpassas till elevernas behov och intressen. Undervisningen ska utgå från det 
enkla och gå till det sammansatta men av särskild betydelse är att undervisningen är konkret. 
Att eleverna är motiverade var enligt Comenius en förutsättning – detta skapas genom att 
lärandet utgår från människans alla sinnen. Comenius hävdade också att alla ska få möjlighet 
att lära sig allt – där allt innefattar kunskap i fundamentala orsaker och mål. För att lyckas 
med detta; att åskådliggöra verkligheten måste text och bild kombineras. Med denna 
övertygelse skapade Comenius verket Orbis Sensualium Pictus, Sinnevärlden i bilder. Boken 
framställer hela världen och är i detalj illustrerad – för att eleverna ska förstå varje saks plats i 
tillvaron (Halldestam, Allas bästa kräver att alla lär allt, Skolvärlden, 2005, Nr 7/April, sid. 
30). För att konkretisera undervisningen måste bilden få en central roll – detta leder till 
inlärning. Vårt talesätt En bild säger mer än tusen ord visar på betydelsen av detta (Angvik, 
1990, sid. 35).  
 
Användandet av bilder har stor betydelse för förståelsen. När en människa enbart läser en text 
om en händelse riskerar texten att bli mycket lång. Bilden kan förmedla mycket mer. Bilden 
hjälper till att tolka texten och texten hjälper på samma sätt till att tolka bilden – 
transmediation. Undersökningar har gjorts där det visat sig att det tar längre tid att läsa en text 
om inte texten är kombinerad med en bild. Detta stödjer antagandet om att kombinationen av 
text och bild är verkningsfull då en föresällning om något avses skapas (Newton, 2003, sid. 
130f).  
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Att undervisa med bild kan vara ett sätt att både låta kunskap växa liksom att sammanställa 
den; reducera. Hermansson Adler menar ”att förstå bilder och uttrycka sig i bild är […] lika 
viktigt som att tala, läsa, skriva och räkna” (Hermansson Adler, 2004, sid. 125). Att titta på 
bilder kräver en mental aktivitet hos eleverna då bilder hela tiden måste tolkas utifrån de 
erfarenheter och referensramar som varje individ har (Imsen, 2000, sid. 162). Användandet av 
bilder i historieundervisningen kan hjälpa till att göra det berättade mindre abstrakt och 
dessutom ge en helt annan upplevelsedimension till kunskap som eleverna får genom texten i 
läroböcker (Karlsson, Zander, 2004, sid. 90). Att använda visuella föreställningar varierar 
också undervisningen naturligt (Angvik, 1990, sid. 27). Därtill ger bilden en bättre 
beskrivning av det studerade området samt ökar motivationen och aktiviteten (Angvik, 1990, 
sid. 37).  
 
Bilder i form av fotografier, målningar, skulpturer och teckningar berättar något om den 
historiska diskursen (Hermansson Adler, 2004, sid. 125) men också om den tid vi lever i idag 
(Karlsson, Zander, 2004, sid.87). Det är dock inte säkert att alla bilder berättar den historiska 
sanningen. Det är därför alltid viktigt att förhålla sig källkritiskt till bilden genom att 
bestämma karaktären på den original; framställt av upphovsmannen, kopia; efterbild gjord av 
någon annan än upphovsmannen, reproduktion; fotografisk avbild av ett original, replik; 
upphovsmannen upprepar sitt original, parafras: omtolkning av originalet, pastisch; imitation 
av originalet i annan stil och plagiat; stöld/imitation av originalet (Hermansson Adler, 2004,  
sid. 127). Detta är något som också Max Liljefors pekar på i boken Historien är nu. Han talar 
särskilt om konst och att denna form av bilder oftast inte har för avsikt att förmedla historia 
och ofta är subjektiva, flertydiga och ibland motsägelsefulla.  Konstverk kan också tyckas 
höra hemma i en helt annan tid än den de är skapade i – därav bör vi vara försiktiga med att 
påstå att konstverk endast speglar tillkomsttidens diskurs däremot kan vi anta att den speglar 
en del av den tiden (Karlsson, Zander, 2004, sid. 87f). 
 
I Undervisningen är alla typer av historiska bilder användbara så länge de tillför ett stoff till 
lärandeprocessen för eleverna. Det kan vara bilder med olika karaktär eller syfte som 
nyhetsbilder, reklam, propaganda, underhållning eller konst (Hermansson Adler, 2004, sid. 
126).  

3.8.1 Processen 
För att eleverna ska lära sig något från bilder och kunna ta ställning utifrån dem är det 
nödvändigt att de får öva sig på att beskriva bilden och analysera dito. Ett sätt att arbeta med 
detta kan vara efter en analys som sätter samman delar och detaljer till en helhet genom att:  

1. Utforska innehållet 
2. Reflektera över upplevelsen 
3. Ta ställning 

Att utforska en bild innebär enligt Hermansson Adler att fundera kring frågor som rör: 
• Bakgrund, förgrund, bildens uppbyggnad 
• Identifikation av föremål och människor 
• Handlingar, relationer, gester i bilden 
• Kompositionens linjer och ytor, ljus och mörker, eventuell färgkomposition 
• Bildmotivets presentation 
• Bildens uppgift – upplysning, sensation, sympati, empati, avskräckande, satirisk, 

humoristisk, politisk, religiös… 
• Identifikation av avsändare och bildmottagare 
• Det ursprungliga och nu uppfattade syftet 
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• Betraktarens placering (Vad händer om bilden betraktas från ett annat håll?) 
• Bildens tillkomst enligt eventuell källhänvisning (Hermansson Adler, 2004, sid. 128) 

I arbetet med bilder i historieundervisningen får både övningar i att beskriva och att analysera 
bilder plats. Utifrån givna fakta får eleven reflektera över bilden. Pedagogerna Boud, Keogh 
och Walker (Reflection: Turning Experience into Learning) beskriver denna process i tre steg: 
 1. Eleven återvänder i tanken till sina upplevelser vid mötet med bilden 

2. De olika känslorna i närvaro av bilden uppmärksammas, indelas och knyts till 
händelser i bilden 
3. Eleven anger skillnaden mellan den första upplevelsen och upplevelsen av 
samma bild efter att ha tänkt igenom sina upplevelser  
(Hermansson Adler, 2004, sid. 128). 

För att få eleverna att reflektera kan läraren utgå från frågor som rör de känslor som bilden 
skapar hos eleverna, i vilken grad eleverna kan leva sig in i bildens händelser och människor, 
vad som har hänt innan ”bildögonblicket” och vad som skett efter, alternativa tolkningar av 
bilden, bildens relevans för syftet med övningen, bilden som arbetsverktyg – stimulerande, 
jobbigt, utmanande etcetera och hur bilden kan hjälpa eleven att nyttja bilden som fakta och 
hjälpa till att skapa förståelse som i sin tur kan användas för att ta ställning till saker och ting 
(Hermansson Adler, 2004, sid. 129).  

3.8.2 Bildövningar 
Det finns många olika sätt att utforma övningar på i undervisningen då bilder används. Nedan 
presenteras fritt efter Hermansson Adler samt Karlsson och Zander några varianter på 
bildövningar. 
 
Perspektivseende – integration av kognitiv och socioemotiv kunskap 
Övningen innehåller olika bilder utifrån vilka eleverna inledningsvis får välja ut tre bilder som 
de anser berättar mest om det studerade området. Därefter får de arbeta självständigt med 
dessa genom att i en rad moment bearbeta bilden: eleverna skriver till respektive bild en kort 
personlig kommentar där de förklarar varför just den bilden är viktig att visa för världen idag, 
bilderna ordnas i tidsordning och platserna där bilderna är tagna eller kommer ifrån markeras 
på en karta, därefter bestämmer eleven vilken slags aktör som har tagit/skapat bilden och vilka 
minnesanteckningar personen ifråga gjort då hon/han ska berätta för andra om bilderna, 
eleven föreställer sig senare att bilderna har fallit i glömska men hittas många år efter att de 
togs/skapades – vad berättar skaparen vid denna tid om bilderna?, upphovsmannen bakom 
bilderna byts nu ut och eleverna får beskriva en ny upphovsman och dennes förklaring till 
bilderna, på samma sätt som för den första tänkta upphovsmannen glöms bilderna bort -  men 
återfinns därefter av dennes barnbarn – vad berättas om bilderna vid denna tid?. Till sist delar 
och jämför eleven sina bilder och svar med en annan elevs – vilka likheter och skillnader 
finns i hur de båda eleverna tänker (Hermansson Adler, 2004, sid. 130f).  
 
En annan variant på detta kan vara att eleverna får rita en prat- och/eller tankebubbla till 
personerna på en bild. På så sätt måste eleven försöka leva sig in i och förstå hur det är för 
personerna på bilden. Här kan fokus i texten ligga på vad personen på bilden vill förmedla till 
eftervärlden och vad dagens människor bör tänka på (Hermansson Adler, 2004, sid. 132).  
 
Denna typ av övningar lägger fokus på att samordna kognitiva och socioemotiva kunskaper 
hos eleverna där de kognitiva kunskaperna sätter gränsen för tankar och motiv hos aktören 
men där den socioemotiva kunskapen fördjupar förståelsen av ämnet (Hermansson Adler, 
2004, sid. 131). Frågorna när, var och hur utgör en gedigen bas för kognitiv kunskap medan 
frågan varför kräver både kognitiv och socioemotiv kunskap. Varför-frågan bör vara en så 
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kallad autentisk fråga – det vill säga en fråga där det inte finns några fel eller rätta svar. Dessa 
varianter av frågor leder ofta till bättre studieresultat då eleverna utifrån sin egen kunskap får 
sätta sig in i den historiska personens situation (Hermansson Adler, 2004, sid. 133). Då eleven 
skriver ner sina funderingar kring bilden använder de sig av instrumenten beskriva, analysera, 
förklara, förstå och värdera. När eleverna kommunicerar med varandra skapas därtill nya 
perspektiv och nya insikter som i sin tur gör att eleven tvingas hantera olika perspektiv och 
göra urskiljningar bland. När de olika perspektiven möts sker lärande (Hermansson Adler, 
2004, sid. 131).  
 
Begreppsförståelse på deduktiv och induktiv väg 
Denna övning utgår från att elevernas jaguppfattning utvecklas med hjälp av symboler – 
handlingar, vanor, symboler, bilder och förebilder. Elevernas moral övas genom 
kommunikation med betydelsefulla andra såsom kamrater, släktingar och vänner som idoler 
eller förebilder samt med generaliserande andra: maktens och skolans representanter som 
lärare, fritidsledare, historiska eller nutida personer som förebilder.  
 
Övningen innebär att till exempel ett begrepp studeras med utgångspunkt i olika bilder vilka 
är hämtade från olika historiska tider och epoker vilket skapar en mängd olika perspektiv på 
begreppet och därtill vid en värdering av eleven ger ett vidare förklaringsvärde på dito. Detta 
är ett induktivt angreppssätt där eleverna utifrån bilder och information kan dra slutsatser och 
definiera ett begrepp till exempel hjälte (Hermansson Adler, 2004, sid. 135). Lärandet kan 
också utgå från en färdig definition, en deduktiv ansats, där eleverna utifrån bilder får stämma 
av dito mot definitionen. Här får eleverna möjlighet att kritiskt granska sina förslag till t.ex. 
hjältar och därefter verifiera eller förkasta dem då de jämför dem med definitionen. De 
historiska fakta som varje bild och hjälte står för utgör basen för den granskning som eleverna 
gör. I exemplet hjältar kan också fiktiva och historiska hjältar jämföras då eleverna måste 
utgå från sina erfarenheter från TV och film (Hermansson Adler, 2004, sid. 134).   
 
Fixering av aktörens ansvar 
Denna typ av övning utgår från att eleven ska studera aktörerna på bilden och dessas 
moraliska ansvar i händelsen. Eleverna måste fundera över om handlingen är medveten eller 
omedveten, avsiktlig eller oavsiktlig och slutligen om handlingen är frivillig eller ofrivillig. 
Utifrån frågorna och svaren går det att fundera vidare i det stora sammanhanget samt att ändra 
förutsättningarna för fakta till bilden. Ett exempel på bild kan vara en avrättning av 
motståndare till Tredje Riket under andra världskriget – bilden innehåller olika aktörer.  
 
I övningen får eleverna möjlighet att värdera utifrån givna fakta och bildens verkliga innehåll. 
De kan i bildögonblicket avgöra vem eller vilka som är offer, förövare, åskådare, medlöpare 
och hjälte. Mot denna bakgrund går det därför att påstå att det är möjligt att erhålla moralisk 
kunskap i arbetet med bilder i historieundervisningen (Hermansson Adler, 2004, sid. 136f). 
 
Tid och Kausalitet 
I denna övning får eleverna arbeta med att fundera över vad som hänt innan och vad som kan 
tänkas ha hänt efter bildögonblicket. Således blir det eleverna som försöker skapa 
händelseförloppet. Ett exempel på en sådan bild kan vara en bild från en skyttegrav under 
första världskriget. Denna övning kräver dels att eleverna måste analysera bilden – vad händer 
på den? vilka känslor, tankar, ord och handlingar förmedlas genom bilden? I nästa steg måste 
eleverna antingen med ord i en tänkt bild eller genom att söka efter en annan bild beskriva vad 
som hänt innan och efter. Därefter kan en sammanfattning göras genom att före- och 
efterbilderna fixeras på två större papper. Eleverna bör i dialog berätta vad det är i den första 
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bilden som är orsak till den efterföljande det vill säga vilka direkta och indirekta orsaker 
finns?  
 
Här får eleverna möjlighet att utifrån sina egna historiska kunskaper öva sig i kausalt 
tänkande samt att kategorisera orsaker och följder. Eleverna övas i att hålla sig inom 
faktaramarna och inte sväva ut i fantasin. Eleverna får också lära sig att det fokus de väljer för 
sina analyser kan få betydelse till exempel om de väljer en del av bildens innehåll eller ser till 
den helhet bilden visar. Ett annat syfte med övningen är att eleverna ska få inblick i de enormt 
stora krav som ställs på den fakta som presenteras i text men också till bilder eftersom 
analysen av orsakerna till bilden och dess innehåll kan göras utifrån ett studie av detaljer eller 
från helheten. Det som detaljen visar, till exempel en persons upplevelser i bilden kanske inte 
går att applicera på alla personer i liknande situationer (Hermansson Adler, 2004, sid. 137f). 
 
Samspelet mellan bild och text 
Syftet med denna typ av övningar är att eleverna får skriva egna bildtexter som är 
reflekterande till sin karaktär och därför kan ge helt nya perspektiv på innehållet i bilden. I 
denna process är det viktigt att det inte finns ett givet svar på de frågeställningar som 
reflektionen utgår ifrån. Ett tänkt tillvägagångssätt kan vara att eleverna får välja ut en bild i 
läroboken som de tycker är den viktigaste för det studerade området. Därefter får de skriva en 
reflekterande text om vad bilden innehåller. Därefter får varje elev i kommunikation med en 
eller flera andra elever fundera och diskutera sina reflektioner. På detta sätt skapas en ny 
förståelse för bildens innehåll. Ett annat sätt att arbeta med text och bild kan vara att eleverna 
får komponera ett kortare stycke poesi till bilden – denna blir också av reflekterande natur.  
 
Texten som skapas till bilden i dessa övningar blir ett komplement till bilden och berättar det 
som inte bilden förmedlar eller visar klart. Genom att eleverna sedan får diskutera sina 
reflektioner och olika perspektiv ökar förklaringen av bilden. Följaktligen går det påstå att 
bilden säger mer än tusen ord kan (Hermansson Adler, 2004, sid. 139), det vill säga att bilden 
ger helt andra kunskaper än vad ord kan göra (Karlsson, Zander, 2004, sid. 90). Ett annat sätt 
att arbeta med bilder och text kan vara att kombinera om text och bild genom att till exempel 
jämföra två versioner av samma text som kopplats samman med två olika bilder (Karlsson, 
Zander, 2004, sid. 91f).  
 
Mot denna bakgrund presenterar Hermanson Adler en mall som kan användas av 
gymnasieelever för kritisk granskning av bild och text i läroböcker. I stort utgår denna mall 
från att undersöka om bild och text är dekorativ, informativ eller reflekterande. Detta är ett 
steg i en metakognitiv inlärning där eleverna vid studier av historiska bilder kan finna att 
deras eget lärande ter sig på olika sätt. Det är i vid användandet av bilder således mycket 
viktigt att använda sig av reflektion och låta eleverna arbeta medvetet med bilder för att nå ett 
bra, kvalitativt resultat (Hermansson Adler, 2004, sid. 140f).  
 
Konst i undervisningen 
När det gäller användandet av konst i undervisningen finns några saker att särskilt beakta. 
Ofta är eleverna ovana att studera konst varför det kan vara bra att hjälpa eleverna att verkligt 
se bilden. Detta kan med fördel ske efter det att eleverna själva fått studera och fundera kring 
bilden. Ofta lägger vi inte märke till det vi egentligen ser (Karlsson, Zander, 2004, sid. 96). 
Konst behöver dock inte bara vara tavlor eller skulpturer, i konst kan också film och andra 
medier inbegripas. 
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Rörliga bilder – film som historieförmedlare 
I början på 1990-talet pekade den amerikanske författaren Gore Vidal på att filmen var 1900-
talets främsta förmedlare av historiska budskap – under 1800-talet var motsvarande 
förmedlare varit litteraturen. Enligt forskarassisten Ulf Zander vid Lunds universitet kommer 
inte de rörliga bildernas dignitet att minska i framtiden heller. Under lång tid har historia 
händelser utgjort motiv för skapandet av filmen (Karlsson, Zander, 2004, sid. 125).  
 
Vad är det då som gör filmen till en sådan framgångssaga vad gäller gestaltningen av 
historiska personer och händelser? Zander menar att ”de filmer som utspelar sig i historisk 
miljö har både det förflutna i sig och samtida samt efterföljande representationer av det 
historiska förloppet att anspela på” (Karlsson, Zander, 2004, sid. 126). Film gör också att 
betraktaren får lättare att skapa associationer (Hermansson Adler, 2004, sid. 143). Dagens 
teknik möjliggör till exempel för betraktaren att följa varje enskild aktör genom subjektiva 
tagningar och att visa bilder från olika vinklar (Karlsson, Zander, 2004, sid. 126) något som 
text och stillbilder inte kan göra på samma sätt. Film kan hjälpa till att placera människan i 
centrum av den historiska händelsen och var och en får då möjlighet att uppleva; se, höra och 
känna historien (Karlsson, Zander, 2004, sid. 127).  
 
Film i historieundervisningen ger således möjlighet till fördjupade studier i historia. Dock 
måste filmen på samma sätt som en stillbild analyseras och ”reflekteras”. Detta går att göra 
genom till exempel följande frågor kring filmen: 

• Syftet: vad vill den uppnå hos åskådaren? hur skildras samhället och människorna? 
• Medel och effekter: hur uppnås syftet? vilka filmiska metoder används för att förstärka 

framställningen? vilka effekter har använts – ljus, ljud, kamerateknik – och hur 
påverkar dessa? vilka karaktärer och miljöer framställs – och vilka effekter ger dessa? 

• Innehåll: vad vill filmen förmedla? finns det liknande eller jämlöpande berättelser? 
vilka höjdpunkter finns? hur bör slutet tolkas och vilken kritisk skulle kunna riktas 
mot filmen? (Hermansson, Adler, 2004, sid. 145). 

När eleverna ges möjlighet att granska filmen, analysera och diskutera dess form och innehåll, 
granska riktigheten i innehållet samt kanske även dess skapare och den samtida kontexten 
skapas nya perspektiv vilka i sin tur hjälper till att fördjupa elevernas kunskaper i historia 
(Hermansson Adler, 2004, sid. 149).  
 
På samma sätt som att det är viktigt att ha en kritisk inställning till stillbilders egentliga syfte 
bör betraktaren av en historisk film också betänka denna aspekt. Film riskerar att förmedla 
händelser och perioder endast från ett visst perspektiv eller från det redan vedertagna 
perspektivet därtill kan film också vinklas genom att de håller måttet för att vara politiskt 
korrekta. En annan aspekt av detta är att det endast är en liten del, ofta den ”stora” historien 
som visas i filmformat medan den ”lilla” historien inte sällan faller i glömska. Vid skapandet 
av film används också kläder, föremål, miljöer och andra detaljer som inte ger någon garanti 
för att det som senare presenteras blir en korrekt bild av den tid eller den omgivning som 
skaparen avser återge. Inte heller kan filmskaparen ta hänsyn till historievetenskapens 
tveksamheter när det gäller vissa uppgifter – detta leder till att filmskaparen kan konstruera 
vissa delar av historien själv genom att förenkla eller lägga till. Dock ska inte förglömmas att i 
många fall har filmen varit det mediet där något som varit bortglömt eller förträngt lyfts i 
dager och därefter blivit föremål för professionella historikers granskning (Karlsson, Zander, 
2004, sid. 128ff).  
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3.8.3 Förståelsekomponenter i arbetet med bilder i historia 
Användandet av bilder i undervisningen utgör rikliga källor till kunskap och förståelse. Vid 
studiet av bilder i historia finns en rad faktorer som bidrar till att skapa denna förståelse. 
Hermansson Adler beskriver dessa fyra faktorer enligt följande: 

• Faktum: berättar vad som händer i bilden 
• Sammanhang: ger en bild av hur händelserna i bilderna är en del i en större kontext – 

något har hänt före och något efter bildögonblicket 
• Aktörer: eleven förstår händelsen på bilden genom aktörerna eller den fotograf eller 

skapare som står bakom bilden 
• Oss själva: eleven förstår hur hon/han tänker om bilden och bildens innehåll – 

metakognition (Hermansson Adler, 2004, sid. 141) 
 
Genomgående i de exempel som givits på övningar med bilder är att elevernas lärande genom 
kommunikation och i dialog med varandra ska utvecklas och fördjupas. Dessa så kallade 
lärandedialoger har utifrån den historiska bilden bestämda mål:  

1. eleven ska kunna bedöma värdet av olika kunskapsperspektiv med 
utgångspunkt i bildinnehållet 

2. eleven ska träna sig i att skapa nya kritiska perspektiv på bildens innehåll 
utifrån det lärobokens text förmedlar 

3. eleven ska utforma reflekterande tankeverktyg för hur hon/han kan 
tillgodogöra sig kunskap genom och ur bilder 

4. varje elev ska i en jämställd, förståelig och uppriktig dialog med andra elever 
erhålla kunskaper utifrån bilder (Hermansson Adler, 2004, sid. 141f). 

Med utgångspunkt i det ovan belysta går det konstatera att bilder och film har en stor 
betydelse i undervisningen i historia. Dessa metoder hjälper till att skapa en mångfald med 
nya perspektiv och uppfattningar om historiens gång. Vid avsaknad av dessa tillvägagångssätt 
riskeras ett djup i förståelsen och kunskapen gå förlorat (Hermansson Adler, 2004, sid. 151).  
 
För att sammanfatta den andra historiedidaktiska metoden; att undervisa med bild vill jag lyfta 
fram några saker. Det står efter denna presentation klart att bilder kan i historieundervisningen 
göra ämnet mer konkret. Detta var något som Comenius pekade på redan på 1600-talet – text 
och bild måste kombineras. I arbetet med bilder får eleverna möjlighet att ta del av och 
uppleva historien på ett annat sätt än om bilder helt uteslöts. För att eleverna ska lära sig något 
av bilder krävs det att de får möjlighet att beskriva och analysera dito. Bilder används för att 
öka förståelsen genom att eleverna får träna sig på att se händelser ur olika perspektiv och 
sätta sig in i en historisk persons situation. Dessa övningar fokuserar när, var, hur och varför. 
Bilder kan också användas då förståelse för ett begrepp avses skapas eller när aktörers ansvar 
ska diskuteras. Dessutom kan bilder vara utgångspunkten då kausalitet; orsak och verkan ska 
studeras. Även film, alltså rörliga bilder, kan vara av stor betydelse i historieundervisningen 
då de kan visa på en historisk miljö som är svår att klä i ord. Viktigt att komma ihåg när bilder 
används är dock, som vi sett, att förhålla sig kritiskt till dessa likväl som vi innehar ett kritiskt 
förhållningssätt till historiska (och samtida) texter. Så här långt har vi sett att bilder är en 
komponent som kan hjälpa till i inlärningsprocessen. 

4. GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel ska en redogörelse för mitt tillvägagångssätt och tillämpning av de didaktiska 
metoderna, berättelse och bild, göras. Grunden för genomförandet ligger i den bakgrund som 
presenterats ovan. Kapitlet inleds med en introduktion av de praktiska ramarna. 
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Tidsram 
Tiden för undersökningens genomförande i gymnasieskolans verksamhet sträcker sig över 
fem veckor höstterminen 2005. Till detta kommer ytterligare tid för undersökningens 
förberedelse, analys och sammanställande om totalt sex veckor. 
 
Undersökningspersoner  
Studien har genomförts i en årskurs tre på Medieprogrammet. Elevantalet var 18 stycken och 
alla var flickor. Intentionen var att genomföra studien i ytterligare två grupper, vilket också 
inleddes, men då förutsättningarna för genomförandet ändrades av att ännu en student kom in 
för att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning hos samma handledare innebar detta att 
jag fick lämna bort två av tre grupper i historia. Anledningen till att två grupper och inte 
enbart en lämnade bort var att jag dessutom hade undervisning i samhällskunskap. 
 
Valet av undersökningsgrupp är mycket intressant i det studerande avseendet. Detta då elever 
på medieprogrammet lär sig hantera och bruka alternativa kommunikationssätt än det mest 
frekvent förekommande – ord, i form av text. Medieprogrammets kommunikationsmedel är 
förutom text också bilder (foto och film) och ljud. Eftersom denna studie avser undersöka hur 
bilder kan hjälpa till att öka förståelsen och inlärningen är undersökningsgruppen väl 
passande. 
 
Bortfall 
Av de 18 eleverna i klassen deltog regelbundet 16 elever. Det går således att räkna med ett 
bortfall på två personer. 

4.1 Upplägg 
Vid starten av min verksamhetsförlagda utbildning hade min handledare redan planerat att det 
område eleverna skulle arbeta med den närmaste perioden var Medeltiden. Därför blev jag 
styrd av detta. Avsikten var att arbeta med ett område där fler olika typer av bilder (konst, 
propaganda, foton) kunde användas men detta gick inte att genomföra då eleverna valt att läsa 
kursen Historia A kronologiskt och de innan precis hade avslutat området Antiken. Den 
historiska period som stod på tur var Medeltiden. 
 
Området inleddes med en kortare presentation runt vilken en dialog med eleverna fördes där 
det funderades, resonerades och redogjordes för när det som kallas Medeltiden inträffade, 
varför perioden kallas Medeltiden och om det verkligen var en ”mellantid” – mellan antiken 
och den efterkommande perioden renässansen. Här drogs också paralleller till vad som hade 
hänt innan, vilken utveckling som hade skett och vart centrum i världen låg vid denna tid. 
Efter denna introduktion fick eleverna veta hur många veckor respektive lektionstillfällen vi 
hade tillgodo, målen i kursplanen och de mål som jag ställt upp utifrån denna, gällande 
Medeltiden. Eleverna fick också ta del av de betygskriterier som jag formulerat för området 
(Se bilaga 1). Därefter planerades i samråd med eleverna området – hur de ville arbeta och hur 
området skulle examineras. Eleverna uttryckte en önskan om att ha kortare genomgångar (det 
vill säga inte hela lektionspass) där det viktigaste om Medeltiden lyftes fram samt att de också 
ville genomföra ett eget arbete där de fritt, efter eget intresse, fick välja ett område. Detta 
arbetssätt enades vi om. Jag ställde dock upp två krav på eleverna gällande deras eget arbete, 
det skulle omfatta ungefär en A4 eftersom målet var att kopiera upp allas arbeten så att alla 
fick del av allt och att det i arbetet skulle det finnas med minst en bild. Genomgångarnas 
upplägg komponerades enligt följande: 
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Tid: tio lektionstillfällen a 80 minuter (med bortfall av ett tillfälle under skolans 
Internationella dagar samt en lektion för prov) 
 
Tidig medeltid Hur såg Europa ut vid denna tid? Vart bodde 

människor? Hur försörjde de sig? Folkvandringarna – 
vad var det och vilka blev resultaten av dem? 

 
Medeltida landsbygd Varför uppstod det feodala systemet i Europa och 

vad var det? Vilka tekniska framsteg gjordes och 
vilka konsekvenser fick de? 

 
Den medeltida staden Varför och var växte städerna upp? Hur såg det ut i 

staden och hur levde människorna där? Köpmän och 
hantverkare. 

 
Den medeltida handeln Varför ökade handeln under högmedeltiden? Vilka 

varor handlade människor med? Vilka viktiga 
handelscentra fanns i Europa vid denna tid och varför 
låg de just där de låg? 

 
Norden och Sverige Hur såg det ut i Norden och Sverige vid denna tid? 

Hur levde människor och hur var samhället 
organiserat (ättesamhälle, ståndssamhälle)? Vad 
hände när kristendomen kom? Kalmarunionen, 
Engelbrektupproret och Gustav Vasa. 

 
Senmedeltida kris  Vad hände under senare delen av medeltiden och 

vilka orsaker hade detta?  
Eleverna blev från starten informerade om att min undervisning och deras prestationer skulle 
komma att utgöra underlag för min studie. Detta hade ingen elev invändningar emot då frågan 
om deras deltagande ställdes. 

4.2 Undervisning med berättelse och bild som didaktiska metoder 
De metoder som presenterats i bakgrunden, berättelsen och användandet av bilder har i hög 
grad tillämpats i min undervisning. Ofta har bilder, genomgångar och/eller berättelse 
kombinerats. Dock har inte alla varianter av metoderna tillämpats, detta på grund av tidsbrist. 
 
Berättelsen har jag försökt välja eller konstruera på så sätt att eleverna lätt kan identifiera sig 
med den händelse eller miljö som beskrivits. Nämnas bör är att berättelsen, som den förklaras 
i bakgrunden, inte har funnits med i alla genomgångar, detta till stor del på grund av 
tidsbristen för elevernas eget arbete. Berättelsen har använts under lektionerna Medeltida 
landsbygd och Den medeltida staden. Vid den första av dessa lektioner användes sluten 
berättelse där eleverna fick se en bild (konst – franskt 1400-tal) av bönder som inställer sig 
hos sin godsherre runt vilken jag berättade. Den andra lektionen som behandlade den 
medeltida staden fick eleverna själva genom öppen berättelse skapa en skildring av en person 
i staden. Jag läste också en skildring om hur det kunde se ut i en medeltida stad, främst i 
hygiensikt hänseende. Mot bakgrund av den sista lektionen där jag knöt ihop området 
Medeltiden användes fragmentarisk berättelse där jag först berättade en liten berättelse om en 
sten i Visby som under åren såg handelsfartygen öka i antal och iakttagelser runt detta. 
Därefter fick eleverna muntligt berätta för varandra i mindre grupper om ett föremåls 
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erfarenheter och observationer i ett medeltida sammanhang. Syftet med denna övning var 
också att repetera området. 
 
Under genomgångarna har bilder fortlöpande använts. Min tanke har i Comenius anda varit 
att gå från det enkla till det sammansatta och här har bilden fått utgöra det enkla och analysen 
och förklaringen det sammansatta. Även bilder som inte kräver analys eller förklaring har 
använts, till exempel bilder på verktyg eller indelning av jorden i en medeltida by, detta med 
syfte att visualisera ett begrepp eller nytt ord för eleverna. Bilderna som använts i 
undervisningen har hämtats både från läroböcker, bildsamlingar, Internet och övrig litteratur. 
De flesta bilder som behandlar perioden Medeltiden har varit målningar men också nutida 
fotografier av till exempel en bevarad medeltida stad har brukats. När bilder analyserats har 
detta till viss del (ej strikt) gjorts efter Hermansson Adlers modell för utforskande av bilder 
(se Bakgrund; Att undervisa med bild; Processen). En av de tillämpningar gällande bilder som 
gjorts är perspektivseende där eleverna fick välja en bild på en historisk medeltida person i 
läroboken och skriva en pratbubbla till denna, detta gjordes i anslutning till upptakten av 
området. Även tid och kausalitet har använts då eleverna fick beskriva vad som skett före 
bildögonblicket och vad som skett efter. Till denna övning användes en bild av slottet 
Louvren vid Seines strand i Paris, i förgrunden av bilden arbetar människor på en åker. 
Dessutom har bild och text kombinerats då eleverna fått skriva egna bildtexter. Även rörliga 
bilder i form av en film, Rosens namn (efter en roman av Umberto Eco), har nyttjats. Filmen 
utspelar sig i ett medeltida kloster i norra Italien 1347 och skildrar både dominikaner- och 
franciskanermunkar. Valet av filmen gjordes utifrån den rekommendation om dito som gavs i 
Lärarpärmen till Alla tiders historia Maxi (Andersson, Sjöstedt). Filmen diskuterades och 
analyserades efter visningen gemensamt i klassen. Detta skedde efter den arbetsmodell som 
presenterats tidigare i bakgrunden (se avsnittet Att undervisa med bild – historiedidaktisk 
metod två; Rörliga bilder som historieförmedlare). 
 
För att knyta ihop och pröva hur berättelsen och användandet av bilder hjälpt eleverna att lära 
sig och förstå Medeltiden på ett djupare plan konstruerades i provet, som genomfördes i slutet 
av min verksamhetsförlagda utbildning, två frågor av mer problematiserande karaktär. Tanken 
var att eleverna utifrån de bilder de fått ta del av och analysera under arbetets gång samt 
genom övningarna i att konstruera berättelser här skulle konstruera just berättelser och visa på 
djupare förståelse (se bilaga 2). På provets baksida fanns också bilder som kunde vara till 
hjälp för elevernas tankeprocess. 
 
Under hela arbetets gång observerade jag eleverna. Detta skedde således under 
genomgångarna, då eleverna själva skulle arbeta med att skriva berättelser eller analysera 
bilder. Även under det övriga lektionspasset då eleverna jobbade med sina egna arbeten 
skedde observationer såväl som engagemanget eleverna visade under filmen och elevernas 
deltagande och aktivitet då de fick redovisa sina arbeten för varandra samt vid de avslutande 
intervjuerna. Intervjuerna genomfördes efter att det att arbetsområdet Medeltiden hade 
avslutats och provet avklarats, valet av tid motiveras av att eleverna inte skulle ha annat som 
prov eller färdigställande av arbetet att tänka på. 

5. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultaten från de undersökningar som gjorts i form av 
observationer, intervjuer och genom den problematiserande frågan som fanns på det 
avslutande provet. 
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5.1 Observationer 
Redan i inledningsskedet då eleverna fick träffa mig för första gången kände jag ett starkt stöd 
för de idéer och varianter på de moment i undervisningen som fördes fram. När min tanke 
med att arbeta med berättelse och bilder och analys av dessa presenterades gav eleverna mig 
mycket positiv respons. Min uppfattning var att eleverna tyckte att det var ett nytt och 
spännande sätt att arbeta på. Detta var också något eleverna visade under arbetet med 
bilduppgifterna. I de flesta fall hade de varit mycket noggranna i sina beskrivningar, till 
exempel då uppgiften var att skriva en förklarande text till en bild. När uppgiften som innebar 
att beskriva före och efter bildögonblicket redovisades visade eleverna också prov på stor 
entusiasm – här hade de verkligen använt sin fantasi, men dock klarat att hålla sig inom ramen 
för det rimliga, alltså inte sväva ut från det faktiska.  
 
Elevernas aktivitet under och vid efterarbetet av filmen Rosens namn var absolut godkänt. 
Filmen är ganska långdragen och tidvis tung men eleverna hängde med bra och det framkom 
även i efterarbetet då de bland annat lyfte filmens inte alltför glasklara budskap. Vid de 
repetitioner som gjordes av föregående lektions innehåll noterades att ofta lyftes saker som 
varit föremål för diskussion utifrån från bilder eller något som tagits upp i mina eller 
elevernas egna berättelser, ett exempel var stadens hygieniska förhållanden som eleverna 
kunde beskriva nästan i detalj. 
 
Eleverna i denna grupp var genomgående mycket aktiva – både när det gällde att starta sina 
egna arbeten men också under mina genomgångar. Deras aktiva lyssnande bekräftades genom 
att de ständigt hade funderingar och frågor och lade ofta fram alternativa perspektiv på det 
som presenterats. Något som kan tolkas som att eleverna hade ett stort historiskt intresse och 
engagemang för de uppgifter de tilldelades. Gruppen hade också en mycket bra dynamik där 
eleverna respekterade och aktivt lyssnade på varandra när någon frågade eller funderade över 
något.  
 
Gällande det egna arbetets genomförande kunde en viss grad av lägre aktivitet hos fyra elever 
i gruppen observeras. Detta antagande grundade sig på att eleverna inte riktigt kunde svara på 
hur det gick för dem med det egna arbetet, de hade inget specifikt att berätta. Dessutom satt de 
ofta och pratade om annat när tid gavs på lektionerna för det egna arbetet. Dock måste sägas 
att med tanke på de strålande redovisningar som tre av dessa elever gjorde utan sina papper, 
det vill säga alldeles från minnet, måste det första antagandet avfärdas. Att kunna redovisa 
och analysera helt apropå så nogsamt som dessa elever gjorde är inte vanligt. Det visar att de 
verkligen lärt sig något av det som de skrivit om. Under redovisningarna hade eleverna också 
där en mycket hög grad av aktivitet – både som redovisare och lyssnare. Åhörarna hade alltid 
en eller ett par frågor eller funderingar efter varje redovisning. Dessa elevers engagemang är 
något extraordinärt – eleverna var mycket alerta – på vilken uppgift som än som lades framför 
dem. 

5.2 Intervjuer  
Intervjuerna gjordes med sexton elever i klassen, här förekom alltså ett bortfall av två 
undersökningspersoner. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum och individuellt, efter det 
att arbetsområdet hade avslutats. Intervjuerna genomfördes som ett samtal mot bakgrund av 
vad som presenterats under avsnittet Metod. Att intervjun hade formen av ett samtal var ett 
mycket lyckat tillvägagångssätt tillsammans med att tiden för intervjuernas genomförande var 
efter min undervisningsserie vilket innebar att eleverna hade lärt känna mig och jag dem, 
således hade en relation upprättats. Intervjuramen återfinns i bilaga tre. I vissa fall har citat 
från intervjuerna lyfts fram då dessa uttryck talar för sig själva. 
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I den undersökta gruppen hade de allra flesta ett stort intresse för historia. Eleverna uttryckte 
att historia är intressant och en elev sa att ”det är bra att veta hur världen varit förut så att man 
kan lära sig av tidigare fel i historien”. Flera andra uttryckte sig på liknande sätt och menade 
att historia är viktigt för att få en helhetsbild av världen och se sammanhangen. Andra pekade 
på att det är viktigt att ha en bra lärare eftersom historia blir vad man gör det till. När det 
gäller frågan om elevernas uppfattning om det studerade området, Medeltiden, tyckte de flesta 
att det hade varit givande och ganska kul. Någon elev sa att tiden varit för knapp och att hon 
gärna hade avhandlat mer på området. Eleverna uttryckte också att genomgångarna varit bra 
och att arbetssättet varit ”avslappnat”. En elev svarade att det har varit bra att få se bilder för 
då fastnar det bättre.  
 
Nästa område som intervjufrågorna behandlade var arbetet med bilder i historie-
undervisningen. Här går det att uttyda ett glasklart svar – eleverna var inte vana att arbeta med 
bilder i historieundervisningen. De menade att de aldrig gör det. Alla elever hävdade att det är 
bra att använda bilder i undervisningen i historia, de sa bland annat att bilder spelar ”jättestor 
roll” eftersom de blir mer intresserade om de ser en bild, de tyckte också att de fick en bättre 
insikt i hur det såg ut på ”den tiden” och hur människor tänkte då samt att en känsla skapas 
som inte går att få genom enbart text. Dessutom tyckte eleverna att bilder och film gör att hela 
området blir mer levande och någon elev sa att hon känner sig mer angelägen om att få en 
inblick i hur det verkligen var på denna tid. I intervjuerna uttrycktes också att arbetet med 
bilder gör att nästa gång en liknande bild påträffas relaterar eleverna till de bilder som använts 
i undervisningen. Andra elever svarade att bilder gör att det fastnar bättre men att det beror på 
vilket sätt varje person lär sig bäst på. I intervjuerna gavs också svar som menade 
kombinationen av text och bild har gjort det lättare att komma ihåg vad som har lästs. Det 
fanns också en elev som tyckte att bilder från Medeltiden kan vara lite svåra, eftersom ”de 
inte är värt något” men samma intervjuperson sa samtidigt att det är bra att analysera dessa 
bilder för att bättre förstå.  
 
Vad gäller hur arbetet med bilder bör genomföras – det vill säga om förklaringen ska ges först 
eller om eleverna själva ska få fundera och sen få en förklaring – har eleverna lite olika 
åsikter. De flesta elever tyckte att det är bäst att först själv få fundera och ”spekulera” över 
bilden för då vill de veta mer om den, om personerna på den eller det som händer, 
anledningen uppgavs vara att ”då får man tänka själv först”. Två av eleverna var dock lite 
tveksamma till detta och menade att det är bättre att få en förklaring först för då vet de vad de 
ska förknippa bilden med och att det finns risk för att de enbart kommer ihåg sin egen 
förklaring om den verkliga kommer efter. Samtliga elever tyckte att bilden i kombination med 
text har varit bra, att den förklarar på ett annat sätt och att det är bättre att inte ha någon bild 
alls. En elev sa att ”det är bra, rent kunskapsmässigt eftersom man lär sig mer”. 
 
I intervjun ombads eleverna att tycka till om uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord”.  I de 
svar som gavs höll de flesta av eleverna med om att detta talesätt stämde. Oftast ansåg 
eleverna att det i en bild ”finns hur mycket information som helst” och att den också säger 
något om känslan i tiden, ”känslomässigt”. Eleverna sa också att det beror lite på vilka bilder 
det är som visas och hur relevanta de är men att en bild från en medeltida stad till exempel 
också säger en hel del om hur människor levde där och inte bara hur staden såg ut. I detta 
sammanhang ansåg eleverna att de bilder som valts till det studerade området i deras klass 
dock varit betydelsefulla. En elev kom med en liten idé i denna fråga och menade att det 
kanske hade varit intressant att få höra hur ljud från den historiska tiden – språk som talas, 
bullernivå och annat. 
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Eleverna tyckte att de genom att få använda och analysera bilder bättre kan placera sig själv i 
och föreställa sig den historiska kontexten. De menade att de ser den historiska situationen 
framför sig på ett bättre sätt än genom att enbart lyssna eller läsa om den. Det ger ”en bättre 
helhetskänsla än att läsa i en bok och skriva stenciler” sa en elev. Eleverna menade att 
anledningen till detta är att i en bild eller i en film syns mycket mer än bara en person eller en 
händelse, ”bilden eller filmen visar på bakgrund och kläderna och allt som finns med”. När 
det gäller kravet på att minst en bild skulle finnas med i elevernas eget arbete hade alla 
upplevt detta som positivt, att det gjort arbetet mer levande och roligare. 
 
När det gäller om eleverna ansåg att de lärt sig mer, mindre eller inte gjort någon skillnad 
genom att använda bilder och film i undervisningen gavs också olika svar. Av sexton elever 
tyckte femton att de lärt sig bättre genom att arbeta med bilder och se film. En elev sa att det 
inte hade gjort någon skillnad eftersom hon lär sig mest genom att skriva. En elev uttalade att 
”jag har lärt mig mer och snabbare”. De flesta andra pekade på att det varit lättare att ta in 
kunskapen när bilder hade använts, en intervjuperson sa att ”jag är en sådan person som 
tycker om bilder och man kommer ihåg förklaringen också”. Eleverna tyckte att filmen, 
Rosens namn, var ett bra inslag för den gav ”den medeltida känslan, gav insikt och skapade 
intresse”.  
 
I intervjusituationen visade eleverna också i sina svar på sin källkritiska förmåga och insikt. 
Särskilt när vi pratade om film menade eleverna att film är bra så länge den visar hur det 
verkligen var på den tiden, men att filmer av idag oftast har ett filmteam bakom sig och att 
händelser och personer kanske vinklas för att ”fånga tittaren”. 
 
De berättelser som användes till bilder av dels en godsherre och hans bönder och till bilden av 
en medeltida stad upplevde eleverna som bra, de menade att de gjorde staden och godsherren 
till något levande som verkligen har funnits. En elev sa att ”jag kunde riktigt föreställa mig 
stanken i staden”. Eleverna uttryckte att det både varit lärorikt men också svårt att själva 
skapa berättelser utifrån en person och ett föremål men att det samtidigt varit kul och gett nya 
sätt och se på tiden. En av eleverna uttryckte detta genom att säga att ”jag hade aldrig tänkt på 
att den miljö och de saker som fanns då, kanske finns kvar nu och kan berätta något”.  

5.3 Problematiserande frågor - prov 
Eleverna har på det stora hela gjort bra eller mycket bra ifrån sig på dessa frågor. De flesta 
med undantag för en elev har väl godkänt eller mycket väl godkänt på frågorna. Av arton 
elever var det sjutton stycken som gjorde provet. Viktigt att betänka och ta hänsyn till när 
svaren har lästs och analyserats har varit att elevens inlevelseförmåga och fantasi kan 
förblinda innehållet. Med det menas att eleven kan vara bra på att med sin fantasi måla upp 
något som kanske inte rent faktamässigt är av samma kvalitet. Dock kan detta inte ha varit 
något som i större utsträckning förekommit bland dessa elever.  
 
Den första frågan innebär att en medeltida person eller händelse ska beskrivas samt att 
betydelsen av den för Sverige idag ska lyftas fram. Detta har eleverna lyckats väl med. De 
händelser eller personer som tagits upp är bland annat Stockholms blodbad, Heliga Birgitta, 
Erik av Pommern, Birger Jarl, Gustav Vasa och Kristian (II) Tyrann. Eleverna har nogsamt 
beskrivit både händelsen/personen och redogjort för vilken betydelse denna haft för Sverige 
och vilka spår vi kan se av det inträffade idag. Av de sjutton elever som gjort provet är det tre 
elever som inte riktigt lyckats förklara vilken betydelse det beskrivna haft för Sverige. Detta 
är ett mycket bra utfall.  

 31



 
I den andra frågan gällde det för eleverna att placera sig själva i det historiska sammanhanget. 
Uppgiften innebar att eleverna skulle tänka sig att de fick resa tillbaka i tiden, till Medeltiden 
och skulle förklara för läsaren, mig som var kvar i nutid, vart de hamnat och hur det såg ut 
där, hur de upplevde platsen och vilka människor de träffade. På denna fråga har eleverna 
verkligen lyckats leva sig in i situationen. De flesta har beskrivit att de befinner sig i en stad 
eller i ett kloster men också platser som Stockholm, Kalmar, Uppsala, Visby, ett gods eller en 
marknadsplats har skildrats. Av de sjutton eleverna har en presterat godkänt medan 
majoriteten, nio elever fått mycket väl godkänt. I svaren har eleverna lyckats kombinera fakta 
med känsla och inlevelse men också lyckats dra paralleller till vår tid. Några exempel är: 
 
Stad: ”Jag befinner mig i en stor stad med ringmur runt. Det är väldigt trångt och flera av husen är 

hela fem våningar höga […] staden har expanderat och det har blivit allt trängre och smutsigare 
[…] Det doftar fränt eftersom att sopor och avföring bara kastas ut genom fönstret. Jag träffar en 
kvinna vid brunnen som berättar hemska historier om en böldpest” 

 
 ”[…]Det kommer folk från byar i närheten och smäller upp stånd på torget och ibland kommer 

det även långresta gäster! Jag fick lukta på något gult, en krydda som hette curry tror jag. Det 
stack i näsan och fast vi har pengar så kunde vi inte köpa det utan fick nöja oss med rödbetor 
från bygden. Det sägs att den nyvalde kungen ska göra Eriksgata här framöver. Ballt. Då måste 
jag stå längst fram” 

 
 ”[…] Eftersom jag inte vågat tala omför kvinnan vart jag kommer ifrån (man kan ju få vilken 

reaktion som helst) valde jag att berätta det för ett barn. Jag träffade en liten kille som sopade 
rännstenarna som jag började prata med det visade sig att han var hemlös eftersom båda 
föräldrarna dött. Jag berättade min historia för honom och förklarade varifrån jag kom och hur 
det såg ut hos oss. Han var djupt imponerad när jag berättade om flygplan, det var något han inte 
kunde förstå. Hans högsta dröm var att kunna flyga som fåglarna. Jag försökte även berätta för 
honom vad pesten berodde på och jag visade han att han skulle gå med en bit tyg för nära och 
mun för att undvika att bli smittad” 

 
Kalmar: ”Jag har hamnat i Kalmar. Erik av Pommern är kung, men drottning Margareta har den verkliga 

makten. Staden är liten, i alla fall med våra mått, och det luktar inte speciellt gott. Människorna 
jag möter har liknande kläder, både män och kvinnor, det är särkar, ofta flera lager. De flesta är 
beiga, men några är färgade och då kan man veta att de är mer förmögna […] Jag möter Signe, 
en köpmanshustru som lever ett ganska gott liv. Hennes särk är lila” 

 
Kloster:  ”Jag är 18 år och har precis blivit skickad till ett kloster för att lära mig om gud och om hur man 

uppför sig […] kvinnor, vi saknar inflytande, makt (till och med över oss själva) och om 700 år i 
historieböckerna kommer man knappt att kunna tro att det överhuvudtaget existerade kvinnor 
eftersom det bara kommer stå om män. Det är tråkigt på klostret idag fick vi lära oss hur man 
korsar benen snyggt. Jag vill lära mig hur man slåss med svärd […] Klostret är mörkt, allt är 
gjort av sten” 

 
Ett gods:  ”Jag är på en gård som är ägd av en godsherre […] Han har bönder som är livegna […] Jag 

träffar en av de livegna kvinnorna som berättar att hon hoppas att hennes nyfödda flickebarn får 
en bättre framtid än henne. Men det kan bli svårt eftersom hon föddes som livegen. Hon säger 
också att hon hoppas att alla människor i framtiden får vara fria och välja själv, vad dom vill bli 
och vad dom vill göra i livet” 

 
Utan att ha studerat området skulle eleverna inte kunnat ge dessa enormt välbeskrivna bilder 
av en medeltida miljö. Eleverna visar att de tillägnat sig historisk kunskap då de förklarar och 
visar på förståelse av den historiska samtiden genom att värdera och konstruera sammanhang 
av alla delar och genom att beskriva orsak och verkan. Även om inte alla delar är korrekta 
historiska fakta har eleverna skapat en bild för sig själva om en historisk plats, något som de 
kommer att bära med sig. 
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6. RESULTATDISKUSSION 
Syftet med min studie var att i litteratur finna stöd för användandet av berättelsen och bilder i 
historieundervisningen, detta har presenterats i bakgrunden. Vad gäller den andra delen av 
syftet, att undersöka hur och om dessa metoder kan bidra till inlärnings- och 
förståelseprocessen hos elever har detta prövats genom att tillämpa de didaktiska metoderna i 
en grupp på gymnasiet. Av resultaten att döma har metoderna berättelse och bilder stor 
betydelse för såväl inlärning som förståelse.  
 
Observationerna har visat att elevernas haft en hög grad av motivation när de två 
historiedidaktiska metoderna; berättelse och bilder tillämpas. De kriterier för motivation som 
ställdes upp i bakgrunden i form av nyfikenhet, intresse, arbetsglädje, handlingskraft och 
målinriktat arbetssätt är något som i stor utsträckning kunnat observeras i den undersökta 
gruppen. Eleverna har varit mycket aktiva i alla uppgifter som lagts framför dem. Den höga 
graden av aktivitet kan förvisso tänkas ha berott på att jag kom in som ny lärare för gruppen 
och att de ville visa upp sin bästa sida – dock bör det tas i beaktning att dessa elever är vana 
att under alla sina tre år i gymnasiet haft besök av studerande som bedrivit undervisning för 
och med dem. Därmed måste utgångspunkten vara att jag inte haft någon aktivitetshöjande 
effekt på eleverna. 
 
Eleverna vidmakthöll i intervjuerna att de lärt sig bättre och snabbare då bilder används och 
de menade att berättelsen hjälpt till att göra historien levande. I detta avseende var 
användandet av berättelse och bilder något nytt för eleverna. Detta var något som till ganska 
stor del förvånade mig då jag menar att särskilt på ett medieprogram borde elevernas 
alternativa kommunikationssätt tillämpas även i de ämnen som inte är karaktärsämnen. Detta 
särskilt då också läroplanen talar om att läraren ska utgå från elevernas erfarenheter i 
undervisningen. Detta betyder att arbetssättet i ämnet historia var nytt för eleverna men på 
samma gång inte kan sägas ha varit nytt eftersom dessa elever är vana att kommunicera med 
hjälp av just bilder, text och ljud gett ett mer sanningsriktigt resultat – berättelse och bilder har 
bidragit till och haft betydelse för inlärningen.  
 
Att eleverna tillägnat sig kunskap om och förstått den historiska kontexten; Medeltiden, 
genom tillämpningen av metoderna berättelse och bild är något som också verifierats i svaren 
på provet. Det kan till viss del tänkas att den goda kvalitén på svaren kan bero på faktorer som 
hänger samman med den yttre motivationen då många elever kanske kämpar mot de högre 
betygen i ämnet historia. Detta faktum har bekräftats av min handledare. Det måste dock ses i 
ljuset av att eleverna i intervjuerna uttryckt ett intresse för och betonat ämnets betydelse för 
sig själva, alltså går det att anta att det också är den inre motivationen som varit styrande i 
denna lärandesituation. En annan omständighet som kan ha inverkat på resultatet är att 
eleverna genom olika berättelse- och bildövningar fått träna sig i att skapa just historiska 
berättelser detta kan ha gjort att deras prestation och förmåga att lyckas på provet påverkats. 
Dock visar detta, om så är fallet, att de har tagit till sig av de uppgifter som genomförts under 
lektioner och därmed lärt sig något av det. Eleverna har använt den inlärda kunskapen i svaren 
på de problematiserande frågorna, detta visar på att de har skapat förståelse för området. 
Därtill visar eleverna också på en flexibel kunskap vilket är ännu ett bevis på att de har 
förstått. 
 
När det gäller överrensstämmelsen med de inlärningsteorier som redovisats i bakgrunden 
gällande förutsättningar för inlärning går det att konstatera att användandet av de 
historiedidaktiska metoderna berättelse och bild i stor utsträckning tar hänsyn till dessa. Av de 
intelligenser som Gardner beskriver kan den språkliga, visuella, sociala och intrapersonella 
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sägas ha tillgodosetts utifrån den undervisning som bedrivits i denna studie. Också de två 
lärstilarna auditiv och visuell möjliggörs. Genom det nyss redovisade går det att fastslå att de 
villkor som Gardner ställer upp för effektiv inlärning (läraren är berättande, elevens kritiska 
förmåga stimuleras, analysförmågan tränas, estetiska uttryckssätt erbjuds samt praktiskt 
arbete) uppnås eller tydligt närmas genom att använda berättelser och bilder i 
historieundervisningen. Genom att analysera, upptäcka, anta och handla utvecklas också 
förståelsen för historia hos eleverna. Därtill används både det globala och det analytiska 
tänkandet hos eleverna då både bilder, fantasi (arbete med berättelse och bilder) och logik 
(eget arbete, genomgångar och analyser) brukats i undervisningen – vilket bidragit till att 
skapa ett gynnsamt inlärningsklimat för eleverna. Således har, genom att ett flertal av 
elevernas sinnen tillgodosetts i undervisningen och inlärningsprocessen i kombination med 
varierade arbetssätt och aktivitetsformer, en god förståelse skapats runt området Medeltiden. 
 
Mot bakgrund av redovisade resultat av observationer, intervjuer och svaren på provfrågorna 
menar jag att eleverna visar, dels i arbetet under lektionerna med kanske främst via de 
beskrivna frågorna på provet, på en väl utvecklad historiemedvetenhet – de kombinerar det 
förflutna och det närvarande idag. Det här är också något som anges i målen för kursen och i 
de betygskriterier som jag ställt upp för området Medeltiden (se bilaga 1). Genom att förstå 
dessa samband och samtidigt knyta an till det känslomässiga hos eleven själv utvecklas 
och/eller stärks en historisk identitet. 
 
Slutligen kan går det att fastställa att det finns stor anledning att använda berättelse och bilder 
i undervisningen i historia då dessa metoder hjälper eleverna att skapa egna föreställningar om 
den tid som var. Min övertygelse i detta har inte enbart ökat utan också vidgats genom denna 
studie. Ofta uttrycks också att undervisningen ska vara rolig, genom att använda berättelsen 
och bilder kan undervisningen på ett enkelt sätt varieras och kanske göra den lite roligare. 
Elever behöver få använda sig av sina sinnen, de har olika sätt att lära sig på och detta är 
något som jag som lärare måste arbeta utifrån. Först när detta tillämpas kan eleverna lära sig 
på bästa sätt och förstå det som de lär sig. Detta är något som också läroplanen betonar att 
läraren ska arbeta utifrån, att utgå från den enskilda elevens förutsättningar. Kanske kan 
användandet av berättelse och bild som metoder i undervisningen vara en väg mot 
individualiserad undervisning i skolan. 
 
Sammanfattningsvis går det att utifrån denna studie konstatera att bilder i kombination med 
andra metoder som berättelse är en välgrundad och tillämpbar metod för undervisning i 
historia då de bidrar till att göra ämnet mer konkret och att få eleverna att förstå olika aspekter 
på det förflutna.  

6.1 Reliabilitet  
Reliabiliteten är studiens tillförlitlighet alltså precision och förmåga att mäta det som den 
mäter. Vad gäller den första delen av studien, bakgrunden, får den information som återfinns 
här anses ha stor tillförlitlighet då den grundar sig på forskning och pedagogisk erfarenhet. 
När det gäller tillämpningen av metoderna berättelse och bild kan tillförlitligheten däremot 
sägas vara något osäker. Detta först och främst med tanke på det låga antalet försökspersoner 
bestående av 16 elever. Dessutom är det möjligt att genom att använda andra och kanske mer 
konventionella arbetssätt och metoder ha fått liknande eller samma resultat. Att jämföra två 
grupper eller denna grupp vid två tillfällen med olika undervisningsformer hade således 
själklart varit att föredra. Även att arbeta med de för studien aktuella metoderna under en 
längre period och att tillämpa fler varianter av metoderna kan ge alternativa resultat. Dock får 
jag anta att eftersom eleverna inte tidigare arbetat på det nu genomförda sätten kan ge mig 
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goda grunder för mina resultat och slutsatser. En annan faktor som bör nämnas här är tiden då 
det för studiens syfte hade varit önskvärt att kunna genomföra fler eller djupare bildövningar 
för att få mer väl underbygd data. Schemat har varit relativt pressat men trots det har vi 
lyckats få med de delar och övningar som jag avsåg genomföra med eleverna och som i sin tur 
skulle utgöra underlag för min studie. En annan aspekt på studiens reliabilitet är att det för den 
undersökta gruppen var något nytt att använda bilder. Detta kan ha påverkat engagemanget 
positivt – men å andra sidan var eleverna, som redan nämnts, vana att kommunicera och 
arbeta på alternativa sätt. Därigenom går det att påstå att studiens tillförlitlighet ökar. Vidare 
spelar gruppen i vilken en undersökning gör mycket stor roll. Den klass som varit min 
undersökningsgrupp har visat på stort engagemang och en hög grad av aktivitet. Den 
gruppdynamik som klassen har spelar en stor roll – vilken var mycket väl utvecklad i den 
undersökta gruppen. Kanske och antagligen hade jag fått helt andra resultat i en annan grupp. 
Nu kan jag dock bara utgå från denna undersökningsgrupp och konstatera att just för denna 
studie applicerad på denna specifika grupp har undersökningen dock stor tillförlitlighet.  

6.2 Validitet  
Validitet handlar om i vilken utsträckning mätinstrumenten lyckas mäta det som de avser att 
mäta. Eftersom tre olika mätmetoder (triangulering); observationer, intervjuer och analys av 
provsvaren har kombinerats menar jag att studien kan ses som tillförlitlig. De olika 
mätinstrumentens resultat finner stöd i varandra. Intervjuerna har, även om antalet elever varit 
i underkant, gett ett djupt material som givit förståelse för elevernas upplevelse av metoderna 
berättelse och bild. Hade undersökningen genomförts i fler grupper skulle ett urval av 
intervjupersoner ha måsta göras, detta undviks däremot här och jag menar att resultaten ger en 
bra bild gällande metodernas tillämpningar i denna grupp. 
 
Det ska dock påpekas att det absolut går att utveckla de former av användandet av dessa två 
metoder som använts i min undersökning. Mina varianter (som grundar sig på tidigare 
forskning vilka presenterats i Bakgrunden) är således inga färdiga sanningar och går med stor 
sannolikhet att göra om och anpassa efter den aktuella gruppen – som allt annat i skolans 
verksamhet. 

7. FORTSATT FORSKNING 
Fortsatt forskning på detta område skulle kunna bestå i att dels undersöka området 
historiedidaktiska metoder närmare och göra studier i olika tillämpningar av dessa för att 
utröna vilka metoder som kan räknas till de mest framgångsrika. Vidare skulle det också vara 
intressant att undersöka olika metoders framgång på historieämnets olika områden; finns det 
vissa metoder som bör tillämpas på särskilda områden? Ett annat förslag på vidare forskning 
skulle kunna vara att jämföra olika metoders tillämpningar på olika nationella 
gymnasieprogram – särskilt med tanke på att Historia A i och med nya gymnasiereformer blir 
kärnämne. I denna forskning skulle kanske också nya varianter på de befintliga metoderna 
eller till och med helt nya metoder kunna växa fram. Viktigt är dock att hela tiden anpassa 
metoderna efter tiden, efter de språk som eleverna kommunicerar med i sin vardag. 
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Bilaga 1 
 
Historia – Medeltiden MP3b 
HT-2005 
Evelina Söderström 

Historia – Medeltiden 
 
Tid:  10 timmar 
 
Syfte:  Arbetet med området ska öka vår förståelse för den tid i historien som kallas  

Medeltiden.  
 
Arbetssätt:  Kortare genomgångar utifrån nedanstående frågor (struktur). Sedan enskilda 

arbeten (el i mindre grupper - max tre pers/grupp) utifrån valda områden. Era 
arbeten sammanställs i ett kompendium så att alla får del av din/er studie. 

 
Struktur:  När inföll det vi kallar Medeltiden? Vad hade hänt innan och hur såg Europa ut 

vid inledningen av Medeltiden? Hur levde människor på landsbygden och i 
staden? Vilka tekninska framsteg gjordes och vilka konsekvenser fick dessa? 
Hur utvecklades handeln under Medeltiden och vart låg i Europa fanns viktiga 
handelscentra? Vilken roll spelade köpmän och hantverkare i städerna? Hur såg 
Norden och Sverige ut under Medeltiden? Hur var samhället organiserat och 
vilka viktiga händelser kännetecknar det medeltida Sverige? Vad innebar ”den 
senmedeltida krisen”? 

 
Examination: Genom er enskilda/grupp- studie och genom ett mindre test som utgår från 

genomgångarna.  
 
Er studie: Studien ska omfatta ditt/ert valda område. Ni väljer själva områden men vårt 

mål är att skapa en helhetsbild över Medeltiden genom studierna, detta innebär 
att jag inte vill att alla arbetar med Vikingarna eller Digerdöden…  

  
 Några förslag på områden att studera kan vara: 

• Medeltidens kyrkor  
• Kloster 
• Kristendomens spridning 
• Riddare 
• Kungar – Karl den store 
• Andra delar av världen under Medeltiden – Arabvärlden, Asien 
• Vikingar 
• Farsoter - digerdöden 

 
Studien ska vara på ungefär en A4-sida. Kom ihåg att ange era källor (varifrån ni hämtat 
informationen) samt att tiden är begränsad; låt inte ert arbete bli alltför omfattande! 
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Mål:  Kursplanen för Historia A säger bl.a. att skolan ska sträva efter att eleven:  
 
– utvecklar kunskaper om historiska strukturer, utvecklingslinjer och 
förändringsprocesser som ger sammanhang och bakgrund för individ och 
samhälle 
 
Efter detta moment ska vi: 

• Fått kännedom Medeltiden utifrån såväl ett svenskt, europeiskt som ett 
globalt perspektiv 

• Känna till hur det medeltida samhället såg ut och var organiserat – både 
på landsbygden och i staden 

• Fått kunskaper om kyrkan och handelns uppsving under Medeltiden 
• Fått bättre insikt om diverse företeelser som kännetecknar denna tid i 

historien – bl.a. Digerdöden och Vikingar… 
 
Betygskriterier:  
 Godkänt 

Eleven kan beskriva det Medeltida samhället såväl i Sverige som i Europa och 
se skillnader och likheter mellan dessa. Eleven har kunskap om hur städerna 
och handeln växte fram och behärskar begrepp som livegenskap, feodalism och 
ståndssamhälle. Eleven kan också identifiera sig med samtida människor och 
beskriva livet för dessa.  
 
Väl godkänt 
Eleven kan beskriva det Medeltida samhället och se samband (likheter och 
skillnader) till tider före och efter den givna perioden. Eleven kan se 
sammanhang på kort och lång sikt samt dra paralleller mellan olika områdens 
utveckling och även visa på händelser eller personer som har påverkat dagens 
samhälle. Eleven har också ett kritiskt förhållningssätt i resonemang kring 
Medeltiden. 

 
Mycket väl godkänt 
Eleven kan diskutera det Medeltida samhället med utgångspunkt i det egna 
samhällets framväxt och visar därmed förståelse för hur historien kan påverka 
oss idag. Eleven reflekterar och drar slutsatser utifrån resonemang om 
medeltida händelser och företeelser samt förkunnar likheter och skillnader 
mellan dessa. Eleven utgår också från centrala medeltida begrepp för att 
beskriva samhällens eller människors förutsättningar. Ett kritiskt 
förhållningssätt speglar dessutom elevens alla tankegångar. 
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Bilaga 2 
 
Historia – Medeltiden MP3b 
HT-2005 
Evelina Söderström 
 

7. Det medeltida Europa kände på 1000-talet Sverige som Svitjod – svearnas rike. 
Namnet förändras med tiden till Sverige. Svearnas centrum i landet låg i Upplanden 
norr om Mälaren. Norr om Uppland var den största delen av befolkningen samer 
och dagens Skåne, Halland och Blekinge hörde till Danmark. Härjedalen och 
Jämtland var norska landskap.  

Beskriv en historisk person eller en händelse från det medeltida Sverige 
som haft betydelse för vårt land? (G-MVG) 
 
 
8. Upplevelse i/av Medeltiden (G-MVG) Eventuell hjälp: bilderna på baksidan! 
Du har fått möjlighet att göra det som många drömmer om – att resa tillbaka i tiden – 
till Medeltiden!!! Jag som är kvar i vår tid är otroligt nyfiken på vart du har hamnat 
och hur det ser ut dit du har kommit – jag vill därför att du berättar mer om vart du 
befinner dig! Vad ser du? Vilka människor träffar du – berättar de något för dig? Vill 
de säga något till oss i eftervärlden? Vilka problem brottas människorna med? Hur ser 
det ut på platsen? Hur känns det – är det varmt/kallt – vad känner du för dofter? Hur 
ser omgivningen ut? ( du kan till exempel ha hamnat i/på: en stad, ett kloster, en by, ett 
gods (gård), en borg, ett slott, en båt…).  
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Bilaga 3 
 
Intervjuram 
Historia: Metoder; berättelse och bild  
 

1. Vad tycker du allmänt om ämnet historia? 
 
2. Hur tycker du att det varit att läsa om Medeltiden – bra/mindre bra? 
 
3. Är du van att arbeta med berättelser och bilder i historieundervisningen? 
 
4. Hur upplever du användandet av bilder i ämnet historia? 

 
5. Hur upplever du användandet av film i ämnet historia? 

 
6. När det gäller bilder vad tycker du är ”bäst” 

- att först få se bilden och fundera kring den och sedan få en förklaring 
- att först få en förklaring/beskrivning och sedan fundera över bilden 
- Hur tycker du att det varit att få reflektera utifrån en bild? 
- Kombinationen av text och bild – hjälper bilden dig att förstå texten – om/om 

inte – HUR? 
 
7. Tycker du att uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” stämmer – varför/varför inte? 

 
8. Om du ser en bild föreställande en person eller händelse (ett historiskt ”ögonblick) kan 

du då föreställa dig omgivningen/känslan/tiden bättre?  
 

9. Tycker du att du har lärt dig mer/mindre/ingen skillnad genom att bilder/film använts i 
underviningen? 

 
10. Tycker du att du har lärt dig bättre genom att själv använda bilder i ditt/ert eget arbete? 

 
11. De korta berättelser jag gav om godsherren och hans bönder samt om hur det kunde se 

ut i en medeltida stad – hur upplevde du dessa? Bra/mindre bra – varför? 
 

12. Hur upplevde du att ni själva fick skapa berättelser utifrån en person och ett föremål? 
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