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Abstrakt 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om bildanalys går att använda i undervisning för att 
uppnå en bättre och mer levande förståelse för historiska förlopp. För att undersöka detta 
genomförs ett undervisningsmoment i en åttondeklass där bilder visas, diskuteras och 
analyseras. De två områden som undervisningen behandlar är den franska revolutionen och 
den industriella revolutionen och bilderna är valda för att åskådliggöra dessa historiska 
förlopp. För att kunna fastställa om eleverna uppnått en bättre förståelse för dessa historiska 
förlopp används observationer, enkäter och ett skriftligt prov som eleverna får göra i 
anslutning till de båda momenten. Undersökningens resultat visar att eleverna nåt en bättre 
och mer levande förståelse för de två historiska förloppen som behandlats. Dock lämpar sig 
den franska revolutionen bättre för att behandla med hjälp av bilder då de tenderar att vara lite 
mer spektakulära och intresseväckande än bilder på exempelvis tidiga fabriksmiljöer. 
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Inledning 
 
Att uppfylla läroplanen och ge eleverna en fördjupad förståelse av ett ämnesområde måste 
vara något som varje lärare strävar efter. Det bör vara genom det som en lärare verkligen gör 
sitt jobb eftersom läroplanen enligt mig kan ses som någon slags yrkesbeskrivning. Under 
mina vfu-perioder har jag dock märkt att detta är ett svårt mål att uppfylla. Därför ska jag 
undersöka hur och om man som lärare via bilder och bildanalys kan uppfylla detta mål. 
 

Syfte  
 
Syftet med föreliggande rapport är att undersöka i vilken grad en lärare med hjälp av bilder 
och bildanalys kan bidra till att eleverna uppnår en bättre och mer levande av historiska 
förlopp. 
 
Frågeställningar 

- Kan bildanalys hjälpa elever att nå en bättre förståelse av historiska förlopp? 
- Kan diskussioner kring bilder bidra till en djupare inlärning? 
- Når alla elever den bättre förståelsen på samma sätt? 

 

Bakgrund – om kunskap och kunskapsbildning 

Teori 
Den amerikanske psykologen Howard Gardner har utarbetat en teori om att det finns sju olika 
slags intelligenser som människan kan ha. De spatiala, logisk matematiska och kroppslig-
kinetiska intelligenserna styrs av struktur, form och funktion hos de materiella objekt som 
personen har kontakt med.  Språklig och musikalisk intelligens däremot formas inte av 
människans fysiska omgivning utan återspeglar strukturen hos enskilda språk och musikverk. 
Till sist finns de personliga intelligenserna som visar på individens självständiga existens, 
existens av andra individer och olika kulturers sätt att tolka det personliga jaget. Alla former 
av jaguppfattning har drag som är gemensamma men de har även kulturellt formade 
egenskaper (Gardner 1998 s. 251). 
 
Grundskolläraren Gunilla Möller har under många år arbetat efter Gardners teorier och har 
gjort en sammanställning av vad de olika intelligenserna innebär. Den visuellt-spatiala 
intelligensen använder sig av visuella hjälpmedel för att tillägna sig kunskap såsom bilder, 
diagram, demonstrationer och filmer. Personer som ar den här typen av intelligens är ofta 
konstnärliga och duktiga på att teckna, måla och skulptera. De är även duktiga på att tänka 
tredimensionellt som att kunna föreställa sig hur ett föremål ser ut på baksidan även om de 
bara kan se det framifrån (www.multiplaintelligenser.se). 
 
De som är kroppsligt-kinestetiskt intelligent lär sig genom fysiska upplevelser som att röra, 
känna, hålla och praktiskt få öva på något. För mycket teoretisk inlärning klarar de inte av 
utan de behöver lära sig genom experiment, rollspel och studiebesök. De använder ofta ett 
tydligt kroppsspråk och gester i kommunikation med andra. Ofta har de bra koordination och 
balans och tycker om bollspel och rytmisk rörelse (www.multiplaintelligenser.se). 
 

http://www.multiplaintelligenser.se
http://www.multiplaintelligenser.se
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Musikalisk intelligens gör att en del personer tycker om och lär sig via musik och rytmer. De 
överför information genom ljud, sång, musik, rytm och ramsor. Den som är musikaliskt 
intelligent kan spela ett eller flera instrument och kan sjunga. Melodier fastnar lätt hos de 
personerna och de associerar mycket de har varit med om och kan till musik. De lär sig 
genom att rytmiskt repetera saker och arbetar som bäst med musik i bakgrunden. Ofta kan en 
viss typ av musik underlätta inlärning genom att till exempel låta ett visst musikstycke 
associera till det som ska läras in (www.multiplaintelligenser.se). 
 
En person som är matematiskt-logiskt intelligent kännetecknas av att denne ställer mycket 
frågor och är bra på att experimentera och se logiska och numeriska mönster, genom att hitta 
samband mellan delar av information. De är även bra på att lösa gåtor och andra problem ofta 
genom att använda siffror och logik. Personer med den här sortens intelligens är 
ordningsamma och tänker igenom problem och analyserar konsekvenserna. De lär sig genom 
att anteckna, gruppera och ordna fakta och använda siffror och beräkningar till exempel i form 
av statistik (www.multiplaintelligenser.se). 
 
Den som är lingvistiskt intelligent tänker genom ord och inte bilder och tycker om 
konversation, diskussion och debatter. Att vara bra på att beskriva, förklara och att tycka om 
att läsa och skriva är egenskaper som kännetecknar denna intelligens. De som har en 
lingvistiks intelligens har lätt för att uttrycka sig i skrift och tal och lätt för att lära sig 
främmande språk. De lär sig genom att anteckna, läsa, lyssna och skriva och tycker ofta om 
att lösa korsord, ordgåtor och andra spel som bygger på ord (www.multiplaintelligenser.se).  
 
De personliga intelligenserna består av interpersonell och intrapersonell intelligens. 
Interpersonella människor är utåtriktade och kan dra nytta av andra människor och meddelar 
sig lätt med andra. Den som är interpersonell är ofta omtänksam och tycker om att umgås med 
många vänner och har en personlig utstrålning. En sådan person lär sig genom att arbeta med 
andra genom diskussioner, debatter, intervjuer, lekar och att bolla tankar med andra. Den som 
är intrapersonell har god självkännedom och ofta en bestämd karaktär. Personer med sådan 
intelligens lär sig bäst genom att arbeta ensam och i sin egen takt, de har lätt för att arbeta 
med personliga mål och deadlines. (www.multiplaintelligenser.se) 
 
Med tiden har Gardner utvecklat sin teori så att den nu även består av en naturintelligens. 
Personer med den intelligensen liknar kinestetiska personer eftersom de tycker om att på 
beröra, känna och pröva på praktiska upplevelser men den med naturintelligens vill gärna 
göra detta utomhus och samband med miljö, natur och djur. Den som har den här 
intelligensen är ofta intresserade av sin omgivning som av rymden och ägnar sig åt 
stjärnskådning eller kanske fågelskådning. Den naturintelligente lär sig genom att öva 
praktiskt gärna utomhus och genom att använda det som finns i naturen och miljön. Personen 
är även ofta duktig på att se mönster i naturen och dra paralleller till det som händer i naturen 
(www.multiplaintelligenser.se) 
 
Gardners definition av en intelligens är att den omfattar en sådan intellektuell förmåga som 
har betydelse för en individ i dennes kulturella miljö. Intelligens måste dock innefatta 
problemlösningsverktyg som individen kan lösa verkliga problem med. Dock varierar olika 
kulturers ideal över hela världen och i vissa kultursammanhang spelar kanske vissa saker som 
framställning av nya produkter en liten roll. Det viktiga är att beskrivningen av olika 
mänskliga intelligenser ska gälla absolut användbara och värdefulla förmågor. Vissa talanger 
kvalificerar sig därmed inte som intelligenser. Exempelvis kan sådana saker som förmåga att 
minnas stavelser eller associera på ovanliga sätt, talanger som psykologer ofta utvärderar i 

http://www.multiplaintelligenser.se
http://www.multiplaintelligenser.se
http://www.multiplaintelligenser.se
http://www.multiplaintelligenser.se
http://www.multiplaintelligenser.se
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olika tester, inte räknas som intelligenser. Enligt Gardner är de påhittade av testutformare och 
inte genuina förmågor som någon mänsklig kultur värdesätter (Gardner 1998 s. 54-55). 
 
John Dewey som var pedagog verksam i USA kring det förra sekelskiftet menar att skolan är 
en social institution och att utbildning därmed är en social process. Skolan är då den form av 
samhällsliv som ska delge barnen människosläktets sociala arv. Skolan bör förenkla och 
förklara det existerande samhällslivet då dagens liv har så många sidor att barnet riskerar att 
förvirras eller distraheras. Vidare menar han att skolan inte bör introducera för många 
skolämnen samtidigt om dessa inte har någon anknytning till barnets sociala liv. 
Anknytningen till skolämnena bör ske genom barns egna sociala aktiviteter. Historieämnet 
har en pedagogisk betydelse eftersom det presenterar samhälleliga erfarenheter och 
utveckling. Det måste dock verifieras genom att hänvisa till socialt liv eftersom det om det 
betraktas enbart som något som hänt i det förflutna utan relevans för nuet blir dött och livlöst. 
Det ska istället betraktas som en beskrivning av människans sociala liv och framsteg och 
bakslag för att bli meningsfullt (Kroksmark red. 2003 s. 381-383). 
 
Dewey anser att intresse hos ett barn är tecken och symtom på en växande förmåga, att det 
representerar ett gryende anlag. Läraren bör observera vad som intresserar barnen då det kan 
ses som en mätare på vilken utvecklingsnivå barnet nått. Genom detta kan läraren ta del av 
barnens liv och bedöma vad de är mogna för och vilket arbetsmaterial de skulle kunna arbeta 
bra med (Kroksmark red. 2003 s. 386). 
 
Pedagogikprofessorn Bernt Gustavsson skriver om vad kunskap egentligen är. Han menar att 
tillgången till information i och med datorer och Internet och kunskapens ökade 
marknadsvärde har fått konsekvenser för synen på kunskap. Kunskap och information blandas 
ofta ihop men även kunskap och underhållning. Kunskapen har kommit att ses som en 
fristående del av människan och något som därmed kan köpas eller säljas. Det här gör även att 
många beslutsfattare tänker om kunskap och utbildning i effektivitetstermer, att kunskap 
skulle kunna tillägnas snabbt eller via en genväg (Gustavsson 2002 s. 33). 
 
Gustavsson menar att kunskapen tenderar att bli en färdig produkt och att själva processen för 
att tillägna sig kunskapen är underordnad. Dock krävs det en process för att uppnå kunskap 
och denna process har inga snabba genvägar. Dessa processer sker ofta på omvägar där 
upptäckterna och insikterna kommer i något kanske helt oväntat. Aha-upplevelserna som då 
uppstår leder ofta till ett livslångt sökande efter mer kunskap.(Gustavsson 2002 s. 38-39).  
 
Vi kan säga att information är det material som blir till kunskap när en människa tar det till 
sig och förstår det. För att förstå en sak måste den sättas in i ett sammanhang. (Gustavsson 
2002 s. 39) 
 
En lärare kan alltså bistå eleverna med information men det är först när eleverna förstår det 
som det blir till kunskap. För att eleverna ska förstå det måste det som Gustavsson menar i 
citatet ovan sättas in i ett sammanhang. Kunskap och kunskapsbildning blir då en slags 
process som genomgår flera steg där läraren följer med och guidar eleven och tillhandahåller 
medel för förståelsen. 
 
Sammanhanget kan vara det att människan länkar något nytt till något denne redan vet eller 
kan. Men det kan även vara ett sådant sammanhang där saker och ting hänger ihop med 
varandra som till exempel franska revolutionen och hur den kom till och vad den fick för 
konsekvenser för det senare samhället.(Gustavsson 2002 s. 38-39) En lärprocess tar alltid sin 
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utgångspunkt i det subjektiva, hur individen förstår tillvaron. Men det är i mötet med ny 
kunskap som en utveckling sker (Gustavsson 2002 s. 45). 
 
Enligt Gustavsson tar kunskapen sin början i människans undran inför någonting. Många har 
dock frågat varför barnets nyfikenhet går förlorad i skolan och vad läraren kan göra för att 
bibehålla eller återskapa den. Den kanske främsta drivkraften för att nå kunskap är en 
skapande attityd till livet och tillvaron. Intresse för ett ämne är viktigt för att det ska gå att nå 
kunskap i det, men intresse är också skiftande och har en personlig förankring, något som 
kunskapen behöver ha för att bli intressant och motiverande. Den personliga förankringen kan 
vara något som människan eller eleven är bekant med i sin vardag (Gustavsson 2002 s. 48-
49). 
 
Gustavsson menar att en sida av kraven på en ökad effektivitet inom skolan är att målen eller 
det som eleven ska komma fram till är angivet från början. Detta strider mot att kunskapen 
som tidigare konstaterats tillägnas genom en process och om eleven vet vad denne ska komma 
fram till redan från början så kan denne känna att det inte är så stor idé att söka efter och lära 
sig något. Samtidigt kan eleven bli intresserad av något som ligger utanför kurs- eller 
läroplanen vilket inte bör lämnas utan uppmärksamhet. Att göra upptäckter eller att komma 
till insikt om något under lärprocessen kan ibland vara värdefullare än att endast nå upp till 
målen (Gustavsson 2002 s. 81). 
 
Den franske pedagogen Célestin Freinet som var verksam under mitten av 1900-talet menar 
”att varje individ vill lyckas” och att ”ett misslyckande verkar hämmande för framåtanda och 
entusiasm”. De duktigaste i en klass klarar sig även i en skola med en teknik byggd på 
misslyckanden eftersom de har talang för ämnet men även för att de får beröm och bra betyg 
vilket verkar som en sporre till att lära sig mer. De som inte har talangen blir då istället 
överrösta med låga betyg, markeringar med röd penna i texter de författat och extrauppgifter 
att göra som kan uppfattas som ett straff och inte en möjlighet att höja sitt betyg. De får alltså 
inte det beröm och den uppmuntran som de så väl behöver och som de duktiga eleverna får. 
Eleverna måste få känna att de lyckas och få beröm. För att uppnå detta måste läraren tillämpa 
en pedagogik som ger eleverna möjlighet att nå framgång, att få tillverka något, att få visa 
fram resultaten av ett arbete, att få göra en redovisning inför klassen och få applåder. Lärarens 
roll blir då istället för domarens snarast medhjälparens (Freinet 1975 s. 177). 
 
Enligt Freinet är det vanliga sättet att förvärva kunskap inte genom att se på något, få det 
förklarat eller demonstrerat för sig. Detta är dock mycket vanligt i skolan. Det bästa sättet att 
förvärva kunskap är istället genom att göra trevande försök, vilket är ett universellt 
tillvägagångssätt. Även om en förklaring följs av en demonstration blir resultaten en form av 
ytinlärning som inte har någon förankring i individens liv och miljö. Samtidigt uppmuntras 
den djupare inlärningen eller kunskapen som skapar duktiga forskare, dock ofta utanför själva 
utbildningen (Freinet 1975 s. 178). 
 
Freinet menar att skolan har en tendens att framhäva en viss sorts intelligens i form av något 
abstrakt som finns utanför verkligheten och bygger på att minnas ord och idéer.  De elever 
som har denna typ av intelligens kan vara helt okunniga över hur denna kunskap sedan 
appliceras på livet och verkligheten. Dock finns det många andra sorters intelligens som ”den 
praktiska som utvecklar det sunda förnuftet”, ”den politiska och sociala som skapar 
handlingsmänniskor och folkledare” och den konstnärliga. Dessa olika intelligenser har gett 
världen dess konstnärer, forskare, uppfinnare och andra som samhället faktiskt har ett stort 
behov av (Freinet 1975 s.182-183). 
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”Learning by doing” är kanske ett talesätt som de flesta har hört talas om, det är myntat av 
John Dewey. Det syftar på hur eleven lär sig genom att ta sig an olika aktiviteter efter sina 
egna förutsättningar och sedan värderar dessa för att upptäcka arbetssätt som passar just 
denne elev. Hos Dewey hänger tanke och handling alltid ihop, en handling ska inte bara vara 
uttryck för en slump eller ett infall utan vara kontrollerad och en följd av ett tydligt behov. 
Eleven ska kunna säga att denne har erfarit något och inte bara att denne vet. Dewey har 
utarbetat fem nivåer för i vilken ordning denna typ av lärande fungerar (Kroksmark 2003 s. 
375). 
 

- ett problem visar sig 
- problemet analyseras och avgränsas 
- flera olika lösningar urskiljs 
- utveckling av den till synes bästa hypotesen genom resonemang och experiment 
- ytterligare observation och experiment leder fram till att hypotesen avvisas eller 

godkännes  
ur Kroksmark 2003 s 375 

 

Bilder och bildanalys som väg till kunskap 
I läroboken Konsten i historien för grundskolan skriver Greta Burman att människor i alla 
tider har använt bilder för att uttrycka sig. Det har varit och är ett sätt att meddela sig med sin 
omgivning. Dagens människor omges av ett oändligt antal bilder i vardagen, många fler än en 
1800-talsmänniska såg under hela sitt liv. Bilderna är så vanliga att de flesta inte reflekterar 
över dem fast de har ett stort inflytande då det i all kommunikation finns en avsändare, ett 
meddelande och en mottagare. Genom historien har det ofta varit beställaren av ett verk som 
har varit avsändare, denne gav konstnären i uppgift att skapa en bild med ett visst innehåll. 
Det är först under 1800-talet som konstnärerna själva har blivit avsändare till sina verk. Så är 
det till stor del än idag och det är därför som konst kan handla om vitt skilda saker (Burman 
2007 s.176). 
 
Det finns flera olika metoder och sätt att göra en bildanalys på och begreppet bildanalys 
brukar användas som en sammanfattande benämning på alla dessa olika metoder. I detta ryms 
både normativa metoder där analysen utgår från bestämda värderingar och söker bekräftelse 
på dem och olika analysmetoder som gör anspråk på att vara objektiva och redogör för vad 
bilden faktiskt innehåller. Oavsett hur effektiv analysen är eller hur formellt objektiv den är så 
avspeglar de olika metoderna för analys i olika stor grad förväntningar på bilden och avsikter 
med tolkningen. De olika metoderna ersätter sällan varandra helt och idag går det ofta att 
urskilja drag av olika metoder i en bildanalys (Roth-Lindberg red 1999 s. 43-46). 
 
En bildanalys består av flera olika delar och börjar ofta med en beskrivning av själva bilden. 
Bildens olika delar registreras, benämns och karakteriseras. Men för att hitta bildens innehåll 
och budskap räcker inte en beskrivning utan hela bilden måste värderas som en helhet och 
bilden måste sättas in i en bild- och kulturhistorisk kontext. Sedan vidtar en tolkning av bilden 
som helhet för att upptäcka budskap eller en mening med bilden. För att kunna göra denna 
tolkning så måste tolkaren ha kunskap om visuella uttrycks formella egenskaper och det 
formspråk som bildskaparen har använt. Det är dock inte möjligt att vid bildanalys använda 
en färdig mall för hur det ska gå till då analysen och tolkningen är beroende av betraktarens 
tankar och känslor (Borgersen 1994 s. 19-20). 
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Ellingsen som medverkar i boken Bildanalys menar att arbetet med bilder i undervisningen 
inte bör ta avstamp i teoretiska utläggningar om hur en bildanalys går till. Elever av idag är 
vana vid att se och konsumera mycket bilder i olika medier, framförallt är de vana vid att se 
bilder i ett högt tempo. Det de i början av användning av bilder och bildanalys i 
undervisningen måste vänja sig vid är att stanna upp vid en bild och inte bli färdiga med den 
på ett ögonblick. Detta är en förutsättning för att upptäcka detaljer, betydelser och budskap i 
bilden (Borgersen 1994 s. 26). 
 
Bilder som på olika sätt exemplifierar historien, berättar något viktigt om en epok eller skapar 
intresse som för att ta reda på vad som hänt kan göra ämnet mer konkret för eleverna. Om 
läraren bara talar om ord som Spinning Jenny och kvinnotåget blir dessa snabbt begrepp som 
inte har någon mening för eleverna. Innan de vet något mer om dessa saker så har det så lite 
med deras eget liv att göra. I den situationen kan bilder levandegöra dessa begrepp (Borgersen 
1994 s. 95). 
 
Burman menar att läsning av bilder är något som alla kan lära sig och samma bild kan tolkas 
olika av olika personer. Alla ser saker på olika sätt och detta kommer speciellt fram vid 
gruppdiskussioner. Betraktarens kunskaper, känslor och tankar spelar stor roll för den slutliga 
tolkningen av bilden. En bild utan bildtext kan lätt missförstås av den ovane betraktaren, 
speciellt om den är från en annan tid eller kultur än betraktaren (Burman 2007 s. 177). 
 
Borgersen beskriver detta som att i en bildkultur finns en överenskommelse om hur vissa 
saker ser ut. Ett exempel är en ängel som vi alla vet hur den ser ut men ingen har sett i 
verkligheten, annat än på bild. När människor i en bildkultur transformerar en sådan 
fantasiskapelse till att bli en tvådimensionell bild har ett ikonografiskt tecken skapats. För att 
kunna läsa eller tolka en bild måste det finnas kunskap om sådana ikonografiska tecken och 
vad de betyder. En bild denoterar, betecknar en kärnbetydelse, olika saker som ett bord, en sol 
och annat som betraktaren kan se. Men en bild konnoterar även, det vill säga betecknar en 
tilläggsbetydelse. Solen kan då förutom att vara något som gör att gräset gror beteckna det 
som lyser upp vår tillvaro (Borgersen 1994 s. 24). 
 
Paolo Freire, pedagog från Brasilien, har utarbetat en pedagogisk modell för att lära vuxna att 
läsa i sitt hemland Brasilien. En ny typ av utbildning behövdes för att få människor att inta en 
ny ståndpunkt i förhållande till sina problem. En ståndpunkt som är präglad av kunskap om 
problemen och inriktad på undersökning istället för upprepning av sådant som inte är relevant. 
(Freire 1975 s. 79) Metoden för utbildning som utarbetades sker i form studie- eller 
utbildningscirklar. För att inte förknippas med skolan som Freire förknippade med ett 
traditionellt passivt begrepp så kallades de för kulturcirklar. Ingen lärare fanns men däremot 
en samordnare och inte heller några elever utan gruppdeltagare. För att lära gruppdeltagarna 
att läsa och lära dem om demokrati, politik och annat så använde Freire visuella hjälpmedel 
och diskussioner kring dessa (Freire 1975 s. 84) . 
 
Freire anlitade en brasiliansk konstnär för att förfärdiga bilder som användes vid dessa 
kulturcirklar för att starta diskussioner kring och på så sätt lära sig att läsa men även för att bli 
en kritiskt och bildad medborgare. Debatterna eller diskussionerna blev enligt Freire 
förbluffande entusiastiska och alla deltog med nyfikenhet och engagemang. Deltagarna lärde 
sig med hjälp av bilderna att läsa (Freire 1975 s.90). 
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Förankring i styrdokument 
Dessa punkter i läroplan respektive kursplan för historia i grundskolan är de som uppsatsen 
stödjer sig på och hittar sin relevans i. 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har en förtrogenhet med 
centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska kulturarv. 
 
Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och 
tillsammans med andra. (Lpo 94 s.10) 
 
Eleven skall kunna reflektera över hur information och propaganda har använts förr och 
används idag som ett medel för påverkan. 
 
Eleven skall ha insikt i hur stora samhälleliga omvälvningar har förändrat människors 
livsvillkor. 
(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&
id=3884&extraId=2087) 
 

Metod 

Undersökningspersoner/grupp 
I undersökningen ingår en åttondeklass på en skola där jag har gjort VFU. Detta eftersom jag 
då har en möjlighet att följa en klass under en lite längre tid och därmed har bättre möjligheter 
att följa vägen till den fördjupade förståelsen. Under den längre tid som då blir får eleverna en 
ordentlig chans att vara med och visa framfötterna vid flera tillfällen då det i en fjortonårings 
värld händer mycket och humöret inte alltid är på topp. Klassen har tjugo elever fördelat på 
tio killar och tio tjejer. 
 

Undersökningsupplägg 
De två momenten består av vardera fyra till sex lektionstillfällen där bilder står i centrum. 
Diskussioner kring bilderna är det väsentliga men även anteckningar för framtida behov. 
Varje moment innehåller även en kortare film om respektive ämne. 
 

Informationsinhämtande metoder 
Efter att de två undervisningsmomenten om först den franska och sedan den industriella 
revolutionen är genomförda får eleverna svara på en enkät. 
 
Den första frågan i enkäten rör huruvida den svarande är tjej eller kille. Detta för att se om det 
kan finnas skillnader i tjejer och killars uppfattning om undervisningsmomenten och metoden. 
Ofta finns det i början av enkäter en fråga om ålder eller när besvararen är född. Detta kan 
lämnas bort då det är en år 8 som undervisningsupplägget har prövats på vilket gör att en 
sådan fråga inte behövs. En sådan fråga kan dessutom ge upphov till dilemman för besvararen 
huruvida denne ska svara sin verkliga ålder fast denne fyller år inom en vecka och liknande 
(Trost 2001 s. 66-67).  
 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraId=2087
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Sedan följer vad Trost kallar för attityd- eller åsiktsfrågor och där jag har valt att använda en 
skala från 1 till 4. De får alltså svara om hur mycket ett påstående passar in på dem där 1 är 
minst och 4 mest. Anledningen till att det är ett jämt antal svarsalternativ är för att undvika att 
någon slentrianmässigt svarar med det mittersta alternativet. För att det inte ska bli rörigt eller 
svåröverskådligt så står påståendet överst och sedan svarsalternativen (Trost 2001 s. 66-67). 
 
Alla frågorna, utom den sista, har fasta svarsalternativ för att det i enlighet med Trost ska bli 
så enkelt som möjligt att svara då det inte ligger för alla att skriva långa och uttömmande svar. 
Det är inte heller alltid så enkelt att tyda olika handstilar och en del svarar helt enkelt inte alls 
på en sådan fråga. Då blir svarsbortfallet onödigt stort så fasta svarsalternativ ger fler svar. 
Den sista frågan är dock en där den svarande kan skriva vad denne vill. Frågan gäller om den 
svarande har någon synpunkt på undervisningsmomentet eller enkäten. Trost anser att en 
sådan fråga bör ställas av artighet mot den svarande när denne har ställt upp och svarat på 
frågorna och för att det inte alltid är enkelt att hitta de optimala svarsalternativen till frågor. 
Med en sådan öppen fråga i slutet kan den svarande skriva sådant som kanske inte har passat 
in någon annanstans och då kan det uppkomma värdefulla synpunkter där (Trost 2001 s.72-
73). 
 
Tanken med frågorna i enkäten är att ta reda på hur eleverna upplevt bildarbetet och om det 
kan vara ett roligt alternativ till undervisning då uppatsförfattaren mer än en gång fått frågan 
”kan vi inte göra något roligt?”. Vidare försöker enkäten få svar på om eleverna tycker att de 
lärt sig mer med denna metod jämfört med någon annan och till vilket ämnesområde metoden 
passar bäst. Detta för att se hur stor del av eleverna som denna metod passar för eftersom 
exempelvis Gardners teori gör gällande att alla lär sig på olika sätt. Det är även rimligt att anta 
att bildarbetet inte lämpar sig till alla ämnesområden. 
 
Observation är en av de vetenskapliga tekniker som används för att samla information. I det 
sammanhanget kan inte observationen vara slumpmässig utan måste svara mot de krav som 
ställs på en vetenskaplig teknik. Observationer är användbart vid insamlande av information 
om beteenden och skeenden i olika situationer och kan vara användbart för att komplettera 
information som samlats in med andra tekniker. Den här typen av teknik har den fördelen 
gentemot enkäter och intervjuer att den som undersöker något inte är beroende av 
undersökningspersonernas minnesbilder dom de även måste kunna vidarebefordra på ett 
begripligt sätt. Observationerna är även bra på det sättet att den inte är beroende av individers 
villighet att lämna information och kräver således mindre medverkan av dem (Patel, Davidson 
2003 s. 87-88). 
 
Vid ostrukturerade observationer till skillnad från strukturerade används inget i förväg 
fastställt observationsschema. Sådana observationer används ofta i ut forskande syfte för att 
inhämta så mycket information som möjligt, dock är det omöjligt även för den mest erfarne 
observatören att observera allting som sker. Även den här sortens observationer måste 
förberedas (Patel, Davidson 2003 s. 94). 
 

Genomförande 
Genomförandet av undersökningen började med en serie av lektionstillfällen som behandlade 
franska revolutionen och därefter följde lika många lektioner om den industriella 
revolutionen. Under alla lektioner visades bilder som diskuterades i helklass detta varvat med 
att eleverna fick skriva anteckningar om ämnet. Bilderna visades i möjligaste mån i en 
kronologisk ordning med exempelvis bilden av Marie-Antoinette i vackra kläder före den med 
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halshuggningen av kungen. Anteckningarna följde bildernas ordning och bildade alltså en 
kronologisk ordning för revolutionernas förlopp. 
 

Resultatredovisning 

Bildanalyserna 
Detta är de bilder som användes i samband med undervisningsmomentet om den Franska 
revolutionen. Först presenteras uppsatsförfattarens analys av bilderna och sedan den analys 
som eleverna gjorde. Eleverna gjorde sin analys i helklass och utan något bestämt 
analysmönster att följa för att fritt komma igång med associationer och funderingar kring 
bilden. Uppsatsförfattarens analys presenteras här för att läsaren ska kunna utläsa en eventuell 
skillnad mellan elevers och vuxnas bildanalys. De bilder som tas upp här är ett urval av dem 
 

 
 
På bilden ser man en kvinna i påkostade kläder och frisyr tillsammans med två barn i lika 
påkostade kläder. Bakgrunden består av lummig grönska och till höger skymtar någon sorts 
byggnad. Kvinnan står i mitten och har ett barn på var sida. Hon har en stor peruk med en hatt 
med stora plymer längst upp. Klänningen är yvig med flera lager och har spets vid 
urringningen och ärmarna. Hon har armband på varje handled och ring på det vänstra 
ringfingret men inga halsband. Flickan till vänster har en liknande klänning med en rosett 
knuten kring midjan och blommor i den västra handen. Håret ser ut att vara uppsatt. Pojken 
till höger är klädd i ett lila plagg som nästan ser ut som en sparkdräkt. Han har spets kring 
halslinningen och ett blått band över axeln, det ser ut att kunna vara ett ordensmärke. Av 
kläderna att döma så är det en mycket rik kvinna och hennes barn som bilden föreställer. De 
har till skillnad från andra samtida människor tid att flanera i parken i ljusa kläder i fin 
kvalitet. Jag får känslan att pojken är yngre än flickan då han håller i kvinnans kjol och 
kvinnan håller en hand på hans underarm. Sin andra han räcker kvinnan mot flickan som om 
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hon visar henne vägen. Detta är en bild som ofta förekommer i läroböcker för historia i 
grundskolan och gymnasieskolan och den föreställer drottning Marie Antoinette och två av 
hennes barn. 
 
När eleverna fick se den här bilden så funderade de länge innan någon sa något. Och det 
första som någon sa var att kvinnans klänning liknade de kläder som finsk-romska kvinnor 
brukar ha, kjolen består av mycket tyg och ovandelen är rikt dekorerad. Kvinnans frisyr tyckte 
de var annorlunda och lite rolig då den får huvudet att se stort ut. Även barnens kläder var 
intressanta då de ser ut som vuxenkläder fast i miniatyr och det kanske inte är så praktiskt att 
leka i. De kom fram till att det var en gammal bild då kläderna inte stämmer överens med hur 
dagens mode ser ut.  
 

 
 
Här syns halshuggningen av den franska kungen under revolutionen. Giljotinen som används 
för att utföra halshuggningen står på en scen eller ett podium. Runt omkring den står soldater 
på vakt och sedan en stor skara människor som tittar på det som utspelar sig på scenen. För att 
så många som möjligt ska kunna bevista halshuggningen sker den på någon form av öppen 
plats, kanske ett torg. För att de som ser på verkligen ska se att kungen är död håller bödeln 
eller kanske hans medhjälpare upp kungens avhuggna huvud, det ser ut som att han går runt 
scenen för att visa upp huvudet som det rinner blod från. Jag får känslan av att detta är ett 
stort skådespel som alla sorters människor kommer för att titta på. Ett inte helt främmande 
fenomen då många av oss idag ser filmer på bio eller hemma som innehåller en hel del 
effekter med sprutande blod. En invändning är att filmer inte är på riktigt medan 
halshuggningen av kungen faktiskt var på riktigt. Men jag tror att det för den tidens 
människor var som att se på film då kungen var en person som höll sig på sitt slott och inte 
många hade sett honom. Tidningar var inte heller så utbredda på den tiden att han skulle ha 
synts på bild däri.  
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Eleverna funderade på vem som halshöggs på bilden och kom efter en del diskuterande fram 
till att det nog var kungen. Av tidigare bilder, diskussioner och föreläsning drog de den 
slutsatsen. Att kungen som mest ägnat sig åt kortspel och jakt och inte rikets skötsel skulle bli 
halshuggen av revolutionärerna verkade logiskt. Det som dock upptog mest tid vid analys av 
den här bilden var åskådarna, varför gick de för att titta på något så makabert som en 
halshuggning? De kunde inte sätta sig in i varför helt vanliga människor gick och tittade på 
något sådant. Inte riktigt även efter en jämförelse med att vi idag ser filmer med blod som 
sprutar, en del kunde då till viss del förstå men ändå inte helt. 
 

 
 
Den här bilden visar en man och en kvinna i ett jordbrukslandskap, mannen står lutad mot ett 
träd och kvinnan sitter på en grönmålad bänk. Han har ett långpipigt gevär i handen och en 
hund av någon sorts stövar- eller settertyp vid fötterna. Kvinnan är klädd i klänning och hatt 
och håller händerna i knät. De finns till vänster i bild och till höger syns en åker med av 
färgen att döma någon sorts spannmål på tork. Här syns alltså det engelska landskapet innan 
den industriella revolutionen startade, herrskapet ägnar sig åt sina nöjen på sitt gods med 
odling och djuruppfödning. Det var bland annat inom jordbruket som den industriella 
revolutionen tog fart med förbättrade redskap och effektivare odling. 
 
När eleverna såg bilden drog de genast paralleller till drottning Marie-Antoinette då kläderna 
är rätt lika och det syns att de inte är av dagens snitt. I övrigt väckte inte den här bilden så stor 
diskussion, mest konstaterades vad som är avbildat. Några funderingar kring hur landskapet 
ser ut och vad konstnären velat visa genom att placera paret till vänster i bild väcktes inte. 
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Det här är en bild från en stad, kanske från 1800-talet då endast hästdragna fordon finns med. 
Till vänster står en kvinna med en röd klänning och en liten hund i koppel. I mitten finns en 
hästdroska som av kläderna att döma har i uppdrag att köra två rika män. Till höger syns en 
vagn dragen av två stora hästar lastad med ölfat. Droskan dras däremot av en mycket 
smäckrare häst, på det viset märks det att utvecklingen har tagit fart med avel av hästar för 
speciella ändamål och vagnar byggda för olika ändamål. I det stora hela är bilden mörk och 
murrig som gör att betraktaren får en känsla av att det är rått och kanske inte ett så hälsosamt 
klimat att vistas i. Det förstärks av att det längst fram står en liten flicka med en korg i handen 
där det ligger små buketter av gula blommor. Flickan får förmodligen bidra till familjens 
uppehälle genom försäljning av blommor. Kanske arbetar hennes föräldrar i någon fabrik så 
att hon inte kan delta i det arbetet som människor tidigare gjort på gårdarna med jordbruk. 
 
Inte heller den här bilden väckte så stor uppmärksamhet bland eleverna. Det de dock 
diskuterade var varför de enda färgerna är kvinnans röda klänning och flickans gula blommor. 
Även skillnader mellan flickan och det barn som kvinnan håller i handen diskuterades. Varför 
den ena måste arbeta för sitt uppehälle och den andra inte verkar behöva göra det. 
 

Bedömning av proven 
Under varje moment får eleverna även göra ett oförberett prov där de får ta hjälp av sina 
anteckningar, läroböcker och annan litteratur. Detta görs enskilt för att kunna bedöma varje 
elev och huruvida denne har nått en fördjupad förståelse. 
 
Bedömningskriterier för hela momenten: 
Ett mycket gott utfall – eleven är närvarande vid lektionerna och är aktivt med i 
diskussionerna och kommer med relevanta kommentarer. Eleven kan svara på frågor av 
samma typ som föregående men kan även motivera sitt svar på ett begripligt sätt. 
 
Ett gott utfall – eleven är närvarande vid lektionerna och hänger med i diskussioner och 
kommer själv med kommentarer ibland. Eleven kan svara på frågor av typen ”vad tror du är 
den största orsaken till att den franska revolutionen bröt ut?”. 
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Acceptabelt utfall – eleven är närvarande på lektionerna och försöker efter bästa förmåga att 
hänga med och försöker förstå även om det är svårt. Eleven kan svara på frågor av typen 
”vilken händelse brukar man säga startade den franska revolutionen?”. 
 
Ett icke godtagbart utfall – eleven förefaller helt ointresserad av ämnet och gör ingen 
ansträngning för att försöka förstå och hänga med. Eleven kommer inte på alla lektioner eller 
försöker inte lösa alla uppgifter. 
 
Petterson menar i Pedagogisk bedömning att det inte utan vidare går att tolka en elevs 
uteblivna svar på en fråga som att denne inte har något kunnande inom området. I en 
bedömningsprocess ingår flera steg. Innehåll och form för bedömningen ska väljas, elevens 
arbete med uppgiften måste observeras, beskrivas, analyseras, tolkas och till sist 
dokumenteras. Vid bedömningen måste sedan en jämförelse mellan elevens kunnande och 
mål och kriterier göras. För att kunna beskriva och bedöma elevens kunskap på ett så 
omfattande sätt som möjligt bör läraren analysera hur eleven har löst uppgiften. Om eleven 
har försökt lösa uppgiften och på vilket sätt, vilka kunskaper har denne visat sig behärska och 
vilka inte är sådana frågor som läraren kan ställa för att kunna göra en bedömning (red. 
Lindström 2006 s.37-38).  
 
Det finns dock mycket som kan gå fel vid bedömning som att innehåll och bedömning inte 
stämmer överens eller att innehållet inte är representativt för det som bedöms. Eller att 
innehållet inte är relevant utan bara har valts för att det är enkelt mätbart. Eleven kanske inte 
heller visar sina kunskaper fast denne kan. Även när eleven visar sina kunskaper finns det 
saker som kan gå fel såsom att kunskapen visas men tolkas och dokumenteras inte eller att 
den dokumenteras men tolkas fel eller inte alls. Det kan även vara så att kunskapen visas och 
tolkas rätt men dokumenteras inte. För att bedömningen ska vara trovärdig måste vissa villkor 
uppfyllas. Rätt sak måste bedömas, innehållet som används vid bedömningen måste vara 
relevant, sättet som används måste vara tillförlitligt och slutsatserna som dras måste vara 
adekvata och riktiga (red. Lindström 2006 s. 38-39). 
 
Att göra den här bedömningen av proven har varit svår och har krävt mycket tid för att läsa 
vad eleverna skrivit och sedan analysera det. För att belysa hur bedömningen gått till så 
redovisas här några elevsvar på respektive bedömningsnivå. 
 
En elev som bedömdes hamna på ett gott utfall svarade på fråga 9 om vilken uppfinning som 
han eller hon har mest nytta av sett över hela den industriella revolutionen: Bilen, järnvägarna 
– för att kunna åka till olika platser. En elev som hamnat på ett icke godtagbart utfall svarade 
på samma fråga: Ångmaskin. Den första eleven har förstått att den industriella revolutionen 
sträcker sig över lång tid och påverkar människor idag. Den andra eleven har bara svarat med 
ett enda ord och inte alls svarat på varför han eller hon har mest nytta av ångmaskinen av alla 
de uppfinningar och maskiner som är ett resultat av den industriella revolutionen. En elev som 
bedömdes hamna på ett acceptabelt utfall svarade på fråga 5 om vad denne själv tror var den 
största orsaken till revolutionen: De hade jakträtt inte bara på sin egen mark utan även på 
böndernas och det retade bönderna. Med de menar eleven förmodligen adeln och att de hade 
jakträtt på böndernas mark vilket kom upp till diskussion under någon av bilddiskussionerna. 
Eleven har bara gett en orsak och har dessutom inte skrivit varför just detta skulle vara en 
orsak till att revolutionen tog sin början. 
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Resultat på provet om den industriella revolutionen: 
  Antal elever  
Ett mycket gott utfall 0 
Ett gott utfall  4 
Ett acceptabelt utfall 8 
Ett icke godtagbart utfall 4 
 
Resultat på provet om den franska revolutionen: 

Antal elever 
Ett mycket gott utfall 0 
Ett gott utfall  4 
Ett acceptabelt utfall 13 
Ett icke godtagbart utfall 2 
 

Enkätresultat 
För att bearbeta kvantitativt insamlad information används statistik. Här kommer en 
deskriptiv statistik att användas för att ge en beskrivning av det insamlade materialet i siffror. 
Urvalet för att bestämma vilka som ska ingå i undersökningsgruppen för enkäten är mycket 
enkelt, det är samma grupp elever som har arbetat med undervisningsmomentet med bilder. 
Det slumpar sig även så att klassen är jämt könsfördelad så de skulle kunna vara helt slumpvis 
utvalda ur populationen. Den variabel som studeras i de flesta av enkätens frågor är diskret 
och ligger på en intervallskala. Svarsalternativen är 1 till 4 där 1 betyder att den svarande inte 
instämmer och 4 att den svarande instämmer helt (Patel, Davidson 2003 s. 109-111).  
 
På frågan om arbetet med bilder varit roligt så svarade 10 % att det inte varit det (värde 1), 35 
% att det varit lite roligt (värde 2) och 55 % att det varit ganska roligt (värde 3). En signifikant 
skillnad mellan tjejer och killars svar på frågan fanns dock, av tjejerna svarade 60 % att det 
varit ”lite roligt” (värde 2) att arbeta med bilder, mot bara 10 procent bland pojkarna. Bland 
flickor svarade 45 procent ”Ganska roligt” och bland pojkar 70 procent (men denna skillnad 
är inte statistiskt signifikant.) De allra flesta kunde tänkta sig att arbeta med bilder på det här 
sättet igen då bara 5 % svarade nej (värde 1) på den frågan och 20 % kanske (värde 2). 
Majoriteten svarade att de skulle kunna tänka sig att arbeta vidare med detta då 45 % ringade 
in värdena 3 och 4. Även här finns en skillnad mellan tjejer och killar som dock inte är 
statistiskt säkerställd. 15 % fler av tjejerna svarade ja eller kanske och omvänt för pojkarna 
där 15 % svarade nej eller kanske på frågan. På frågan hur mycket de lärt sig med hjälp av det 
här arbetssättet jämfört med andra fördelades svaren lika mellan tjejer och killar. 
 
Enkäten innehöll även en fråga om det blir lättare att förstå historien genom att se bilder som 
illustrerar historiska händelser. Där svarade 5 %, nej, 20 % att de förstått ”lite mer”, 35 % att 
de förstått till ”en del mer” och 45 % att de ”Avgjort förstått mer”. Här föreligger ingen 
signifikant skillnad mellan tjejer och killar. Vidare frågades det även om bildarbetet passat 
bäst att använda till den franska eller den industriella revolutionen. 55 procent av eleverna 
tyckte att den Franska revolutionen passade bäst att visa i bild, medan således 45 procent 
ansåg den industriella revolutionen. Här fanns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och 
flickor. Däremot kan noteras att av de elever som ansåg att de ”avgjort förstått mer” så var 
andelen som angav den industriella revolutionen som mest lämpad att förstå via bilder hela 56 
procent, medan andelen som framhöll den Franska revolutionen bara omfattade 8 procent. 
Dessa skillnader är statistiskt signifikanta. Franska revolutionen gör sig alltså ”bra i bild” men 
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”avgjort mer” förståelse/kunskap ökade mest för dem som tagit intryck av bilderna av de 
industriella engelska 1800-talsmiljöerna. 
 

Har det varit roligt att arbeta med bilder?
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Figur 1  
I figur ett syns svarsfördelningen på frågan huruvida arbetet med bilder varit roligt. Här går 
det att se att mer än dubbelt så många pojkar som flickor har upplevt att det varit ett roligt 
arbetssätt. Under själva bildarbetet var det även pojkarna som deltog mest aktivt i 
diskussionerna. 
 

Om du jämför arbetet med bilder och andra arbetssätt hur mycket har du då lärt 
dig med hjälp av bilder?
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Figur 2 
Även om det i den tidigare frågan var flest pojkar som tyckt att bildarbetet varit roligt så anser 
lika många pojkar som flickor att de lärt sig till en del mer (värde 3) av bildarbetet jämfört 
med andra arbetssätt de provat. 
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Blir det enklare att förstå saker som hänt förr i tiden om du får se en bild som 
visar den tiden?
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Figur 3 
På denna fråga anser en majoritet att de förstår till en del mer eller avgjort mer av historiska 
förlopp om de får se bilder från den tiden vilket tydligt talar för att bildanalys kan vara ett 
framgångsrikt undervisningssätt. 
 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument, i det här fallet 
enkäten och de två proven som eleverna fått. I det här fallet har reliabiliteten av enkäten mätts 
genom halveringsmetoden där svaren slumpmässigt delats i två halvor och jämförts med 
varandra. Avvikelsen mellan de två grupperna är inte stor så enkäten får anses vara reliabel. 
Det som dock kan diskuteras är enkätens omfattning, det är bara 20 elever som har gjort den. 
För att få ett säkrare värde på enkäten hade antalet svarande behövt vara större.  
 
Svarsfrekvensen på enkätundersökningen har varit mycket god, då samtliga elever i klassen 
har svarat. Då det är en relativt liten klass med bara tjugo elever så lämnade jag enkäter till 
läraren som såg till att de frånvarande eleverna fick möjlighet att svara. Det är dock några som 
inte har svarat på alla frågor och en som har ringat in ett mittersta läge där svarsalternativen 1-
4 har använts. Det är inte heller speciellt många som har valt att svara på den sista frågan.  
Vad gäller de två proven så kan de anses reliabla eftersom alla elever fått samma prov och har 
haft samma möjlighet att leta information för att sedan kunna svara på frågorna.  
 
Validitet anger om det som mäts verkligen är det som avses att mätas. Frågorna i enkäten 
handlar om huruvida eleverna förut har arbetat med bilder och hur de upplevt bildarbetet. 
Svaren har sedan bearbetats statistiskt. Frågorna på proven är utformade för att ta reda på vad 
eleverna har lärt sig om den franska och den industriella revolutionen och inte om något annat 
ämne. 
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Analys och avslutande diskussion 
 
Bildanalyserna följer i det stora hela Deweys fem nivåer för lärande där problemet visar sig 
genom att en bild visas. Sedan avgränsas problemet genom att bilden analyseras och det 
definieras vad bilden föreställer. Sedan följer en mängd olika förklaringar på varför olika 
saker är avbildade på ett visst sätt och vad de kan symbolisera. Alla elever är olika och har 
skiljda kunskaper med sig och kan därmed ha olika tolkningar av bilden. Genom vidare 
diskussion kommer de fram till vad som verkar rimligast. Till sist går de igenom allt igen och 
ställer det mot tidigare kunskaper och längre fram i undervisningsmomentet mot vad de lärt 
sig vid tidigare analyser och beslutar hur de tolkar bilden. 
 
Gustavsson menar att det ofta är aha-upplevelser som leder till vidare kunskapssökande. En 
sådan aha-upplevelse tror jag de här eleverna fick i samband med den här ovan omtalade 
halshuggningsbilden. Den ledde till en lång diskussion kring varför vanliga människor gick 
för att titta på något så äckligt. Att de sedan själva hade sett mer än en splatterfilm med rikligt 
förekommande effekter med blod gick inte att jämföra med. Ur en synvinkel är ju det bra då 
kommentaren var att halshuggningen var på riktigt och det är inte filmerna, de kan alltså skilja 
på fantasi och verklighet. Det var i alla fall effektfullt att använda en sådan bild då hela 
klassen vaknade till och deltog i diskussionen. 
 
Diskussioner kan enligt Burman vara ett sätt att göra bildanalysen bättre då alla ser på saker 
på olika sätt. Vid diskussioner kan eleverna ta del av vad de andra tänker kring bilden då alla 
som betraktar en bild har olika kunskaper, känslor och tankar som bidrar till tolkningen av en 
bild. Även Paolo Freire använde sig av diskussioner kring bilder som en form för lärande. 
 
En av de svarande på den sista frågan i enkäten hade en mycket intressant synpunkt då han 
eller hon anser att en presentation av hur själva bildarbetet skulle gå till hade varit bra att 
inleda med. Detta tycker jag är mycket intressant då jag medvetet valde att inte göra någon 
sådan presentation. Det beror helt på att jag tror att begreppet bildanalys kan låta krångligt 
och svårt i en fjortonårings öron och verka mycket svårt, det hela sammantaget tror jag kan 
leda till att ett flertal inte vågar försöka. Svaret i enkäten visar ju dock på det motsatta, för 
någon skulle det ha varit lättare om en presentation och genomgång hade föregått arbetet. 
Antagligen för att det finns en trygghet i att veta vad som förväntas av en. Freinet menar dock 
att lärande bäst sker genom trevande försök där läraren närmast fungerar som en medhjälpare. 
 
Tyvärr är det inte alla elever som har gjort de båda proven eftersom de har varit frånvarande 
på de lektionerna. Jag har valt at inte vänta in att alla ska hinna göra det då det helt enkelt inte 
funnits tid för det. Det är dock mycket beklagligt att det blivit så då klassen är så pass liten att 
prov skrivna av samtliga elever hade varit viktigt. Dock går det att utläsa vissa tendenser ur 
det material och resultat som faktiskt finns. Ingen elev har nått det högsta bedömningskriteriet 
vilket skulle kunna tolkas som att konceptet med bilder inte fungerar. 
 
Men det gör det hävdar jag, de diskussioner som har blivit kring alla bilder har varit mycket 
bra och har engagerat i stort sett hela klassen. Därför förvånar resultaten av de skriftliga 
proven mig när så många inte når högre än till ett acceptabelt utfall. Flera av de elever som på 
det skriftliga når till den nivån når mycket högre i de muntliga diskussionerna. Att de vid det 
skriftliga provet inte når högre, fast de har tillgång till flera olika läroböcker och sina 
anteckningar, tror jag beror på att det kallas för ett prov helt enkelt. Det skapar en stress hos 
en del elever och en förväntning på hur mycket de faktiskt kommer att kunna. Då ser de inte 
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möjligheterna till att leta reda på fakta och hitta svaren. En viss ovana vid ett sådant arbetssätt 
tror jag även påverkar resultatet. Mer än en frågade efter möjlighet att använda dator och 
googla fram svaren, ett sätt som förmodligen känns lättare och mer bekant. Det som ibland 
har varit svårt för eleverna är det som Borgersen skriver om, att inte bli färdig med en bild för 
snabbt. Det måste få ta tid att bearbeta en bild för att upptäcka allt som finns i den och det 
tålamodet tycker jag mig märka att alla inte har. Kanske just för att dagens unga som Burman 
menar är så vana vid att se så mycket bilder och det i ett högt tempo. 
 
I enkäten svarar 35 % av eleverna att de ”Förstått till en del” och 45 % att de ”Förstått mycket 
mer” med hjälp av arbetet med bilder jämfört med andra undervisningsmetoder de provat på. 
Detta talar för att bildarbetet fungerar och intresserar eleverna. Däremot tycker de inte att 
bildarbetet passar lika bra till alla undervisningsområden då 67 % svarat att det fungerat bättre 
till den franska revolutionen. Detta tror jag beror på vilka bilder som används, hur spännande 
bilderna är helt enkelt. Bilderna som jag använde vid momentet den franska revolutionen 
innehöll bland annat en del blod och andra otäckheter. En bild där halshuggningen av den 
franska kungen under revolutionen visas med en person som håller upp kungens huvud med 
blodet rinnande väckte stor uppmärksamhet. I jämförelse så var bilden på arbetsförhållanden i 
en textilfabrik från den industriella revolutionens tid inte lika intressant. Alltså tror jag att 
vilka bilder läraren väljer att använda har stor betydelse för resultatet av elevernas förståelse 
för ämnet. 
 
Att ta upp historiska händelser på det här sättet genom bilder gör att även de elever som har 
en enligt Gardner visuellt-spatial intelligens får en möjlighet att uppnå läroplanens och 
kursplanens mål. De får en möjlighet att skaffa den förtrogenhet med ett västerländskt 
kulturarv, dit båda dess revolutioner i tillhör, som läroplanen talar om. De får även i och med 
diskussionerna i grupp möjlighet att lära tillsammans med andra. I bildanalyserna får de 
möjlighet att lära sig om på vilket sätt budskap kan framföras och hur detta påverkar 
betraktaren till att tolka bilden på ett visst sätt. Med hjälp av bilderna kan de sedan få en insikt 
i hur den vanliga människans liv har påverkats av samhälleliga omvälvningar, till exempel när 
jordbruket effektiviserades och fler och fler fick söka sig till städerna för att finna arbete. 
 

Sammanfattning 
 
Denna undersökning har undersökt huruvida det går att uppnå en fördjupad förståelse i 
historieämnet med hjälp av bilder i undervisningen. En grupp elever har valts ut och fått 
genomgå två undervisningsmoment om viktiga historiska händelser som har åskådligtgjorts 
med bilder från den aktuella historiska tiden. Bilderna har bearbetats i helklass då elevantalet 
inte varit så stort, tjugo elever, i diskussionsform. Ingen presentation av hur en bildanalys går 
till har gjorts innan för att det inte ska framstå som svårt och komplicerat. Observationer kring 
diskussionerna har gjorts för att följa hur eleverna tänker och börjar se symboler och 
betydelser i bilder. För att mäta om en bättre och mer levande förståelse har skett så har ett 
prov på respektive moment genomförts och bedömts och till sist har eleverna fått besvara en 
enkät med frågor om hur de upplevt bildarbetet.  
 
Sammanfattningsvis fungerar bildarbetet bra att använda vid historieundervisning om läraren 
lägger ner omsorg på att välja bilder som väcker elevernas intresse. Läraren måste även 
överväga till vilket ämne arbete med bilder skall användas
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Bilagor 
 
Enkät 
 
En enkät att svara på för dig som just har läst om den franska och den industriella revolutionen. Jag 
hoppas att du vill svara så sanningsenligt som möjligt, så som du verkligen tycker. Ringa in det svar 
som stämmer bäst på dig, 1 är minst/sämst och 2 är mest/bäst. 
 
1. Är du tjej kille 
 
2. Har du någon gång förut arbetet med bilder på det här sättet som vi nu har gjort i skolan? 
 
 ja nej 
 
3. Har det varit roligt att arbeta med bilder på det här sättet? 
  

1 2 3 4  
 
4. Tycker du att diskussionerna som har varit kring bilderna har varit intressanta? 
 
 1 2 3 4  
 
5. Hur mycket har du lärt dig om de två ämnena (franska och industriella revolutionen) med hjälp av 
bilderna? 
  
 1 2 3 4  
 
6. Till vilket ämne tycker du att bilder passar bäst att använda? 
 
 franska revolutionen industriella revolutionen 
 
7. Skulle du vilja arbeta med bilder i fortsättningen i skolan? 
 
 1 2 3 4   
 
8. Om du jämför arbetet med bilder och andra arbetssätt hur mycket har du då lärt dig med hjälp av 
bilderna? 
 
 1 2 3 4   
 
9. Blir det enklare att förstå saker som hänt förr i tiden om du får se en bild som visar den tiden? 
 
 1 2 3 4   
 
10. Är det något speciellt som du skulle vilja kommentera om enkäten eller det vi har arbetat med så 
får du gärna skriva det här. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Prov 
 
Franska revolutionen     år 8 VT 2008 
 

1. Vilket år bröt revolutionen ut? 
 
2. Vilka orsaker fanns det till att det blev revolution i Franskrike? 

 
3. Upplysningsidéerna var en orsak till revolutionen, vad var det för något? Nämnnågon 

upplysningsfilosof. 
 

4. Vilken annan världshändelse hämtade fransmännen inspiration från? 
 

5. Vad tror du var den största orsaken till revolutionen? 
 

6. Vilken händelse brukar man säga startade revolutionen, beskriv händelsen. 
 

7. Vad var bollhuseden för något? 
 

8. Vilka var de tre stånden och hur stor del av befolkningen tillhörde varje stånd? 
 

9. Hur skulle du ha känt om du var bonde och godsherren red över din nysådda åker? 
 

10. Vet åt kakor och vilka borde äta kakor istället för bröd enligt den personen? 
 

11. Vilken känd person blev offentligt halshuggen? 
 

12. Varför tror du att vanliga människor gick och tittade på halshuggningen? 
 

13. När firar Frankrike sin nationaldag? 
 

14. Varför tror du att just det datumet har blivit nationaldag? 
 

15. Beskriv den tid som brukar kallas för skräckväldet. 
 

16. Vem hade högklackade skor? 
 

17. På vilket sätt fick Napoleon möjlighet att stiga i graderna? 
 

18. Hur tog Napoleon makten? 
 

19. Vem spelade bort pengar på kortspel? 
 

20. Varför blev Napoleon förvisad till Elba och senare St:Helena? 
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Prov 
 
 
Industriella revolutionen   år 8 VT 2008 
 

1. Vilken maskin/uppfinning brukar man säga startade den industriella revolutionen? 
 
2. Vilka olika uppfinningar hade stor betydelse för att det blev en industriell revolution? 

 
3. Vilken uppfinning tror du hade störst betydelse? Varför? 

 
4. Inom vilken slags industri var man först med att använda det löpande bandet? 

 
5. Vem brukar man säga uppfann bilen? 

 
6. Var i världen startade den industriella revolutionen? 

 
7. Hur kommer det sig att den började just där? 

 
8. Hur var det att arbeta i fabrikerna i början av den industriella revolutionen? 

 
9. Om du ser på hela den industriella revolutionen, vilken uppfinning har du mest nytta av i ditt 

liv idag? Varför? 
 

10. Vad användes ångmaskinen till? 
 

11. Vad var Bessemer- och Martinprocesserna för något? 
 

12. Hur såg samhället ut innan den industriella revolutionen? 
 

13. Hur förändrades samhället när den industriella revolutionen tagit fart ordentligt? 
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Bildförteckning över de bilder som använts i undervisningsmomentet: 
 
Franska revolutionen: 
 
Tre bilder som alla visar ståndssamhällets uppbyggnad i Frankrike med bonden som på olika sätt bär 
adel och präster på sin rygg. 
 
Ludvig den XVI där han porträtteras sittande i röda kläder med övriga hovet runt omkring sig. 
 
En bild på ett soppkök i Paris där människor i trasiga kläder får köa för att få en skål soppa. 
 
Industriella revolutionen: 
 
Ett jordbrukslandskap från början av den industriella revolutionen där nya redskap och grödor finns 
med. 
 
Ett fotografi på några pojkar i trasiga kläder och utan skor som sitter i en trappa utomhus i en stad. 
Bakom dem står ett par flickor i betydligt finare kläder. 
 
En svartvit bild från en tidig textilfabrik. 
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Diagram 

Skulle du vilja arbeta med bilder i fortsättningen i skolan?

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4

Flickor

Pojkar

 
 
 

Har du någon gång arbetat med bilder?
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Hur mycket har du lärt dig med hjälp av bilderna?
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Tycker du diskussionerna som har varit kring bilderna har varit intressanta?
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Till vilket ämne tycker du att bilderna passar att använda
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