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Sammanfattning 

Denna studie har utgått ifrån syftet att beskriva och skapa förståelse för hur individer 

tillhörande en specifik religion eller livsåskådning och elever upplever bilder i ett läromedel 

för religion i högstadiet. Med en ökad förståelse som grund har jag velat utveckla en modell 

för bildanalys i högstadiet. De metoder som använts är kvalitativa intervjuer: där intervjuerna 

utgått ifrån en lärobok för högstadiet. Gestaltningsprocess: där en handbok för bildanalys i 

högstadiet har framställts och utprovats i en pilotstudie. Bildanalyser: där två klasser med 

högstadieelever har analyserat bilder i sin egen lärobok i religion. De huvudresultat som 

framkommit är dels att uppfattningen om hur religioner har och bör avbildas varierar mellan 

individer. De slutsatser som dragits utifrån denna studie är att uppfattningar om hur religioner 

och livsåskådningar avbildas och hur de bör avbildas varierar beroende på vilken förförståelse 

individen har om ämnet. Bilder överför värden och ideal till åskådaren och olika individer 

tolkar samma bild på olika sätt. Läraren är en auktoritetsfigur och därför är det betydelsefullt 

att hen aktivt reflekterar över de bilder som används i undervisningen oavsett skolämne för att 

inte värden och värderingar som strider mot styrdokumenten ska överföras till eleverna via 

bilder i läromedel.  

Sökord: Bildanalys, Högstadiet, Livsåskådningar, Läromedel och Religion 
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1 Inledning 
 

Religiösa bilder kan ibland ses som vår tids tabu. Religion är ett känsligt ämne att avbilda och 

provoceringar kan mötas med hårt motstånd. Ett exempel är Muhammedbilderna från år 2005 

i den danska tidningen Jyllands-posten som väckte enorma känslostormningar bland 

religionen Islams anhängare.
1
 Samtidigt översvämmas vi varje dag av bilder i media via 

nyheter på tv och tidningsartiklar där religioner och deras uttryck avbildas på ett ibland inte 

allt för smickrande vis. Exempelvis när det gäller islamsk extremism som ofta får stå ensam 

som porträttering för religionen islam eller USA:s dåvarande president George W. Bushs tal 

där han hänvisar till den kristna guden för att starta Irakkriget, som varade mellan år 2003 och 

2011.
 2

 

De flesta vet att bilder i media bör tas med en nypa salt eftersom man alltid måste fråga sig i 

vilket syfte just den här bilden eller just det här videoklippet visas. Sändaren av bilder har 

alltid en avsikt och mediebilder är inte alltid så objektiva som man hade kunnat hoppas. Tar vi 

in de religiösa bilderna i skolans värld, där lärare varje dag undervisar om religion och 

livsåskådningar, så är det lärarens roll att alltid på ett objektivt vis berätta likvärdigt om alla 

världsreligioner och livsåskådningar. Läroplanen för grundskolan från 2011, (hädanefter 

kallad LGR 11) säger att: ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att 

de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig.”
3
 Vidare så säger LGR 

11 att syftet med undervisning i religionskunskap för högstadiet är att: ”Genom 

undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa 

traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska 

allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället”
4
 Undervisningen ska alltså vara 

likvärdig och allsidig, men är bilder i läromedel objektiva? Hur avbildas religiösa individer 

och finns det någon skillnad i hur olika religioner och livsåskådningar avbildas?  

Det här området är viktigt att undersöka för att de värden och värderingar som lärare 

förmedlar till eleverna, kanske ibland inte är de som de hade tänkt sig. Därför är det viktigt att 

lärare oavsett ämne reflekterar över de bilder som de använder sig av i sin undervisning. Hur 

en elev uppfattar och tolkar en bild kan variera från hur de som har djupare kunskap om 

området tolkar samma bild. Just vad bilderna i läromedel i religion för högstadiet säger till en 

högstadieelev är min utgångspunkt i denna studie. Hur tolkar de dessa bilder; vad finns i 

bilderna och hur hör de ihop med religionen i fråga. För att handleda eleverna i detta så 

kommer jag att utforma en handbok i bildanalys för högstadiet som ett gestaltande arbete.  

                                                           
1
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammedbilderna_i_Jyllands-Posten Hämtad kl 11.46 21-03-2013 

2
 http://www.youtube.com/watch?v=8OCvq-x6pZ0 Hämtad kl 12.01 21-03-2013 

3
Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Stockholm: Norstedts Juridik, 

2011)  
4
 Skolverket, Lgr 11, 2011  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammedbilderna_i_Jyllands-Posten%20Hämtad%20kl%2011.46
http://www.youtube.com/watch?v=8OCvq-x6pZ0
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En ytterligare fråga är hur individer som tillhör den porträtterade religionen eller 

livsåskådningen, upplever samma bilder? Är bilden av de religiösa individerna rättvist 

porträtterade enligt dem, och om inte, vilka värden förmedlas då till eleverna genom dessa 

bilder. En lärobok anses som en auktoritet på samma sätt som en lärare anses som en 

auktoritet. Läroböcker ifrågasätts inte på samma sätt som mediebilder eller reklambilder för 

man antar att den bild som ges är sann och rättvis.
5
 Men upplevs den som det av eleverna i 

min studie och av de människor vars livsåskådning avbildas? Tar vi avstamp i denna fråga så 

öppnar sig en ny fråga. Hur kan man på bästa sätt avbilda religioner och religiösa individer? 

Jag ville undersöka dels hur de religiösa individerna besvarar detta men även hur mottagarna 

av läroböckernas bilder, eleverna, besvarar detta och vilken skillnad det finns dem emellan.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och skapa förståelse för hur individer tillhörande en 

specifik religion eller livsåskådning och elever upplever bilder i ett läromedel för religion i 

högstadiet. Med en ökad förståelse som grund har jag velat utveckla en modell för bildanalys i 

högstadiet.  

Frågeställningar 
 Hur upplever människor som tillhör en viss religion eller livsåskådningen de 

bilder som visas av den egna och övriga religioner och livsåskådningar i 

läromedlet som används i studien? 

 Vilken typ av bilder anser högstadieelever är relevanta för att representera 

religioner och livsåskådningar, med urval ur läromedlet som används i studien? 

 Hur skulle högstadieelever välja att avbilda individer som tillhör de religioner 

eller livsåskådningar som representeras i läromedlet som används i studien? 

 

Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta avsitt så presenteras den teori som används i studien som utgångspunkt för att spegla 

och analysera det resultat som framkommit.  

Social integration 

Det perspektiv som jag har valt för min analys som teorietisk utgångspunkt är teorin om social 

integration, där relationen mellan individen och samhället belyses ur ett sociologiskt 

perspektiv. Detta är en fördjupning av den sociologiska delen av socialkonstruktivismen där 

man fokuserar på hur människor interagerar med varandra och interaktionens betydelse för 

norm och värdeöverföring. Enligt teorin om social integration så blir människan till den hon 

är och skapas gemensamt med andra i mellanmänskliga relationer. Det är i mötet med andra 

individer som man utvecklas till den man är. De normer och värderingar som man har som 

individ är inte medfödda utan har skapats i ett socialt sammanhang. De härstammar från de 

                                                           
5 Löwenborg, Lars & Gislason, Björn. (2006) Lärarens arbete Stockholm: Liber, Sid 210-216 
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värderingar och normer som återfinns i den omkringliggande gruppen där man som individ 

finns och är integrerad inom.
6
 

I studien används Thomas Scheffs teori om sociala band vilken innebär att människor binds 

till varandra genom att de interagerar med varandra. Genom denna interaktion överförs värden 

och värderingar om omvärlden mellan individer. Dessa band byggs upp till de människor man 

har omkring sig genom att man socialt interagerar med dem. Genom att vi har band till 

varandra överför vi värderingar både till varandra på ett microperspektiv i små grupper men 

även på ett macroperspektiv om man ser till alla grupper som verkar i ett samhälle i sin tur har 

band till varandra.
7
   

Tidigare forskning 

 Normer, värderingar och avbildningar av andra kulturer 
I detta avsnitt så kommer resonemang och begreppsförklaringar om normer både i samhället i 

stort och i skolans värld, värderingar, exotifiering, främlinggörande och avbildningar av andra 

kulturer ur dels ett samtida och ett historiskt perspektiv att behandlas. 

 

Normer och värderingar 

Normer i sig är ett mångtydigt begrepp och därför är det vikigt att definiera vad man menar 

med normer och vilken definition som gäller i denna studie. Matthias Baier och Måns 

Svenssons definition av normer är: ”något som bestämmer eller gör anspråk på att bestämma 

något annat”
8
 Detta innebär i praktiken sociala regler som vi upprättar gemensamt för att 

bestämma bland annat beteende och uppförandemönster hos varandra. Där inneräknas även 

utseende och religiositet m.m. Detta innebär i praktiken att normer bestämmer hur man ska 

handla men även hur man inte ska handla och att när en individ faller utanför normen så får 

det negativa sociala konsekvenser, då andra dömer och värderar ens handlande eller utseende. 

Vad som främlinggörs i vårt samhälle är alltså det som hamnar utanför normen för vad som är 

gällande och socialt accepterat i det samhälle som man befinner sig i. Men normer varierar 

också från samhälle till samhälle och vad som är norm i ett samhälle kanske inte är norm i ett 

annat. Det som är socialt accepterat och inom normen är det som har högst status i den sociala 

hierarkin. Medan det som frångår normen är det som har lägst status. Det innebär att de som 

är inom normen kan se ner på det som faller utanför normen.  

Norm och värdeöverföringar i skolan 

När det gäller hur normer och värderingar överförs mellan individer i skolans värld så måste 

man utgå ifrån att normer är beroende av det sociala system inom vilket de upprätthålls, enligt 

Lars Löwenborg och Björn Gislason. Man kan säga att olika normer gäller i olika samhällen 

beroende på vilka individer som verkar där och vilka sociala hierarkier som finns. I skolans 

värld så skapas och upprätthålls normer genom sociala interaktioner mellan elever och mellan 

                                                           
6
 Aspelin, Jonas. (1999) Klassrummets microvärld Stockholm: Brutus Östlings bokförlag symposion, Sid 37-42 

7
 Aspelin, 1999, Sid 37-42 

8
Svensson, Måns & Baier, Matthias. (2009) Om normer Malmö: Liber, Sid 34 
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elev och lärare. Lärarens roll är av stor vikt då läraren är en auktoritet när det gäller 

normskapande och upprätthållande av normer. Läraren är en auktoritet eftersom denna 

befinner sig i en ledarposition och är en överförare av kunskap till eleverna. Därför är det 

enligt Löwenborg och Gislason viktigt att läraren är medveten om vilka normer och värden 

som läraren överför till eleverna och att alla lärare på en arbetsplats har samma värden och 

normer. Detta kan man säkerställa genom att tillsammans i lärarlaget bygga en plattform med 

gemensamma värden och normer genom diskussioner om vilka värden som ska förmedlas. 

Eleverna måste också få delta i sådana diskussioner med sina lärare och lärarens handlingar 

och beteende gentemot klassen måste avspegla de gemensamma normer och värden som 

skolan vill förmedla till eleverna.
9
   

”Vi” och ”dom” 

Om man utgår ifrån de normer som gäller i ett samhälle och de individer som faller utanför 

normen så kan man tala om främlinggörande. Främlinggörande av andra grupper av 

människor innebär att man sätter ett fokus på ett ”vi” och ”dom” perspektiv relaterat till 

normativitet. Utgår man ifrån Robert Miles förklaring, så anser han att det finns en relation 

mellan ”vi” och ”dom” och skillnaderna där emellan. Enligt honom finns det klara markörer 

på skillnaderna som kan antingen vara biologiska: att olika individer har olika etnicitet eller 

biologiskt ursprung. Kulturella: att olika individer härstammar från olika kulturer eller 

traditioner t.ex. religiositet. Symboliska: att det egentligen inte finns några skillnader att visa 

på men att ens beteendemönster faller utanför den egna gruppens tillhörighet och det som är 

normativt där. Dessa markörer eller skillnader är det som förhindrar ”dom” som tillhör en 

annan grupptillhörighet att vara likvärdiga med den grupp ”vi” tillhör. På det viset så uppstår 

”Den andre” som begrepp. ”Den andre” är en individ som tillhör en annan grupp än ”vi” och 

därmed faller utanför normen och är på så vis främlinggjord.
10

  

Exotism  

Exotism uppstår när individer som står inom den rådande normen betraktar individer som står 

utanför normen. De är då främlingar och betraktas som ”de andra”. Exotism är enligt 

Christian Catomeris en komplex företeelse. Han menar på att exotismen bygger på ett 

maktövertag som betraktaren har då betraktaren är den som har högst status eftersom att 

denne befinner sig inom normen. Betraktaren har då möjlighet att lyfta fram vissa aspekter 

och vrida och vända på ”de andra” som betraktas. Exotism präglas enlig Cantomeris av ytliga 

trender hos betraktaren vad som är populär just för stunden. Detta innebär ofta att man lyfter 

fram olikheterna mellan betraktaren och de som betraktas och påpekar skillnaderna som något 

fascinerande och spännande. ”De andra” eller främlingarna blir då exotifierade och kan inte 

accepteras in i den egna gruppen förrän de anpassat sig till den rådande normen hos 

betraktarna och utplånar sin annorlundahet.
11

   

                                                           
9
Löwenborg & Gislason, 2006, Sid 211-215 

10
 Miles, Robert artikel (2007) i Peterson, Abby & Hjerm, Mikael (Red) Etnicitet perspektiv på samhället 

Malmö: Gleerups Utbildning AB, Sid 21-22 
11

Catomeris Christian. (2004)  Det ohyggliga arvet- Sverige och främlingen genom tiderna Stockholm: Ordfront, 

Sid 23-24 
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Man kan säga att skillnaden mellan främlinggörande och exotifiering är att man bygger upp 

ett ”vi” och ”dom” perspektiv genom att främlinggöra den andra gruppen medan exotifiering 

är när man beskriver och betraktar individer från den andra gruppen. 

Exotifieringen av ”de andra” kan även gå så långt att själva beskrivningen eller betraktelsen 

av ”de andra” inte bara är vänd och vriden på, utan den stämmer inte längre alls. Edward Said 

påpekar med ett slående exempel detta: ” Orientalisten kan imitera orienten men orienten kan 

inte imitera orientalismen.”
12

 Detta innebär att orientalisterna, de som studerade orienten, 

hade byggt upp en så schabloniserad bild av vad orienten är att den frångår sanningen så 

omfattande att orienten inte längre kan leva upp till bilden som vi i väst har av den.  Ett annat 

exempel som Said tar upp är när man som orientalist studerade orienten utgick man ifrån sitt 

eget synsätt och jämförde det man såg med det man redan visste om och hade erfarenheter av. 

Man jämförde t.ex. de religioner som återfinns i orienten med kristendomen. T.ex. så 

likställdes Brahma inom hinduismen med Abraham inom kristendomen.
13

 Att jämföra och 

likställa det man ser med det man redan vet förvanskar verkligheten och bilden av ”den 

andre” blir än mer diffus och gör i sin tur att ”den andre” inte känner igen sig själv i den 

beskrivning som skapas. 

Avbildningar av andra kulturer 

Genom att titta på hur människor från andra kulturer har avbildats i väst så måste man börja 

med att beskriva vilka ideologier som härskat under den tid som avbildningarna har gjorts. 

Om man utgår från ett historiskt perspektiv för att göra detta så bör man enlig Catomeris börja 

med den världsbild som härskat i väst sedan antiken. Det är den hierarkiska världsbilden och 

den innebär att den egna gruppen placeras i centrum av rangordningen och det som faller 

utanför den egna gruppens utseende, normer och vanor anses som avvikande. Det avvikande 

har därför lägre status. Om vi börjar med kolonialismen som växte fram under 1500-talet, där 

man ansåg att genom att andra människor är avvikande så har den egna gruppen (då 

västerlänningar) rätt att ta deras mark och naturtillgångar och även individerna själva som 

slavar. Under denna period avbildades människor från andra kulturer på ett mycket negativt 

sätt och jämförelser mellan människor och djur var populära för att rättfärdiga hur 

västerlänningar behandlade människor ur andra folkgrupper. Eftersom de då inte ansågs vara 

människor egentligen. Går man vidare i historien in i upplysningen som inträffade under 

1700-talet, så började man ifrågasätta människohandel. Istället ville man bilda och utbilda 

individer från andra kulturer i de normer och ideal som rådde i det västerländska samhället. 

Nu började avbildningarna bli mer idealiserade och man satte andra folkslag på piedestal ”den 

ädle vilden” var ett vanligt återkommande motiv av bl.a. Amerikas indianer. Under 

Imperialismen som inträffade mellan 1800-talet och 1900-talets början, så började man 

exotifiera andra kulturer och folkslag för att väcka nyfikenhet hos de stora massorna. Man 

lade då stor tonvikt på skillnaderna mellan den västerländska kulturen och de olika 

                                                           
12

 Said, Edward. (1995) Orientalism Stockholm: Ordfronts förlag, Sid 161 
13

 Ibid, 1995, Sid 151 
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främmande kulturerna bland andra folkslag för att väcka intresse för dem. 
14

 Frågan är då om 

detta synsätt lever kvar än idag? 

 

Bildanalys och tolkningar av bilder 

 

I detta avsnitt så kommer resonemang och begreppsförklaringar om bilder, bildtolkningar och 

bildanalys att behandlas.  

 

Bild som begrepp 

För att kunna inleda en studie om bilder i läromedel så är det viktigt att definiera vad som 

menas med begreppet bild och bilder. När jag använder begreppet bilder så utgår jag dels från 

Rune Pettersons definition: att en bild är ”en visuell upplevelse av en inre eller av en yttre 

verklighet. En bild är en flerdimensionell representation, en avbildning, av en inre eller yttre 

verklighet.”
15

 Dels Bo Bergströms definition: att en bild är ett medium, alltså en bärare av ett 

budskap, från en sändare till en mottagare. Sändaren kan vara bildskaparen, tidningen, tv-

kanalen, företaget eller en myndighet eller i mitt studieområde ett läromedelsförlag. Sändaren 

är den som vill överföra ett buskap till en mottagare via mediet bild. Mottagaren är den som 

upplever bilden t.ex. elever som läser läromedlen och ser bilderna som är representerade där. 
16

   

 

Bildtolkning och bildanalys 

Bildanalys kan vara när man bryter ner bildens beståndsdelar och använder olika 

frågeställningar för att tolka, dels bildens uppbyggnad men även bildens innehåll och 

budskap. Tolkningen av bilders budskap varierar beroende på vem som tolkar bilden. En 

grundbetydelse av tolkningen uppstår när man utgår från vad bilden faktiskt innehåller, vad 

den avbildar. Detta kallas för bildens denotativa innehåll. T.ex. när man tittar på en bild av ett 

landskap så kan alla vara överens om att det vi ser är en himmel, berg och en åker. Bilden 

kallas entydig eftersom de flesta tolkar bildens denotativa innehåll på samma sätt. Bildens 

konnotativa innehåll däremot tolkar de flesta olika och tolkningen baseras ofta på individens 

tidigare erfarenheter, kunskap och kulturella ursprung. Den konnotativa tolkningen innebär 

vilken känsla eller association som bilden förmedlar. Bakomliggande budskap och meningar 

med olika delar av bilden tolkas och värderas olika av olika individer. Bilden blir då 

mångtydigt och det sändaren ville förmedla till mottagaren kan gå förlorad i tolkningen.
17

  

                                                           
14

 Catomeris,2004, Sid 15-27 
15

 Petterson, Rune. (1991) Bilder i läromedel Göteborg: Institutet för infologi RP, Sid 7 
16

Bergström Bo. (2007) Effektiv visuell kommunikation om nyheter reklam och profilering i vår visuella kultur 

Stockholm: Carlssons bokförlag Sid 34-35 
17

 Bergström Bo. (2001) Bild och budskap Ett triangeldrama om bildkommunikation Stockholm: Carlssons 

Bokförlag, Sid 150 
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Bilder i läromedel.  
 

I detta avsnitt så kommer resonemang och begreppsförklaringar om läromedel som begrepp 

och processen bakom de bilder som används i läromedel att behandlas.  

 

Läromedel som begrepp 

För att definiera vad läromedel är så använder jag mig av Pettersons definition. Enlig honom 

är läromedel det medium som läraren använder för att förmedla kunskap till eleverna. Det kan 

vara skönlitterära böcker, tidningar, filmer, besök på museum m.m. Men det kan även vara 

läroböcker som är tillverkade för att brukas i skolan och det är denna variant av läromedel 

som jag kommer att fokusera på i min studie.
18

 

 

Bilder i läromedel 

Processen bakom framställningen av bilder i läromedel är lång och omfattande. Den börjar 

med att författaren av texten i läromedlet har en bildidé där författarens vision om hur bilden 

kan se ut beskrivs. Författaren använder då ofta redan existerande bilder i form av bilder ur 

tidningar eller redan tryckta läromedel som inspirationskällor. Redaktörerna av läromedlet 

använder sedan bildidéerna från författaren och framställer bildbeskrivningar hur de vill att 

bilderna i läromedlet ska se ut. Dessa sänds sedan till den bildbyrå eller fotograf som anlitas 

för tillverkningen av läromedlet. Bildbyrån eller fotografen letar sedan i bildarkiv efter 

lämpliga redan existerande bilder eller så produceras en ny bild om ingen lämplig bild redan 

existerade.
19

   

Bilder i läromedel är en form av faktabilder som syftar till att överföra information till 

mottagaren. De är även lärande bilder och kategoriseras därför som didaktiska bilder enligt 

Bergström.
20

 När det gäller överförandet av budskapet som sändaren vill förmedla till 

mottagaren via bilden, är det enligt Petterson mycket liten chans att mottagen upplever 

budskapet på det vis som sändaren av buskapet har avsett. Bilder upplevs och tolkas olika av 

olika individer och kan tolkas på flera olika sätt. Därför är det vikigt i läromedelsframställning 

att text och bild förmedlar samma buskap, för att underlätta för mottagaren att tolka bilderna i 

läromedlet. Läromedel är en form av masskommunikation, vilket innebär att många individer 

ska tolka samma bilder. Sändaren vill att alla mottagare tolkar bilden på samma sätt, men det 

avsedda buskapet och det uppfattade buskapet varierar ofta just på grund av att olika individer 

tolkar bilder olika.
21

   

Bilderna i läromedlen måste vara anpassade till målgruppen, alltså de mottagare som ska 

uppleva och tolka bilderna enligt Petterson. Vidare anser han att bilder kan ha en emotiv kraft, 

alltså väcka känslor hos mottagaren som inte är så lätt för sändaren att förutse. Olika värden 
                                                           
18

 Petterson,1991, Sid 8 
19

 Ibid, 1991, Sid 17 
20 Bergström, 2001, Sid 96 
21

Petterson, 1991, Sid 34-35 
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kan oavsiktligt representeras i bilderna och väcka känslor hos mottagaren som inte direkt har 

med bildens informativa värde att göra.
22

 Exempel på värden kan vara samhällsnormer och 

värderingar.  

Metod 
Den metod som studien grundar sig på är kvalitativ metod, vilket innebär att jag undersöker 

hur individer upplever sin egen verklighet istället för att kvantitativt undersöka stora grupper 

av individer. Detta gör att man kan bilda en förståelse för hur dessa människor tänker och 

sedan dra slutsatser om varför de handlar som de gör. Som Bo Johansson och Per Olov 

Svedner beskriver: ”Förstår man de människor undersökningen handlar om och de 

omständigheter som påverkar dem, har man också kunskaper för ändamålsenlig handling.”
23

  

Övergripande tillvägagångssätt  

Det tillvägagångssätt som används i studien är en utformning av en handbok för högstadiet i 

bildanalys, som två klasser med högstadieelever har fått använda för att analysera bilder i sin 

egen lärobok i religion. Eleverna har sedan fått svara på en enkät om vad de ansåg om 

handboken och sedan omformades handboken efter deras kommentarer. Elevernas 

bildanalyser har jag sedan speglat mot svaren från de intervjuer som genomförts med 

individer som tillhör några av religionerna och livsåskådningarna som presenteras i elevernas 

lärobok Religion och liv 7-9 av Leif berg och Lennart Husen.
24

 Denna lärobok ligger alltså till 

grund för både elevernas bildanalyser och de kvalitativa intervjuer som genomförs i studien.  

Urval 
I följande avsnitt så presenteras urvalet för studien.  

Elevurval 

I genomförandet av elevernas bildanalyser och enkätstudien i min pilotstudie gick jag tillväga 

som så att jag kontaktade en skola i västerbotten där jag sedan tidigare har kontakt med en 

bildlärare. Vi valde tillsammans två åttondeklasser på det högstadium där hon arbetar.  

Presentation av informanter: 

Klass 1: totalt 19st elever 

Klass 2: totalt 24st elever 

 

Intervjuinformant urval 

Urvalet till min intervjustudie har skett genom ett strategiskt urval där variablerna har bestått 

av främst individernas religiositet men även etniskt ursprung för att få en så stor spridning 

                                                           
22

 Petterson, 1991, Sid 38 
23

 Johansson, Bo & Svedner. Per Olov (1998) Examensarbeten i lärarutbildningen Undersökningsmetoder och 

språklig utformning Uppsala: Kunskapsföretaget, Sid 27-28 
24

 Berg Leif & Husen Lennart. (2001) Religion och liv Örebro: Natur och kultur 
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som möjligt av svarsalternativen, då kulturell tillhörighet påverkar de erfarenheter som 

individerna har och i sin tur deras förförståelse av ämnet.
25

 Jag har i min intervjustudie 

intervjuat 6 individer. Informanternas svar har sedan sammanställts i resultat kapitlet med 

deras religiositet som kategori för att kunna göra en kvalitativ analys av det material som 

samlats in.  

Här följer en kort presentation av mina informanter: 

Informant 1: Man med svensk bakgrund och studerar teologi. Han är född i en kristen familj 

och ser sig själv som utövande kristen.  

Informant 2: Man med svensk bakgrund och studerar teologi. Han har inte haft en kristen 

uppfostran men ser sig själv som utövande kristen. 

Informant 3: Kvinna med pakistansk bakgrund och studerar till tandläkare. Hon har inte 

studerat religion sedan grundskolan. Hon ser sig själv som utövande muslim. 

Informant 4: Kvinna med svensk bakgrund och har tidigare studerat till gymnasielärare i 

religion. Hon var tidigare kristen men har i vuxen ålder konverterat till Islam och ser sig själv 

som utövande muslim. 

Informant 5: Man med svensk bakgrund och studerar till fritidspedagog. Han har inte studerat 

religion sedan grundskolan. Han har haft en ateistisk uppfostran och ser sig själv som ateist.   

Informant 6: Man med svensk bakgrund och har studerat till lärare i religion. Han har haft en 

uppfostran där hans far är ateist och hans mor är agnostiker. Han ser sig själv som ateist.  

 

Etiskt förhållningssätt 

När det gäller enkätsvaren i pilotstudien och bildanalyserna av eleverna så förhöll jag mig till 

vetenskapsrådets etiska principer som så att: ett informationsbrev har skickats ut till elevernas 

föräldrar (se bilaga 2) där syftet med studien presenterades och föräldrarna ombads att 

kontakta skolan om de anser att de inte vill att deras barn ska medverka i min studie då 

medverkan är frivillig och att eleverna när som helst kan välja att inte längre delta. I brevet 

framgår det även att eleverna kommer att få vara anonyma och att all insamlad data enbart 

kommer att användas i min studie. Eleverna blev även informerade igen på plats innan studien 

inleddes om brevets innehåll.
26

  

I min intervjustudie har jag tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer genom att 

informanterna informerades om studiens syfte, alla informanter har samtyckt till att delta i 

studien, alla informanter i studien är anonyma och allt insamlat material används endast till 

denna studie. Metoden för insamlande av material under intervjun är att intervjuerna har 

                                                           
25

Trost, Jan. (1993) Kvalitativa intervjuer Lund: Studentlitteratur, Sid 69-73 
26

 Dimenäs, Jörgen. (red) (2008) Lära till lärare Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och  

vetenskaplig metodik Stockholm: Liber AB, Sid 26-27 
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spelats in och sedan har valda delar transkriberats och både transkriberingarna och ljudfilerna 

förvaras på ett sådant sätt att bara jag har tillgång till dem.
27

 

 

Gestaltande arbete - Pilotstudie 

För mitt gestaltande arbete har jag gått tillväga som så att en pilotstudie i bildanalys för 

högstadiet genomfördes. Jag började med att undersöka viken typ av elevhandledningar och 

handböcker i ämnet bildanalys som finns att tillgå. Det som framkom var att underlaget var 

tunt, jag fann inga böcker alls utan enbart avsnitt om bildanalys i handböcker för lärare i bild 

och för universitets studerande. Jag ville istället utforma ett material som är lättillgängligt för 

eleverna själva att förstå. Styrdokumenten har avgränsat innehållet i den handbok som 

utformats. I det centrala innehållet i läroplanen LGR 11 framgår det att eleverna i årskurs 7 till 

9 ska lära sig inom ämnet bildanalys om hur: 

 ”Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur 

dessa perspektiv kan utformas och framställas. Massmediebilders budskap och påverkan och 

hur de kan tolkas och kritiskt granskas.  Samtida konst och dokumentärbilder samt konstverk 

och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur 

bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar. Ord och begrepp för att 

kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.”
28

  Ett antal begrepp och 

viktiga områden för bilduppbyggnad valdes sedan ut utifrån kunskapskraven för att förklaras 

ingående i handboken i bildanalys: 

 

 Bildanalys 

 Bildtolkning 

 Bildens beståndsdelar 

 Bilduppbyggnad 

 Perspektiv 

 Utsnitt och bildbeskärning 

 Bildkomposition 

 Rörelser och riktningar 

 Bilddjup 

 Färgsättning 

 Ljussättning 

 Symboler 

 Metaforer 

 Objektiva och subjektiva bilder 

 

  

Nästa steg var att tillägna mig litteratur inom området som skulle kunna användas i det 

gestaltande arbetet som referensbas. Den litteratur som jag har utgått ifrån är främst:   

                                                           
27 Dimenäs, 2008, Sid 26-27 
28

 Skolverket (2011) Lgr 11, Kursplan ämnet bild 
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 Bo Bergström, Bild och budskap ett tringeldrama om bildkommunikation (Stockholm: 

Carlssons förlag, 2003) 

 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation om nyheter, reklam och profilering i 

vår visuella kultur (Stockholm: Carlssons förlag, 2007) 

 Gert Z. Nordström, Bildspråk och bildanalys (Stockholm: Prisma, 1984) 

 Johan Frid, Intro Bild (Malmö: Didactica förlag, 2002) 

Jag valde ut dessa böcker utifrån att de på ett informativt sätt förklarar de begrepp inom 

bildanalys och bildtolkning som jag behövde använda mig av för att ge eleverna de verktyg de 

behöver för att analysera bilderna i deras lärobok i religion.  

 

Utifrån de vikiga beståndsdelarna och begreppen i ämnet använde jag mina egna fotografier 

som är lämpliga för att på ett pedagogiskt vis förklara vad begreppet innebär. Sedan skrevs ett 

utkast där alla begrepp förklaras med tillhörande bilder. Detta utkast fördes sedan över till 

programmet indesign och jag skapade en layout till en trycksak. Denna trycksak skrevs sedan 

ut och jag besökte två högstadieklasser för pilotstudien där de fick använda sig av handboken 

i bildanalys och analysera bilder i sina egna läroböcker i ämnet religion. (se bilaga 4 för 

bildanalys uppgift) Eleverna fick även svara på en enkät om handboken. (se bilaga 5) Jag 

valde metoden kvalitativa enkäter för att ge eleverna möjlighet att ge exempel på hur de anser 

att min handbok i bildanalys bör utvecklas och vad som inte är tillräckligt i nuläget. Den typ 

av enkäter som valts att i studien är gruppenkäter, detta valdes för att få både en större bredd 

och djup i respondenternas svar då de har stor möjlighet att själva tillägga sina åsikter och 

tankar då enkätstudien utgår ifrån ett elevperspektiv.
29

 

 

Utifrån enkätens svar och handledning från universitetet omformade jag elevhandledningen i 

bildanalys så den blev färdig för tryck hos tryckeri.  

(Se separat bilaga för presentation av mitt gestaltande arbete)  
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Enkätsvar om handboken i bildanalys 

 

Här följer en genomgång av de två informantklassernas enkätsvar i form av diagram om vad 

de ansåg om handboken i bildanalys och även exempel på deras fria kommentarer.  

 

 

 

 

Elevernas kommentarer om handboken 

De flesta elever gav en positiv feedback då de ansåg att handboken var lättläst, lätt att förstå 

och att man på ett enkelt vis lär sig nya saker. De tyckte att bilderna passade väl till texten och 

att begreppen var förklarade på ett enkelt sätt. Vissa av eleverna gav även feedback på 

layouten som de tyckte var luftig och det gjorde texten lättläst. De ansåg att det var 

lättförståeliga exempel på vad begreppen innebar och att de lärde sig mer om bildanalys 

genom att läsa boken. Som en elev uttryckte sig ”Den är bra, det är lätt att få en klar bild om 

39 

4 

Vad eleverna anser 
om bildernas 

svårighetsgrad 

Lätta att 
förstå 

Svåra att 
förstå 

33 

10 

Vad eleverna anser 
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Lätt att förstå 

Svår att förstå 

1 

38 
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vad en bild är uppbyggd av och hur den ser ut”. En av eleverna tyckte att boken var för enkel 

och ansåg att den passade bättre ”för en mindre årskurs”. Samtidigt tyckte vissa av eleverna 

att boken var svår att förstå. Det de främst ville ändra på var att det var för många svåra ord i 

texten och att texterna kring varje begrepp var för långa så hela handboken blev för lång 

enligt dem. En elev tyckte att några av orden var för svåra samtidigt som eleven uppgav att 

han redan ägde kunskap om vissa av orden och begreppen vilket underlättade när han skulle 

förstå de ord han tyckte var svåra. Några av eleverna ville att det skulle finnas en tydligare 

koppling mellan bild och text, att bilden används som ett utskrivet exempel på begreppet även 

i texten. De hade svårt att se kopplingen annars mellan bild och text. Som en elev uttryckte sig 

”Vissa texter är lättare att förstå, andra är svårare. Man skulle kunna ge fler exempel på vissa 

texter. Man skulle även kunna relatera mer till bilderna som finns på sidorna.” 

 

Intervjustudie 
I min studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med öppna svarsalternativ. Jag har på 

förhand bestämt de frågeområden som intervjuerna baseras på (se bilaga 1). Men eftersom 

frågorna har öppna svarsalternativ, har jag även ställt följdfrågor som har varierat från 

informant till informant beroende på vilka aspekter som informanten tar upp. Detta gör man 

enligt Johansson och Svedner för att informanten ska få möjlighet att uttrycka sin personliga 

syn på frågornas område och problematik och beskriva sina personliga ställningstaganden 

utan att bli styrd av intervjuaren.
30

  

De läromedelsbilder som använts i intervjustudien grundar sig på läroboken Religion och liv 

7-9. Ur boken så har 5 bilder valts ut av varje religion och livsåskådning i intervjustudien. (se 

Bilaga 3). Urvalet av bilderna har skett genom att så många aspekter som möjligt av 

religionen eller livsåskådningen i fråga presenterats för informanten. Intervjuerna har främst 

skett i informantens hemmiljö och i vissa fall på allmän plats. Intervjuerna har skett vid ett 

tillfälle per informant och har tagit mellan 45-80 minuter.   

 

Bildanalys av högstadieelever  
Tillvägagångssättet för bildanalysstudien var att jag besökte de båda klasserna två gånger var i 

ca en timme per besök i deras ordinarie bildsal under det första besöket och i deras SO-sal 

under det andra besöket. Under det första besöket i de båda klasserna gavs en introduktion där 

jag presenterade mig själv, min studie, studiens etiska förhållningsregler och vilken uppgift de 

kommer att ha. Därefter presenterades via en powerpoint exempel på fotografier och begrepp 

som har använts I handboken i bildanalys. De fick sedan tillsammans använda dessa begrepp 

för att analysera ett urval av bilder. 

Under det andra besöket fick eleverna använda mitt gestaltande arbete, handboken i 

bildanalys för att analysera en valfri bild av bilderna av en slumpmässigt tilldelad religion 

eller livsåskådning i deras egen lärobok i religion. Eftersom eleverna själva fick välja en bild 

                                                           
30 Johansson och Svedner, 1998, Sid 43-45 
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som de anser representerar religionen helt fritt så blev det ibland inte samma bilder som 

användes i intervjustudien. Eleverna fyllde i ett formulär med frågor om bilden som grundar 

sig i handboken i bildanalys och studiens frågeställningar (se bilaga 4). Dessa frågeställningar 

baseras på de analytiska frågeställningarna som återfinns i handboken (se bilaga 6) De fick 

även svara på en enkät om vad de anser om handboken i bildanalys (se bilaga 5). Resultatet av 

elevernas bildanalyser är uppdelade efter religion eller livsåskådning som de har analyserat i 

reslutat kapitlet.  

 

2 Resultat 

Intervjustudie 
Alla intervju informanter har tagit del av samma 5 bilder ur varje religion och livsåskådning. 

Detta för att man på enklaste sätt ska få en överblick av deras svar samt att en jämförelse kan 

göras. Bilderna presenteras i bilaga 3 och är hämtade ur läroboken: Religion och liv 7-9. 

 

Informanternas upplevelse av porträtteringen av sin egen religion eller 

livsåskådning. 

 

Hur kristendomen har porträtterats 

Båda de kristna informanterna anser att läroboken lägger för stor tonvikt vid att avbilda 

högtider och riter inom kyrkan. Informant 2 känner dels igen sig i avbildningen av hans 

religion men han anser ändå att avbildningen är problematisk. Han själv anser att tron och 

utövandet av tron inte bara inryms inom kyrkan och i riterna utan det är något som man har 

med sig i vardagen. Kristendomen för honom är en relation till Gud och den har egentligen 

inte med riterna som avbildas t.ex. dopet, gudstjänster eller nattvard att göra. Båda de kristna 

informanterna anser att dock att bilderna av kristendomen utstrålar gemenskap och att bilden 

av världskyrkomötet utstrålar en gemenskap över de etniska gränserna. Den kristna 

gemenskapen värdesätter de högt och de anser att den hör till den kristna tron. Informant 1 

anser att bilderna i läromedlet är informativa eftersom man som läsare direkt ser att det är 

kristendomen som avbildas, men håller med informant 2 om att de är stereotypa. Han anser att 

”kristendomen porträtteras på ett stereotypt vis med för mycket betoning på prästerskapet, 

mässkläder, riter och ritualer när det gäller ortodoxa och katolska kyrkans framställning.” Han 

anser att man har valt att avbilda de olika rörelserna inom kristendomen på detta vis för att 

läsaren lätt ska förstå vilken religion det är som avbildas, men han anser att genom att göra 

detta så ger man en allt för förenklad och stereotyp bild till läsaren. Informant 2 resonerar 

kring bilden av kristendomen i förhållande till avbildningarna av de övriga religionerna och 

livsåskådningarna i läroboken. Han upplever att generellt så är bilden som visas av 

kristendomen förhållandevis vacker jämfört med hur de andra religionerna har avbildats i 
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läroboken. Det finns inga bilder av krig, eller tydliga hierarkier utan man fokuserar på bön 

och gemenskap. Detta ger en skev bild eftersom det finns både hierarkier och krig även inom 

kristendomen enligt honom. Han anser att de som skapat boken har den förståelsen men att de 

valt att inte visa den sidan av kristendomen.  

 

Vad man bör tänka på när man avbildar kristendomen 

Informant 1 skulle ha valt att lägga betoningen på att avbilda t.ex. kärlekstanken som finns i 

det kristna budskapet, vilken innebär att man ska leva i kärlek och ha kärlek till sin nästa. 

Båda de kristna informanterna efterfrågar det samhällsperspektiv man har inom kristendomen, 

där man bryr sig om sin nästa i hela samhället. Samt de diakonala insatser som kyrkan gör för 

att hjälpa de svaga och utsatta. Informant 1 efterfrågar bilden av hur man som kristen individ 

lever och tar upp fastan som ett exempel som han själv för tillfället går igenom. Båda de 

kristna informanterna anser att kristendomen är något man lever i ständigt varje dag inte bara i 

kyrkan och det framgår inte i läroboken enligt dem. Man skulle även kunna avbilda individer 

som intervjuats om sin tro för att lyfta fram den troende individen och i sin tur tona ner 

fokuset på materiella ting i bilderna t.ex. mässkläderna och kyrkorummet. Informant 2 

efterfrågar även bilder av det som finns inom kristendomen som är negativt t.ex. de hierarkier 

som finns inom kyrkan. Informant 1 efterfrågar mångfalden som finns inom kristendomen och 

bilder av hur kristendomen utövas i fler olika länder t.ex. i Etiopien. Man kan även ge 

exempel på hur samma samfund t.ex. ortodoxa kyrkan utövar sin tro i flera olika länder för att 

visa på de skillnader i utövande av kristendomen som faktiskt finns, som beror på kulturell 

prägling.  

 

Hur islam har porträtterats 

Informant 3 upplever att den bild som ges av islam inte innehåller så mycket glädje eller 

positivitet. Hon jämför bilderna med judendomskapitlet där familjen och sammanhållningen 

är i fokus, människorna på bilderna i islamkapitlet uttrycker inte samma glädje enligt henne. 

Den bild som ges av islam anser hon är negativ. Ingen av de båda muslimska informanterna 

känner igen sig själv eller sin familj i den bild som ges av islam. Informant 3 anser att de 

vänner hon har som kommer från mellanöstern och är muslimer kanske skulle känna igen sig 

till viss del i bilderna, men att islam kan utövas på fler sätt och på fler ställen än vad som visas 

i läroboken. Bilden av det muslimska bröllopet reagerar hon på för att alla muslimska bröllop 

inte ser ut såhär. Hon själv har erfarenhet av muslimska bröllop i Pakistan och det skiljer sig 

markant från den bild som finns med i boken. Informant 4 jämför bilderna av islam med 

bilderna av de övriga religionerna och upplever att det är samma problematik i bilderna av 

islam som i bilderna av hinduism, som är enbart tagna i Indien och av buddhism, som är 

enbart tagna i Asien. Nästan alla bilder av islam är tagna i mellanöstern och alla individer har 

samma etniska ursprung trots att islam finns i alla världsdelar. Detta är stereotyper som 

människor redan har och som boken förstärker, istället för att bryta ner enligt henne. När det 

gäller kvinnornas avbildning i islamkapitlet så tycker båda informanterna att det är positivt att 
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man har valt att visa olika sätt för den muslimska kvinnan att klä sig. Just att täcka kroppen 

och bära slöja är inte en del av islam för informant 3 utan hon upplever det mer som en 

kulturell företeelse än en religiös företeelse. Att man inte visar något exempel i läroboken på 

heltäckande slöja där man även täcker ansiktet tycker hon är bra, eftersom det på samma sätt 

inte är en del av religionen för henne. Samtidigt så ifrågasätter hon att man använder en bild 

av en kvinna i slöja för att representera islam i bilden med den icke muslimska tjejen och den 

muslimska tjejen från skolan i Sverige. Man kan vara muslim utan att ha sådana kännetecken, 

och vara helt vanligt klädd.  

Informant 4 ifrågasätter uppdelningen mellan kvinnor och män i bilderna i läroboken starkt, 

eftersom inom familjen så är man inte uppdelad inom islam. När det gäller avbildningar av 

män så upplever informant 3 att de män som avbildas inte uttrycker någon glädje utan är 

dystra. Informant 4 upplever att ”när män har avbildats i islamkapitlet är de antingen med i 

demonstrationer eller så har de kastat en sten och det är en explosion i bakgrunden” detta 

anser hon ger en snedvriden bild av islam. Bilden av den militanta muslimska mannen 

upplever båda informanter som ett exempel på konflikten mellan israel och Palestina.  

Informant 3 anser att bilden ger ett helt annat uttryck än den judiska kvinnliga militären i 

judendomskapitlet, hon får stå som en hjältefigur i deras krig. Medan hon upplever att det 

man tänker på i islamkapitlet är terrorism och våld. När man tänker på terrorism så förknippar 

man alltid det med islam enligt henne. Hon tror att bilderna upprepar det de flesta anser om 

Palestinas del i konflikten och om islam i överlag. Bilder av Palestina och israel konflikten 

anser båda informanterna inte hör hemma i en religionsbok utan möjligtvis i en 

samhällskunskaps bok. Informant 4 anser att det inte hör till religion eftersom hon anser att 

religionerna inte behöver ställa sig bakom konflikten på något sätt. t.ex. så är islamsk 

extremism så långt ifrån islam som man kan komma enligt henne, det är inte hennes bild av 

islam. Den bild som ges av islam i läroboken är den bild som även återfinns i media, där islam 

framställs väldigt negativt, våldsam och man framför en syn på beslöjade kvinnor som 

förtryckta enligt henne. Informant 4 uttrycker även en orättvis behandling av islam i 

läroboken och anser att ”ska man ha det perspektivet med så ska man visa att det finns 

militanta extremgrupper inom alla religioner inte bara inom islam”.  

 

Vad man bör tänka på när man avbildar islam 

Båda informanterna hade valt att avbilda muslimska familjer som utövar olika traditioner och 

firar högtider tillsammans eller umgås som familj. För dem så är islam just något som man 

utövar tillsammans och detta saknas i framställningarna i läroboken. En annan aspekt som de 

båda informanterna efterfrågar är att man bör avbilda, hur islam utövas i flera olika länder. 

Informant 4 anser att man bör visa en mångfacitering av hur religionen uttrycks t.ex. att 

högtiderna firas i alla länder och inte bara i mellanöstern, varifrån de flesta bilderna 

härstammar. Man bör istället tänka på att visa att islam finns i alla världsdelar, bland alla 

etniciteter och bland en miljard individer för att bryta ner de stereotyper som finns om islam 

och vem som är muslim enligt dem. Informant 4 resonerar kring att hon kanske upplever 

bilderna av islam på det sätt hon gör för att hon själv är insatt i islam. De båda informanterna 
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känner inte igen sig själva i den bild som ges av islam. Detta skulle man enligt informant 3 

kunna ändra på genom att visa att religionen kan utövas på många olika sätt t.ex. genom att 

visa någon som har helt ”vanliga” västerländska kläder men ändå är muslim eller att visa en 

familj där döttrarna inte bär slöja men mamman bär slöja. Om man visade på fler variabler i 

hur man kan utöva religionen så skulle fler muslimer kunna känna igen sig enligt henne.  

Hur ateismen har porträtterats 

De båda ateistiska informanternas resonemang skiljer sig i stora drag från varandra. Informant 

5 anser att avbildningen av ateismen är positiv och att ”det är bra att man avbildat filosofi och 

stora tänkare genom historien.” De bilder som finns i läroboken beskriver vetenskapen på ett 

bra sätt enligt honom. Medan informant 6 inte upplever avbildningarna av vetenskapen som 

seriösa, de övriga religionerna upplever han nästan som för seriösa med oerhört allvarliga 

bilder. Medan i vetenskapskapitlet så upplever han att lärobokens författare inte har tagit sitt 

uppdrag lika seriöst eller på allvar. I överlag så reagerar han över att man har valt att enbart 

använda sig av tecknade bilder, men menar att vissa teorier är svåra att utrycka i fotografier 

t.ex. evolutionsteorin.  

Informant 5 anser att evolutionsteorin är avbildad på ett bra sätt och han ser bilden av Darwin 

som en positiv bild eftersom han tolkar bilden som att ”den vill berätta att det inte är mycket 

som skiljer människan ifrån aporna”. Medan informant 6 reagerar över att man har valt att 

använda en nidbild av Darwin och att ”det skulle vara helt otänkbart att göra det i någon av de 

andra religionerna” t.ex. en nidbild av en jude, Muhammed eller påven enligt honom. Att 

författarna har valt att göra detta säger mycket om författarnas attityd över att skildra den 

ateistiska livsåskådningen och att det inte blir rättvisande att göra så enligt honom. Informant 

5 känner igen sin egen livsåskådning i bilderna eftersom de avbildar det som man som ateist 

tror på t.ex. evolutionsteorin. Han känner även igen ateismen som helhet och de ateister han 

känner, i de bilder som porträtteras i läroboken. Båda informanter anser att det är positivt att 

man har avbildat det som man som ateist tror på, istället för individer som tror på ateismen 

och vetenskap eftersom då kan alla känna igen sig i bilderna.  Medan informant 6 också inte 

känner igen sig själv eller andra ateister han känner i de avbildningar som visas. Det kan 

förklaras med att vem som helst kan vara ateist. Det som sammanlänkar ateister är att de inte 

tror på en gud och man kan vara hur som helst när man inte tror på någon gud. Till skillnad 

från de andra religionernas anhängare som har särskilda ritualer och traditioner.  

 

Vad man bör tänka på när man avbildar ateism 

Båda de ateistiska informanterna anser att man bör visa det man tror på inom ateismen t.ex. 

vetenskapsmän eller avbildningar av olika teorier och inte avbilda ateister i sig eftersom då 

kan fler känna igen sig i den bild som ges av ateismen. Informant 6 hade velat att man lagt 

större fokus vid vetenskapsmännen och deras enorma arbete att framställa olika 

naturvetenskapliga teorier, den vetenskapliga metoden och att avbilda vad vetenskap 

egentligen är. Han anser att man bör visa ett större alvar kring att vetenskapsmän kan 

spendera hela sina liv kring att forska om en viss teori, det framkommer inte i bilderna i 
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boken enligt honom. Han efterfrågar samma perspektiv som använts i alla de andra kapitlen i 

boken nämligen, hur man utövar religionen och då genom att avbilda hur man forskar eller 

hur man arbetar som vetenskapsman. Eftersom det är vetenskap som man tror på inom 

ateismen. Samtidigt som han tycker att det är bra att man valt att visa vad man tror på och inte 

bara hur man gör när man tror och tillber som i de andra religionernas avbildningar. Informant 

5 anser att man inte bör använda sig av karikatyrbilder som man har gjort i den här läroboken 

eftersom det ger ett negativt budskap till åskådaren om ateismen.  

Man ska inte heller vinkla hur vetenskapen ser på religion eftersom det skulle bli negativt 

laddat utan försöka visa både religion och vetenskap på ett neutralt vis. Även om informant 5 

själv anser att religion är ”konstigt” så dömer han ingen för att de har en tro och därför bör 

man inte använda sig av nedvärderande bilder i läroböcker heller utan visa på alla 

livsåskådningar som jämlika. Informant 6 anser istället att man inte ska jämställa de religiösa 

världsbilderna med den ateistiska då vetenskapsmän har arbetat fram teorier i flera 

generationer medan religiösa världsbilder är baserade enbart på tro. Han anser att den 

ateistiska världsbilden har ett större värde då ”när man faktiskt har tagit reda på någonting så 

är det mer värt än en gissning.” Han efterfrågar att man bör lägga ner vikt på att visa detta i 

läroboken. 

 

Informanternas upplevelse av hur de olika religionerna och livsåskådningarna 

har porträtterats.  

Kristendom 

De båda muslimska informanterna anser att bilderna av kristendomen stämmer överens med 

hur de ser kristendomen. Informant 3 anser att eftersom hon växt upp i ett kristet samhälle så 

känner hon igen vissa av bilderna som visas av kristendomen t.ex. bilden av dopet. Bilden av 

kyrkomötet anser hon är bra eftersom den visar att kristendomen finns i olika delar av 

världen. Informant 4 anser att bilderna av kristendomen visar en ganska månfacetterad bild av 

kristendomen där bilderna kan ha varit tagna i vilket land som helst. Bilderna ger en familjär 

känsla som hon känner igen i sin egen bild av kristendomen. Hon anser att det är bra att man 

har valt att porträttera kristendomens olika förgreningar t.ex. protestantism och katolicism, 

men att de situationer som avbildas är stereotypa.  

Medan de båda ateistiska informanterna inte anser att bilden av kristendomen stämmer 

överens med hur de ser kristendomen. T.ex. så anser informant 5 att pingströrelsen inte är en 

del av kristendomen utan att det är en sekt och bör därför inte vara med i kristendomskapitlet. 

Detta grundar han i sina egna erfarenheter och kunskaper om pingströrelsen ”jag baserar det 

på hur de beter sig och vad de gör för någonting.” Han reagerar även starkt över att det är 

många barn med i bilderna av kristendomen. Han ifrågasätter om barnen medverkar i de olika 

riterna som avbildas frivilligt eller om de är dit tvingade av sina föräldrar. Han ifrågasätter 

även om de vet vad religionen går ut på eller om de bara följer sina föräldrar. Informant 6 

reagerar över att det är många män som porträtteras i bilderna och att man har valt att lägga 

fokus på auktoritära positioner t.ex. ritualer och ceremonier. Där en auktoritet i detta fall 
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prästen leder en ritual och de övriga i bilden deltar i ritualen. Han resonerar kring bilden av 

väckelsemötet hos pingstkyrkan, den stämmer delvis överens med hans bild av pingstkyrkan 

men han upplever att pingstkyrkan är mer strukturerad i sina gudstjänster. Skulle han avbilda 

kristendomen så skulle han inte lägga fokus på varken riter, ceremonier eller individer som 

tror utan han hade valt att avbilda det som individer tror på.  

 

Judendom 

I judendomskapitlet så anser alla informanter att man har valt att avbilda familjen och 

traditioner som en stor del av religionen och det stämmer överens med deras bild av 

judendomen. Den kristne informant 2 anser att bilderna av judendomen avbildar familjen och 

gemenskap. Men att även här ligger ett stort fokus på riterna och traditionen i religionen 

istället för på individen som tror.  Att familjen är av stor vikt inom judendomen stämmer 

överens med hur den ateistiske informant 5 själv ser judendomen. Han upplever att inom 

judendomen läggs fokus på familjen medan t.ex. i bilderna av kristendomen så utövar man sin 

religion mer individuellt. Den muslimska informant 4 anser att bilderna av judendomen lägger 

fokus på att man kan vara jude trots att man inte är religiös t.ex. familjebilden med måltiden 

och bilderna av de mer religiösa riterna, visar att det både är en religion och ett folk. 

Läroboksförfattarna visar på att inom judendomen så har man starka familjära band. Hon 

upplever judendomen som en religion där man kan vara jude på väldigt många olika sätt. Man 

kan vara jude trots att man aldrig har deltagit i de riter som avbilas i boken och det upplever 

hon inte riktigt framkommer. Hon upplever att situationerna som är avbildade är väldigt 

stereotypa precis som inom kristendomen. 

Alla informanter anser att läroboken fokuserar mycket på Israel som stat istället för på 

religionen som helhet. Dels för att det står att bilderna är tagna i Israel och att man ser att alla 

bilderna är tagna i mellanöstern och inte i något västerländskt land. Den kristne informant 2 

baserar ställningstagandet att konflikten mellan Israel och Palestina inte hör till religionen, på 

sina egna erfarenheter av samtal med palestinier och israeler han träffat, som uppger att de 

inte längre vill ha krig och kriget har egentligen inget med religionen att göra. Alla 

informanter anser att bilden av den kvinnliga soldaten är malplacerad i en religionsbok. Den 

ateistiske informant 6 förstår att man har valt att avbilda judendomen utifrån det heliga landet 

Israel men han upplever avbildningarna av judendomen som exotiska i och med att de har valt 

att använda Jerusalem som kontext och ritualer som kanske inte många judar till vardags 

utövar. Det stämmer dels överens med hans bild av judendomen, men då med den mer 

extrema varianten av judendom som utövas av religiösa individer i Israel. Bilderna kan 

användas för att förmedla hur judar lever i Israel och en vanlig svensk jude skulle även känna 

igen sig i bilderna då de har avbildat heliga platser som även är viktiga för dem enligt honom. 

De övriga informanterna ifrågasatte varför man inte visar hur judendomen utövas i fler länder 

än bara israel men de förstår att Israel är viktigt för det judiska folket. Exempelvis som den 

kristne informant 2 anser: ”fokuset på israel är befogat eftersom det visar att judarna har fått 

frihet efter århundraden av förföljelse och förintelsen på 1900-talet. Och nu har de frihet, ett 
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land där de får vara, och bilderna utstrålar det eftersom de nu får utöva sina traditioner i sitt 

heliga land och det viktigt för dem”  

 

Islam 

Det finns två spår när det gäller hur informanterna anser att islam är porträtterad i läroboken. 

Vissa anser att man har försökt att avbilda hur islam utövas i väst medan de övriga anser att 

man har lagt ett stort fokus vid hur islam utövas i mellanöstern och då vid extremistisk tro. De 

båda kristna informanterna anser att bilderna av islam stämmer överens med deras bild av 

islam och ger en variation av intryck. De första bilderna enligt dem är västorienterade och 

visar på islams plats i väst. Att man avbildar islam som nära oss i väst medan man har 

avbildat övriga religioner förutom kristendomen som långt borta i andra länder. Detta kan 

bero på att islam har ett ganska dåligt rykte och man då vill göra bilden av islam mer 

västerländsk och inte så främmande för att ge positiva konnotationer till åskådaren. Bilderna 

visar även på respekt mellan religioner här i Sverige där en muslimsk tjej har slöja och en 

(enligt honom) kristen tjej inte har det och det är okej. Den ateistiska informant 5 upplever att 

man till stor del i kapitlet har lagt fokus vid hur människor är klädda för att visa vilka som är 

muslimer och vilka som inte är det. När det gäller bilden av den militanta muslimen så 

upplever han att den stämmer överens med hur islam porträtteras i media, bilden är mycket 

negativt laddad och bör inte vara med i en lärobok enligt honom. Den ateistiske informant 6 

anser att bilden av den militanta muslimska mannen stämmer överens med medias bild och att 

den står som motsats till den kvinnliga israeliska militären där hon är sansad och inte i en 

krigssituation och han är uppvisad som arg och ilsken. Detta är en upprepning av den bild som 

man har av Palestina konflikten. Bilden säger honom att inom gruppen muslimer så finns det 

många fanatiker och att de tar till våld för att få sin vilja igenom. Men det stämmer inte med 

hans egen bild. Även här saknar han avbildningar av innehållet i religionen. Den kristne 

informant 2 håller även med de båda ateistiska informanterna och menar att bilden av mannen 

med en palestinsk flagga uttrycker en bild av den muslimska kampen eller terrorism. Han 

håller med informant 6 om att denna bild kontrasterar mot bilden av judendomen. Islam 

avbildas som hotfull och farlig i denna bild.  

När det gäller hur kvinnorna är avbildade i islam kapitlet så är alla informanter positivt 

inställda till porträtteringarna och den stämmer överens med deras bild av islam. Den 

ateistiske informant 6 anser att anledningen att man har valt bilder av kvinnor med och utan 

slöja som studerar för att visa på att kvinnor i arabländer även kan studera och inte bara vara 

hemma i familjen. Med bilden av den muslimska tjejen och den svenska tjejen så anser han att 

man vill visa en skolvardag i Sverige där det är okej att bära slöja och att inte bära slöja.  Den 

kristne informant 2 anser att bilderna uttrycker även respekt eftersom vissa kvinnor har slöja 

och vissa har det inte och de respekterar varandra för sina beslut, detta sänder ett buskap till 

eleverna att man kan utöva samma religion på olika sätt och att man respekterar varandra. 

Medan när det gäller mansrollen så är det endast den ateistiska informant 6 som reagerar över 

att det är många män som visas i bilden av demonstrationen och att det ger en bild av att detta 

är männens religion, han jämför detta med bilden av världskyrkomötet i kristendomen där 
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bara män uppvisades. Samt att man inte har avbildat familjen som central del inom religionen, 

vilket strider mot hans bild av islam.   

Hinduism 

Alla informanter reagerar över att man i hinduismkapitlet har valt att visa på fattigdomen som 

finns där religionen utövas istället för att lägga fokus på religionen i sig. De som avbildas har 

magra levnadsförhållanden generellt sett. I bilderna av t.ex. islam så fick man ingen bild av 

varken fattigdom eller välstånd medan man inom hinduismen pekar på att man lever i 

fattigdom när man är hindu. För de flesta informanter så stämmer denna bild inte överens med 

hur de ser hinduismen men för den kristne informant 2 och den ateistiska informant 6 så 

stämmer denna bild bra. Avbildningen av kastsamhället och förtrycket av de kastlösa anser de 

är bra att den finns med och visas upp i en lärobok. Det ser ut såhär i Indien, att vissa lever i 

fattigdom och vissa lever i rikedom, och man hänvisar det till religiösa grunder. Bilden säger 

att såhär kan det bli om man lever efter hinduismens regler, och det är ingen positiv bild enligt 

dem. Medan de övriga informanterna anser att man hellre bör lägga fokus på religionens 

utövande.  

Den muslimska informant 4 anser att det är bra att man visar på kastsystemet som faktiskt 

finns i Indien men efterfrågar bilder av de högre kasterna och präster eftersom de enda som 

avbildas tillhör de lägre fattigare kasterna och det ger en snedvriden bild. Vet man inget om 

hinduismen så kan man tolka det som att alla som tillhör religionen är väldigt fattiga och lever 

i smuts och det anser hon inte är en rättvis bild. Medan den muslimska informant 3 som själv 

härstammar från Indiens grannland Pakistan, reagerar över att man avbildat människor i 

fattigdom där de inte utövar någon religion eller tradition, de visar bara hur man lever i Indien 

och hon upplever att såhär lever man även i andra länder t.ex. i Pakistan. Det är inte typiskt 

för hinduismen enligt henne.  

Alla informanter anser att hinduismen har avbildas på ett sådant vis att den känns avlägsen 

från oss i väst. Den kristne informant 2 reagerar på att alla bilderna av hinduismen framställer 

människorna så primitivt och avskalat i jämförelse med kristendomen som han upplever som 

vacker och svulstigt avbildad. När det gäller bilden av Ganges så upplever han bilden som 

smutsig eftersom han har förförståelsen att Ganges är förorenad men anser att en elev utan 

denna förförståelse inte skulle se bilden på samma vis. Enligt hans bild av hinduismen så 

finns inte samma rikedom inom hinduismen som inom kristendomen därför stämmer bilden 

med hans egen bild av religionen. Han tror att elever som ser dessa bilder av hinduismen 

upplever religionen som exotisk och avlägsen medan kristendomen, judendomen och islam 

inte har avbildats på ett lika exotiskt vis enligt honom. När det gäller hur hinduismens 

utövande avbildas så anser alla informanter att den stämmer överens med deras egen bild av 

religionen. Den muslimska informant 3 upplever bilden av ceremonin i hemmet som vacker 

och att den stämmer väl överens med hennes bild av hinduismen. Hon tycker att det är bra att 

man visar hur människor som tillhör religionen utövar sin religion i hemmet. 

Men när det gäller kvinnorollen i religionen så saknas den nästan helt enligt den ateistiske 

informant 6 och den kristne informant 2. Bilderna stämmer relativt väl överens med informant 

6 bild av hinduismen t.ex. att man har gudabilder och altare i hemmen men han saknar den 
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glädje och lekfullhet som han anser finns inom hinduismen. Han reagerar över att även i 

denna religion så är det män som främst visas upp när det är något viktigt som ska utföras, 

som t.ex. när gudarna ska visas upp.  Han tror dels att en tjej som är hindu inte skulle känna 

igen sig i bilderna, samtidigt som hon kanske är så van vid detta, så att hon skulle känna igen 

sig i att det är män som utför riterna. Han tycker att det är bra att man har avbildat Varanasi 

och Ganges eftersom det är en central helig plats för alla hinduer. Han saknar även här 

avbildningar av vad man tror på och innehållet i religionen. Informant 2 anser att männens 

avbildning stämmer med hans egen bild av religionen. Vilket leder till att han anser att detta 

stärker hans egen bild av hinduismen och utmanar inte hans förutfattade uppfattningar.  

 

Buddhism   

Alla informanter anser att bilderna av buddhismen lägger stort fokus på templen, meditation 

och bön. Religionens utövande i bilderna kretsar kring templet och riter kring Buddhastatyer. 

Utgår man ifrån bilderna så är det i templen religionen sker och inte så mycket i det 

vardagliga livet. Avbildningarna fokuserar även på andlighet på det stora hela och kring 

personen Dalai Lama. De flesta som avbildats är munkar, så utgår man ifrån bilderna så skulle 

man kunna tro att de som utövar buddhism främst är munkar enligt dem. Den muslimske 

informant 4 och den kristne informant 2 anser att denna bild inte stämmer överens med den 

bild som de har av religionen. Informant 2 anser att bilden av munkar inom buddhismen kan 

jämföras med kristna munkar och att man inte kan använda dem som ensamma företrädare för 

religionen. Han anser att bilden som ges i läroboken är en högtidlig bild och anser att det här 

är den bild han sedan tidigare har av buddhismen men tycker att det inte är en rättvis bild av 

religionen. Det blir en skev bild som inte visar hur man som troende lever. Detta gör att hans 

förutfattade bilder stärks och han får ingen ny kunskap om buddhismen.  

Den ateistiske informant 5 och den muslimske informant 3 anser att den bild som ges av 

buddhismen i läroboken stämmer väl överens med den bild av buddhismen som de har sedan 

innan, t.ex. människor som ber i ensamhet, meditation och fridfullhet. Det är en lugn religion 

som man håller för sig själv och inte försöker påtvinga andra och det tycker de att läroboken 

har lyckats visa på ett bra sätt. I bilderna av buddhismen så ser man ensamma personer som 

tillber till skillnad från de andra regionernas avbildningar, där det är flera människor i grupp 

eller familjer som utövar religionen. Även detta stämmer överens med hur de ser buddhismen.  

Den ateistiske informant 5 har svårt att tolka bilderna av människor som ber eftersom han inte 

vet varför de ber. Han reagerar över att alla som är avbildade kommer från samma land medan 

alla kan vara buddhist oavsett land. Hade han avbildat buddhismen så hade han lagt fokus på 

Buddha och på individer från flera olika länder som utövar religionen. Den ateistiske 

informant 6 tycker att bilderna av buddhismen uttrycker ”sinnebilden för det patriarkala, det 

är en stor ensam herre och några som står nedanför och dyrkar.” De bilder som visas är mest 

fokuserade just på Buddha dyrkan och kvinnans roll är även inom buddhismen undantryckt. 

Även inom buddhismen så saknar han avbildningar av vad man tror på och han saknar i 

överlag bilder av folklig buddhism. Han saknar även bilder av buddhismen som utövas i väst, 
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annars visas bilden av att buddhismen utövas i Asien och de som bor där och besöker de 

heliga platserna där är buddhister, vilket ger en skev bild.  

  

Ateism 

De båda kristna informanterna anser till viss del att den bild som visas av ateismen är positiv 

och stämmer överens med deras bild av ateismen. De anser att man fokuserar mycket på 

vetenskapen, filosofin och på evolutionsteorin med bilden av Darwin och människans 

utveckling i fokus. Men informant 2 upplever att bilderna i sig är skapade på ett negativt vis. 

Han anser att bilden som ges av vetenskapen som avbildar en form av fundamentalsim i och 

med bilden av Sokrates som dricker gift ”jag väljer hellre att dö an att säga att jag har fel”. 

Men det är ändå bra att Sokrates lyfts fram men han hade inte valt just denna bild. Bilden av 

karikatyren med mannen och kvinnan anser han avbildar njutning i livet ur ett manligt 

perspektiv. Han anser att det är en dråplig bild som han kanske inte hade använt. Samt att 

bilden av Darwin och apan framställer en karikatyr av evolutionsteorin. Den bör bara vara 

med om man diskuterar den och kampen mellan Darwin och rådande skapelsetro, inte som ett 

porträtt av Darwin.    

De båda muslimska informanterna anser att den bild som ges av ateismen är negativ. 

Informant 3 resonerar kring huruvida vetenskapskapitlet kan ha skildrats ur hur religionerna 

ser på vetenskapen t.ex. med bilden av Darwin som porträtterats som en apa. Den bilden anser 

hon skulle passa bra i en textbok från USA där man ser negativt på evolutionsteorin. Hon 

anser inte att bilderna av vetenskapen är särskilt passande och de är svårförståeliga. Det är 

inte så hon skulle valt att avbilda vetenskapen. Informant 4 anser att bilderna av ateism och 

vetenskapstro som visas är ganska stereotypa. bilden med evolutionstrappan och Darwin anser 

hon är det man oftast använder när man vill spegla vetenskapen och det ställs ofta som 

emotsats mot de religiösa föreställningarna som finns inom kristendom, judendom och islam 

där man tänker sig att människan är skapad som sig själv. Man har valt de bilder som 

emotsätter sig det som religionerna förespråkar. Hon reagerar även över att bilderna av 

vetenskapstro är målade och det finns inga fotografier till skillnad från alla andra kapitel där 

det bara finns fotografier.  

 

Informanternas resonemang kring vad man bör tänka på när man avbildar 

andra religioner och livsåskådningar än deras egen. 

Informant 1 anser att är man avbildar andra religioner så bör man tänka på att ge en så rättvis 

bild som möjligt istället för att ta det mest karaktäristiska bilderna. T.ex. Stereotyperna som vi 

redan föreställer oss om religionen. Det är mycket svårare men ger en mer rättvis bild. Man 

bör då lägga fokus på individen och dennes tro. Det är även viktigt att jämställa religionerna 

t.ex. att visa en vardagssituation, en rit, en familjemiddag, en begravning i alla religioner för 

att det ska vara så rättvist som möjligt. Han anser vidare att religionerna har avbildats utifrån 

vår syn av hur religionerna är och kanske inte så mycket utifrån verkligheten. Såklart så kan 
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vissa stereotyper stämma t.ex. att vissa som är hinduer i Indien har lite pengar men 

hinduismen bestå av så mycket mer än bara materiellt välstånd eller icke välstånd på samma 

sätt som buddhismen är mycket mer än bara munkväsendet eller Buddha statyer. Men våra 

stereotyper och föreställningar om dessa religioner har format hur man har avbildat dem i 

kursboken. Det finns en ganska tydlig agenda i bilderna T.ex. att man har lagt en mer 

västerländsk mening till islam för att göra denna närmare oss än de andra religionerna. 

Agendan spär på vissa fördomar vi har om andra religioner och bekämpar samtidigt vissa 

fördomar om andra religioner. Men generellt så ger bilderna en ganska ensidig bild av vad 

religionerna står för. Bilderna som finns i boken stämmer inte överens med hans bild av de 

olika religionerna. T.ex. så tänker han inte på israel och Palestina konflikten som porträtteras i 

boken och de judar som gör militärtjänst där eller utövar sin religion där när han tänker på 

judendomen. Istället så tänker han på någon som bor i New York i USA eller en jude under 

andra världskriget som är på flykt från förintelsen. När han tänker på Islam så tänker han inte 

heller på Palestina eller Iran utan då tänker han sig mer muslimer som bor i förorterna i 

Sverige. Han anser även att bilderna i boken är gamla och inte känns särskilt aktuella. 

 

Informant 2 anser att man bör porträttera mer vardagsbilder och mindre bilder av riter och 

högtider. Han anser att det som saknas genomgående i boken är en röd tråd där likvärdiga 

händelser och företeelser som förekommer i alla religioner ställs bredvid varandra. Det är en 

gemensam problematik hela boken rakt igenom där man porträtterar en storslagenhet med 

riter och högtider utan att visa hur man som troende faktiskt lever, man utelämnar den troende 

individen i vardagen. Den bild som ges av de andra religionerna är en bild som bekräftar hans 

förutfattade meningar och fördomar om religionerna. Att de individer som avbildats är i en 

förutfattad kontext t.ex. muslimer i mellanöstern, hinduer i Indien, buddhister i Asien m.m. 

Han får inte så många nya infallsvinklar. Man bör istället visa att alla religioner finns i hela 

världen.  

Informant 3 anser att den bild som ges av de övriga religionerna och livsåskådningarna 

stämmer överens med den bild hon har sedan innan. Men hinduismen lägger för stor fokus på 

kulturen kring religionen istället för religionen i sig enligt henne. När man avbildar religioner 

så anser hon att det är viktigt att inte visa stereotypa bilder som bygger på de fördomar som 

åskådaren redan har. Man bör låta bli att använda sådana bilder i läroböcker. Man bör visa att 

det finns en mängd olika sätt att utöva religioner och att det varierar från individ till individ. 

T.ex. så kan man visa på en svensk som konverterat till islam istället för att enbart visa 

muslimer från mellanöstern. I en lärobok om religion är det viktigt att visa att religion inte 

bara är hur media har porträtterat religion. Hon anser även att det är viktigt att lyfta fram olika 

starka kvinnor inom alla religioner och visa på den kvinnoroll som finns. Det är även viktigt 

att inte lägga för mycket fokus på kön utan man kan blanda könen i alla bilder eftersom det 

inte har så stor betydelse. T.ex. i buddhismen och kristendomskapitlet så hade man avbildat 

kvinnor och män om vartannat när de utövade religionen och det hade hon gärna velat se i 

avbildningen av de övriga religionerna också. 
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Informant 4 upplever att läroboken har distanserat religionerna islam, hinduism och buddhism 

eftersom de bilderna kommer från länder långt borta. Hon anser att det är viktigt att man visar 

på religionernas globalisering, att alla religioner finns i alla världsdelar och att man kan 

tillhöra vilken etnicitet som helst och ändå tillhöra en specifik religion. Detta upplever hon att 

läroboken har misslyckats med och stereotyperna förstärks istället. Man bör även vara 

konsekvent i de bilder man väljer att visa t.ex. bröllop, begravning, högtider, familj m.m. i 

alla religioner så att man på ett rättvist sätt kan jämföra religionerna och livsåskådningarna. 

Bilderna av de andra religionerna överensstämmer med den bild hon har av dem till viss del 

och vissa situationer t.ex. dopet, men hon tycker inte att de ger henne nya vinklar utan 

bekräftar mer de stereotyper man redan har. Hon tror inte att människor som tillhör dessa 

religioner känner igen sig i den bild som ges eftersom bilden som ges är så snäv och inte visar 

på den bredd som faktiskt finns inom religionerna och deras uttryck.  Man bör även tänka på 

att visa hur individer lever inom religionerna idag i sin vardag för att ge en bredare bild enligt 

henne.  

Informant 5 anser att när man avbildar en rit eller tradition inom en religion så är det viktigt 

att den visar hur alla inom religionen utövar den t.ex. i olika länder och inom olika 

förgreningar. Annars så visar man en skev bild. T.ex. kremeringar inom hinduismen bör bara 

visas om alla hinduer kremerar sina döda enligt honom. Om man inte kan visa hur alla utövar 

religionen och den mångfald som finns så bör man inte visa troende individer utan istället visa 

vad individerna tror på t.ex. gudar, berättelser m.m. Dels för att fler skulle känna igen sig och 

sin tro i bilderna och för att man då inte ger en snedvriden bild där religionen framställs på ett 

sätt som inte stämmer för alla som är troende och tillhör den religionen. Man bör även avbilda 

alla religioner och livsåskådningar på ett positivt eller neutralt vis så att alla är lika värda. 

Informant 5 anser att man bör lägga fokus i läroboken på att visa hur religionerna har 

uppkommit ur ett historiskt perspektiv och hur de utövas idag.  

Informant 6 anser att individerna som har avbildats är väldigt små i förhållande till sin gud 

och att deras roll är att dyrka det gudomliga. De avbildas när de ber eller i rituella 

sammanhang. Han anser att de avbildas som väldigt passiva t.ex. de ber, bär en gud, utsätts 

för t.ex. bröllops ceremonier. De enda aktiva kreativa situationerna som avbildas är när 

individer studerar de religiösa texterna. Människan skapar inte religion i bilderna utan 

religionen finns där och människorna förhåller sig till den. Han anser att man istället bör visa 

det man som religiös individ tror på t.ex. gudar eller berättelser ur de heliga texterna. Han 

tolkar bilderna i boken som att religion är något man gör inte något man tror på. Den bild som 

läroboken förmedlar stämmer inte överens med hans bild av religion. Han ser tro som något 

betydligt mer personligt och individuellt vilket inte framgår i bilderna i boken. Han ser 

religion som något som ligger på livsåskådningsplanet inte handlingsplanet. Religion för 

honom är just vad man tror på som religiös individ t.ex. berättelser som har gått från 

generation till generation i flera tusen år. Tron är mer central i en religiös människas liv än 

rituella handlingar enligt honom och det framgår inte i boken. Han anser att om man ska 

avbilda någon som är troende så bör man vara väldigt försiktig så att man inte exotifierar den 

personen genom att om man bara visar en variant av en religion så antar man som åskådare att 

det är så som religionen utövas. T.ex. bilden av den judiske mannen som blåser i hornet ser 
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man bara den bilden som representation för judendomen så tror man att det är så judendomen 

utövas. Det kan även förlöjliga tron och de som tror när man exotifierar religioner. Han 

efterfrågar relativt neutrala bilder på troende individer, han anser att vissa av de situationer 

som man har avbildat är för intima t.ex. när bedjande faller i extas i pingstkyrkan eller när en 

son kremerar sin far inom hinduismen. Han har förståelse för att man har valt sådana 

situationer eftersom det ger mer spännande bilder men han anser att det inte är respektfullt 

mot de troende individerna som avbildas. Han anser även att det blir svårt för en svensk 

åskådare oavsett tro att känna igen sig i de bilder som visas eftersom de flesta bilder är tagna i 

andra länder. Han resonerar kring vikten av att avbilda religiösa individer som befinner sig i 

de länder som har ett högt värde inom religionen t.ex. Israel eller Medina. Samtidigt som 

svenska individer skulle känna igen sig mer i bilder av hur religionen utövas i Sverige. 

Samtidigt så ifrågasätter han vikten i att man känner igen sig i bilderna utan det viktiga för 

honom är att bilderna ger upphov till värdefulla diskussioner.  

 

Elevernas bildanalyser 
 

Informanterna i de båda klasserna har fått en religion tilldelad till sig och sedan har 

informanten fått välja en bild fritt ur det kapitlet i läroboken Religion och liv 7-9 som 

behandlar religionen eller livsåskådningen. De skulle välja en bild som på så bra vis som 

möjligt representerar den tilldelade religionen och bilden skulle innehålla en människa, 

eftersom de utvalda bilderna till intervjustudien alla innehåller individer och grupper som 

tillhör religionen eller livsåskådningen som behandlas i läroboken.  

Det resultat som presenteras här är dels vilken typ av bild eleverna valde som representant för 

religionen att analysera. Detta för att man genom att se vad de väljer för bilder på bästa sätt 

ska få en överblick av hur eleverna upplever religionen eller livsåskådningen, vilken 

förförståelse de har och vilka associationer de har. Och dels elevernas resonemang kring vad 

de själva skulle ha valt att avbilda för att på bästa sätt porträttera religionen eller 

livsåskådningen.  

 

Kristendomens porträttering 

Hur kristendomen har porträtterats i läroboken 

Det framkommer av resultatet att eleverna i studien anser att bilder av den kristna tron på 

Jesus, kristna symboler och även till viss del bilder på den religiösa individen är det som de 

anser representerar kristendomen på ett bra vis i läroboken.  Eleverna valde att analysera 

bilder där man har lagt ett stort fokus vid den kristna tron på Jesus, exempelvis bilder av Jesus 

uppståndelse vid grottan, den sista smörjelsen, Jesus som hänger på korset samt bilder av 

Jesus och barnen. Bilderna lägger även vikt vid korset som symbol och en av bilderna 
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avbildar endast ett kors och två bedjande händer. Eleverna valde också att analysera bilder av 

kristna troende individer som ber i olika sammanhang t.ex. i kyrkan.  

Hur eleverna hade valt att porträttera Kristendomen 

Elevernas svar på vad de hade valt att lägga fokus på att avbilda stämde till viss del överens 

med de bilder som finns i läroboken. De hade valt att avbilda dels kyrkan som religiös plats 

och på Jesustron med särskild tonvikt på Jesus på korset, Jesus och lärjungarna och på Jesus 

uppståndelse om de hade fått välja hur kristendomen skulle porträtteras i bildform. De hade 

även valt att avbilda högtider som man firar tillsammans inom kristendomen som inte 

återfinns i läroboken t.ex. julen. 

 

Islams porträttering 

Hur Islam har porträtterats i läroboken 

Det som framkom i resultatet är att eleverna anser att det främst är bilder av heliga byggnader, 

heliga platser och troende individer som på ett bra vis representerar religionen islam. Eleverna 

i studien valde att analysera bilder av individer som tillhör och utövar den muslimska tron. 

T.ex. bilder av både vuxna människor och barn som läser ur koranen eller tillber Allah. De har 

även valt att analysera bilder av religiösa platser t.ex. Kaba i Mekka och heliga byggnader 

generellt så som t.ex. moskéer med tillbedjande människor både innanför och utanför 

byggnaden.   

Hur eleverna hade valt att porträttera Islam 

Elevernas svar om vad de hade valt att porträttera överensstämde med vilka bilder som redan 

finns i läroboken. De hade valt att avbilda heliga byggnader t.ex. en moské med individer som 

tillhör islam inuti eller framför. De hade även valt att avbilda just heliga platser t.ex. Kaba i 

Mekka eller som ber till Allah.  

 

Judendomens porträttering 

Hur Judendomen har porträtterats i läroboken 

Det som framkom av resultatet var att eleverna valde att analysera bilder av individer som 

tillber gud samt bilder av högtider där familjen är samlad och firar tillsammans. D hade även 

valt att analysera bilden av den israeliska kvinnliga militärer som representant för 

judendomen. 

Hur eleverna hade valt att porträttera Judendomen 

Resultatet av elevernas bildanalyser visar tydligt att eleverna efterfrågade avbildningar som 

inte alls återfanns i läroboken. T.ex. så hade de valt att avbilda religiösa symboler t.ex. 

davidsstjärnan på ett tydligare vis. De hade även velat lägga fokus på bilder av 
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koncentrationsläger och hur judar blev behandlade under andra världskriget. Som en elev 

säger: ”För det är det man känner igen judendomen mest för”. De hade även valt att avbilda 

Moses eftersom ”det var han som grundade judendomen” enligt en elev. Utöver dessa 

porträtteringar så höll de med läroboken om att det är lämpligt att avbilda hur man lever som 

jude och bilder av högtider som man firar tillsammans som representationer av judendomen. 

 

Hinduismens porträttering 

Hur Hinduismen har porträtterats i läroboken 

I resultatet så framgår det att eleverna i studien har valt att analysera bilder av religiösa 

individer som utövar sin tro, t.ex. män som utövar yoga eller mediterar samt av folksamlingar 

där många religiösa människor samlas på samma plats, som representant för religionen. De 

analyserade även bilder av individer som lär ut den hinduiska tron till andra t.ex. gurus och 

deras följeslagare.  

Hur eleverna hade valt att porträttera Hinduismen 

Om eleverna själva fått välja hur de hade avbildat hinduismen så hade istället valt att 

porträttera de gudar som man tror på inom hinduismen, och kvinnor som utövar religionen 

t.ex. en kvinna som utövar yoga. Men de hade också velat lägga fokus på människor som ber 

och mediterar precis som läroboken har gjort. De hade även valt att avbilda heliga symboler 

t.ex. kor eller avbildningar av de gudar som man tror på inom hinduismen, vilket de inte ansåg 

att läroboken tog upp på ett bra vis. De hade även valt några av de bilder som de analyserade 

med människor och utövar den hinduiska tron genom att t.ex. be eller meditera.  

 

Buddhismens porträttering 

Hur Buddhismen har porträtterats i läroboken 

Elevernas val av bilder att analysera som representant för religionen var bilder av munkar som 

ber, mediterar eller lär ut den buddhistiska läran till andra. Samt Buddhastatyer och 

avbildningar av Buddha.  

Hur eleverna hade valt att porträttera Buddhismen 

Eleverna hade valt att avbilda samma typ av bilder finns i läroboken t.ex. bilder av Buddha 

och av munkar som mediterar. Utöver detta så hade de även valt att avbilda tempel och heliga 

byggnader inom buddhismen för att representera religionen.  

 

Ateismens porträttering 

Hur ateismen har porträtterats i läroboken 
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Eleverna i studien valde att analysera bilder av dels vetenskapliga teorier som t.ex. 

evolutionsteorin. Vidare så valde de att analysera bilder av vetenskapsmän t.ex. Darwin och 

Einstein.  

 

 

Hur eleverna hade valt att porträttera ateismen 

Det framgår av resultatet att eleverna hade valt att avbilda samma typ av bilder som framkom 

i läroboken, men att de även hade valt att avbilda vetenskaplig metodik som t.ex. 

laboratorium. De hade även valt att avbilda rymden, jordklotet och big bang som representant 

för ateismen och vetenskapstro.  

3 Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Min studie har utgått ifrån kvalitativ metodansats. Den passar bäst för en studie där man 

undersöker åsikter, värderingar och tankegångar hos några få individer. När det gäller 

insamlande av data så har jag använt kvalitativa intervjuer med öppna svarsalternativ. Men de 

frågeområden som intervjun utgick ifrån var bestämda på förhand och var desamma för alla 

intervjuer. (se bilaga 1) Detta kan nu i efterhand diskuteras då intervjuerna å ena sidan blev 

lite väl styrda då alla intervjuer kretsade runt samma frågeområden trots att de olika 

informanterna hade helt olika bakgrund och förförståelse. Jag hade nog använt mig av 

kvalitativ intervju men valt att bredda de frågeområden som använts mer så att fler åsikter och 

tankar som jag inte kunde förutse på förhand kunde komma till tals. Å andra sidan så blir det 

svårt att i efterhand strukturera upp intervjusvaren och jämföra och analysera dem om de 

varierar för mycket i områdestillhörighet.  

Vid elevernas bildanalyser fick de utgå ifrån den handbok i bildanalys som jag har skapat som 

gestaltande arbete. De arbetsmetoder som jag använde i mitt gestaltande arbete är jag mycket 

nöjd med t.ex. den referenslitteratur jag använde som tidigare presenterats, att jag omarbetade 

handboken efter handledares, opponents och elevers åsikter och min layout som jag skapade i 

programmet Indesign. Men tillämpningen av det gestaltande arbetet skulle kunnat ske 

annorlunda. Jag hade bara två möten med varje informantklass och de hade tidigare aldrig 

arbetat med bildanalys. Så den förståelse de behövde för att kunna tillgodogöra sig handboken 

och analysera bilderna på ett fullgott sätt, fanns inte där. Det man skulle kunna göra 

annorlunda är att ha fler träffar med klasserna under en längre tidsperiod så att de får 

fördjupade kunskaper i ämnesområdet bildanalys, innan de analyserade bilderna i läroboken i 

religion. På så sätt skulle jag haft möjlighet att få fram ett mer innehållsrikt datamaterial att 

analysera. Jag skulle även ha valt ut ett antal informanter av eleverna och intervjuat dem med 

samma frågeområden som de vuxna informanterna och tagit reda på dessa elevers 
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förförståelse och bakgrund av religion. För att på ett fördjupat sätt kunna jämföra de vuxna 

intervjuinformanternas svar med elevernas bildanalyser.  

 

Tillförlitlighets och trovärdighets diskussion 
Tillförlitligheten i min studie är god då alla intervjuer har haft samma frågeområden och 

samma bilder att utgå ifrån och ungefär lika lång tid på sig att besvara de frågor som har 

kommit fram. Dock så har jag använt kvalitativ metod vilket innebär att utöver de i förväg 

utvalda frågeområdena så har följdfrågorna varierat från person till person. När det gäller 

elevernas bildanalyser så har de båda klasserna haft två möten vardera och de har fått samma 

information, samma hanböcker att utgå ifrån och samma enkäter och frågeformulär. Det som 

varierat mellan individerna i grupperna är vilka bilder de har valt att analysera då de fick välja 

fritt ur deras lärobok i religion.  

Min studie har en god trovärdighet då den har följt det syfte och frågeområden som jag valt i 

början hela vägen igenom och har inte kommit in på sidospår. Det som skulle undersökas har 

undersökt och besvarats. För alla begrepp som används i studien har tolkningen redovisats 

utifrån teoribildningar och alla metoder som används i studien har motiverats och redovisats. 

Dock har studien en låg generaliserbarhet då bara en lärobok i religion har analyserats och 

enbart individer från 3 av de 6 religionerna eller livsåskådningarna som undersökts har 

deltagit i intervjustudien.  

 

Intervjustudie 
Om vi utgår ifrån intervjuinformanternas svar så kan man följa en röd tråd där de alla 

uttrycker att de känner att den bild de skulle vilja ge av sin egen religion eller livsåskådning 

saknas i de bilder ur läroboken som de har fått ta del utav. De kristna och muslimska 

informanterna uttrycker en saknad efter den religiösa individen som de anser inte återfinns i 

framställningen. Istället så har man valt att fokusera på de religiösa riterna och kulten som 

finns kring religionen. De muslimska informanterna saknar den del av religionen som de 

anser är viktigast, nämligen familjen och den sammanhållning som religionen innebär för dem 

i deras liv och för deras anhöriga. De känner inte igen sig i den bild som ges av deras religion 

och tvivlar på att muslimer generellt eller muslimer som de själva känner skulle känna igen 

sig heller.  

De kristna informanterna känner delvis igen sig i den bild som ges av deras religion men de 

anser att många aspekter saknas. Informant 1 anser: bilderna i läromedlet är informativa 

eftersom man som läsare direkt ser att det är kristendomen som avbildas men att de är 

stereotypa och att kristendomen porträtteras på ett stereotypt vis med för mycket betoning på 

prästerskapet, mässkläder, riter och ritualer när det gäller ortodoxa och katolska kyrkans 

framställning. Frikyrkans framställning anser han även den är stereotyp och karakteristisk för 

ett frikyrkosammanhang med sträckta händer och bön.  Protestantismens framställning anser 

han även den är stereotyp för en svenskkyrklig miljö då den avbildar ett dop. De kristna 
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informanterna anser inte att det nödvändigtvis är familjen och hur man utövar religionen inom 

hemmets ramar som behöver lyftas fram, som de muslimska informanterna anser, utan att den 

religiösa individen i sig bör avbildas och få utrymme i framställningen. De kristna 

informanterna ansåg att man bör lägga mindre fokus på riter och ritualer i kyrkan och mer 

fokus på hur man som religiös individ lever och tänker i vardagen.  

De ateistiska informanterna hade en mer delad åsikt då informant 5 ansåg att bilderna lägger 

ett fokus på dels riter i religiösa miljöer och lade tonvikt vid att barn deltar i bilderna. Han 

ifrågasatte varför barn har ett så stort utrymme i läroboken och han anser att barn i sig inte bör 

delta i religiös kult om de själva inte har valt att delta. Han anser att barn kanske inte 

medverkar i religiösa riter av egen vilja. Den andra ateistiska informanten, informant 6, ansåg 

att det i sig inte finns något fel med att visa upp hur religiösa ritualer går till och att barn 

deltar då de är en del av familjen. Riterna är en del av religionerna men han anser att den 

största tonvikten borde istället ligga på vad man som religiös eller ateistisk individ tror på, 

själva innehållet i religionen eller livsåskådningen. Här har vi en tydlig gränsdragning mellan 

religiösa och ateistiska informanter där de religiösa informanterna anser att man bör lägga 

tonvikten på å ena sidan den religiösa individen och hur denne lever i sin tro och å andra sidan 

på familjen och hur man utövar religion i grupp. Medan en av de ateistiska informanterna 

istället anser att man bör lägga tonvikten på att avbilda vad man inom religion eller 

livsåskådningar tror på, vilket inte alls ligger i fokus för de religiösa informanterna. 

 

Jämförelse mellan intervjustudie och bildanalyser av elever 
Jämför man intervjuinformanternas svar med elevernas bildanalyser så framgår det att 

eleverna i likhet med informant 6 menar: att det är vad religionen innehåller och vad man tror 

på som bör lyftas fram. Eleverna valde att som representant för religionen, analysera bilder av 

dels Jesus och Jesus korsfästelse när det gäller kristendomen och de ansåg även att det är just 

Jesus som generellt bör vara i fokus när man porträtterar kristendomen. När det gäller de 

övriga religionerna så valde eleverna att analysera bilder av heliga platser och byggnader men 

också bilder av individer som ber eller på annat sätt utövar religionen i grupp eller 

individuellt. De ansåg även att heliga platser och byggnader bör användas för att porträttera 

religion och att man även bör avbilda människor som utövar religionen. Här skiljer sig 

elevernas svar delvis från alla intervjuinformanterna då ingen av intervjuinformanterna har 

uppgett att fokus bör ligga på vare sig heliga platser eller heliga byggnader utan snarare att 

tonvikten på dessa bör tonas ner för att ge utrymme för religiösa individer. Eleverna 

efterfrågade även bilder av religiösa symboler t.ex. davidsstjärnan eller det kristna korset, 

detta är något som intervjuinformanterna inte alls har lagt tonvikt på. När det gäller elevernas 

analyser av ateismen så ansåg de att bilden av ateism bör breddas och involvera mer av vad 

man som ateist eller vetenskapstroende tror på t.ex. Big bang och rymden men även 

vetenskaplig metod som t.ex. laboratorium och vetenskapsmän. Där samstämmer den 

ateistiska, informant 6, åsikter med elevernas då han anser att inom ateism så bör man lyfta 

fram vikten av de vetenskapsmän och teorier som de har åstadkommit.  
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Bildtolkningar baserat på förförståelse och erfarenheter 
Utgår man ifrån Bergströms teori om bildtolkning så varierar olika individers bildtolkningar 

och hur de upplever en bilds innehåll och värde utifrån den förförståelse som individerna 

redan har av ämnet som bilden avbildar i detta fall religion.
31

 Utifrån detta kan vi förstå 

elevernas och intervjuinformanternas svar och att de anser att tonvikten bör ligga på olika 

saker. Eleverna i studien kan antas har en mindre förförståelse av religion än de vuxna 

informanter som har deltagit på grund av erfarenhets grad. Men jag har inget i datamaterialet 

om elevernas religiösa erfarenheter. Även bland intervjupersonerna så varierar förförståelsen 

av religion då informant 1, 2, 4 och 6 har studerat religion på högskolenivå. Men man kan 

även jämföra de erfarenheter en religiös individ har av religion jämfört med den förförståelse 

en ateistisk individ har, om denne inte haft en religiös uppfostran. Då kan man istället anta att 

informant 1,2,3,4 har en större förståelse för att vara religiösttroende och på så vis om religion 

då de själva är religiösa.  

Elevers förförståelse av religion, kan man anta, baseras kanske mest på den undervisning de 

har haft i grundskolan. Då kan man anta att deras lärare har lagt sitt fokus på dels religiösa 

platser, byggnader, symboler, religiös tro och dels på förintelsen när det gäller judendomen då 

eleverna efterfrågade bilder av judarnas förhållanden under andra världskriget. Detta är något 

som intervjuinformanterna inte alls har efterfrågat. Det är genom sin kunskap om ämnet som 

man som individ förstår och kan tolka bilder.  

Det framgår i intervjuerna att intervjupersonerna är mer nöja med bilden av andra religioner 

och livsåskådningar än avbildningarna av sin egen religion eller livsåskådning i läroboken. 

Detta kan man grunda i Bergstöms teori om bildtolkningar
32

, i och med att informanterna 

antagligen har en större kännedom om sin egen religion eller livsåskådning än om de övriga 

religionerna eller livsåskådningarna som avbildas i boken. Därmed så har de en mer varierad 

bild av sin egen religion eller livsåskådning och kan se vad som saknas i framställningen och 

om de själva känner igen sig i den bild som porträtteras av den egna religionen eller 

livsåskådningen.  

Stereotypa avbildningar  
Intervjuinformanter ansåg att den mest stereotypa avbildningen av någon religion eller 

livsåskådning i läroboken var den av islam. Informanterna uppgav att de ansåg att den bild 

som ges i läroboken stämmer väl överens med den bild som ges i medias stereotypa 

framställningar av islam med betoning på våld och extremism. De ansåg att detta var mycket 

negativt och ger elever en felaktig bild av islam. Detta kan man diskutera utifrån Miles teori 

om ”den andre”, där ”den andre” kan definieras som någon som faller utanför den 

samhällsnorm som råder i det samhälle som man befinner sig i, i detta fall en svensk kristen 

kontext.
33

 Det innebär att bilden av ”den andre” främlinggörs eftersom islam kommer ifrån en 

helt annan kontext ursprungligen än det samhälle där läroboken läses. Främliggörandet i 

bilderna sker här på ett sådant vis, att muslimer som deltagit i studien själva inte alls känner 
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igen sig i den bild som ges av sin egen religion. Då kan man anse att lärobokens utgivare har 

misslyckats att ge en allsidig bild av religionen. Varför detta sker i en lärobok kan man endast 

spekulera i, det är mycket märkligt eftersom det finns elever och individer som har alla 

möjliga ursprung i den svenska skolan idag. Det kan då vara svårt att nå de elever som tillhör 

islam, om de känner att den bild som ges inte alls stämmer med deras egen bild av sin 

religion.   

Om vi utgår ifrån Catomeris definition av exotifiering så innebär exotifiering att man lyfter 

fram aspekter och egenskaper som skiljer sig från betraktarens egenskaper och påpekar 

skillnaderna som något fascinerande eller spännande istället för att påvisa likheterna mellan 

”den andre” och den egna gruppen.
34

 Detta kan väcka intresse hos eleverna vilket är viktigt ur 

en pedagogisk synvinkel, men det späder även på den känsla av ”vi” och ”dom” som redan 

kan finnas i samhället och i skolan. Istället för att försöka ena olika kulturer och skapa en total 

”vi” känsla, vilket är vad styrdokumenten strävar efter: ”Skolan ska vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga 

ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och 

allsidig.”
35

 Om undervisningen baseras på de bilder av islam som presenteras i läroboken så 

blir den varken saklig eller allsidig då den bild som ges enligt de intervjuinformanter som 

deltagit i studien är både stereotyp och snedvriden.  

Intervjuinformanterna 1,2,3,4 och 6 reagerar över att bilderna av hinduismen och buddhismen 

enbart är bilder där religionerna utövas i Asien istället för att visa att dessa religioner även 

utövas i väst. Utgivarna av läroboken har valt att visa på skillnaderna mellan ”dom” i Asien, 

som utövar hinduismen och buddhismen, och ”vi” som lever här i väst. I läroboken placerar 

man dessa religioner i Asien trots att de utövas i hela världen. Man kan fråga sig vilken bild 

av dessa religioner som detta ger till eleverna. Som Catomeris anger så väcker det säkert en 

fascination och ett intresse för vad de gör ”där borta i Asien.” Men man skapar även ett 

främlinggörande som inte är överensstämmande med strykdokumenten. LGR 11 anger att 

syftet med undervisning i religionskunskap för högstadiet är att: ”Genom undervisningen ska 

eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och 

uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll 

religioner kan spela i samhället”
36

 En konsekvens som jag ser av detta är om undervisningen 

baseras på de bilder som återfinns i läroboken så belyses det inte vilken roll religion kan spela 

i samhället, då läroboken enbart skildrar hur dessa religioner utövas i de länder som de 

ursprungligen kommer ifrån, inte hur de påverkar och samspelar med övriga religioner i 

länder i väst och t.ex. här i Sverige. Bilden av dessa religioner blir då inte allsidig utan den 

blir väldigt enkelspårig och stereotyp. Kan man anta att detta leder till att även buddhister och 

hinduer i Sverige inte skulle känna igen sig i den bild som ges av den egna religionen, på 

samma sätt som de muslimska intervjuinformanterna som deltagit i studien inte känner igen 

sig i den bild som ges av islam?  
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Värdeöverföring genom bilder 
Min utgångspunkt i denna studie är social integration vilket innebär att människan skapar sig 

själv i mötet med andra.
37

 Enligt Scheffs teori om sociala band så överför vi normer och 

värderingar genom de band och relationer vi har till varandra. Det innebär att när vi 

interagerar socialt så skapar vi ett normsystem utifrån vilken vi upplever vår omvärld. Vi lär 

oss vad som är socialt gångbart och viktigt och vad som inte är det. Det är även genom andra 

som vi lär oss vilka ideal vi bör sträva emot.
38

 Genom detta perspektiv så kan vi förstå den 

stora betydelsen av vad vi som lärare förmedlar till eleverna. Här har läroböcker och de bilder 

som finns där en stor roll. Bilder är svåra att använda sig av då man inte på ett enkelt vis kan 

förutse vilken tolkning mottagaren av bilden kommer att göra, i detta fall en elev, och på 

vilket sätt hen kommer att förstå bilden.  

Diskuterar man detta utifrån Löwenborg och Gislasons teorier om norm och 

värdeöverföringar i skolan så är läraren en auktoritetsfigur och de bilder som vi visar till 

eleverna genom t.ex. läroböcker, ses även de som auktoritära då det är vi som lärare som visar 

dem.
39

 Om nu porträtteringarna av de olika religionerna och livsåskådningarna i läroboken 

som behandlas i studien, inte avbildas på ett sådant sätt att de som tillhör dem känner igen sig, 

utan de ser den som stereotyp och missvisande så kan man fråga sig vilka värderingar 

religionslärare då överför till sina elever?  

Lärare kan även uppleva en bild på ett helt annat vis än vad en individ som tillhör religionen 

gör eller hur en elev upplever samma bild. Allt beror på vår förförståelse av ämnet. Enligt 

Petterson så är det även mycket stor risk att det budskap som lärare eller läromedelsutgivaren 

har till eleverna går förlorat och de tolkar bilderna på ett helt annorlunda vis än vad som var 

tänkt. De som skapar läroböcker vill att alla elever ska förstå bilderna i dem på samma sätt.
 40

  

Men kanske är det i detta fall inte förståelsen av bilderna som brister utan det är bilderna i sig 

som brister. Utgår man som i denna läroboks fall från bilder som är stereotypa och 

missvisande, som visar religioner på ett ojämnlikt vis; t.ex. med betoning på våld och 

extremism inom islam, betoning på familjen inom judendomen och betoning på lugn och 

meditation inom buddhismen, fastän alla delar återfinns inom alla religioner. Som lärare så 

kanske man då i grunden har en utgångspunkt där det blir väldigt svårt att ge en saklig och 

allsidig bild av de olika religionerna och livsåskådningarna, där alla religioner ska avbildas ur 

samma värdegrund för att uppfylla styrdokumentens direktiv när man utgår ifrån sådana 

läroböcker.   

Slutsats 
Det som framkommit i min studie är att de bilder lärare delger elever genom läroböcker har 

en stor betydelse för hur elever upplever och värderar olika religioner och att vi som lärare 

inte kan förutse hur eleverna kommer att tolka och uppleva bilder. Detta är av stor betydelse 

eftersom det öppnar upp en väg till medvetenhet och visar på vikten av självreflektion kring 

sin egen undervisning och en reflektion kring de bilder som finns i de läroböcker som lärare 
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använder. Oavsett ämne så är det viktigt att själv reflekterar kring de bilder som används och 

oavsett om det som i detta fall är värderingar av religioner som bör analyseras eller om det 

gäller t.ex. genusroller eller avbildningar av klasstillhörighet. Om man finner att bilderna i 

den lärobok som används är missvisande så kan man, istället för att oreflekterat använda dem 

och förmedla de missvisande värderingarna till eleverna. Analysera dem tillsammans med 

eleverna för att belysa de normer och värderingar som finns dels i samhället, i klassen och 

som avbildas i läroboken. Där kommer mitt gestaltande arbete väl till pass då det dels kan 

användas inom bildämnets ramar men även som arbetsmaterial för att analysera bilders 

innehåll oavsett ämne eller område. Det viktigaste är att man som lärare medvetandegör sin 

egen undervisning och hur den kan påverka elevernas värderingar och normer i deras fortsatta 

liv.  

Framtida forskning 
Enligt teorin om social integration så är det läraren säger och visar för eleverna är 

normskapande och påverkar elevers världsuppfattning och deras ideal. Framtida studie 

områden som skulle vara av intresse att undersöka är därför hur medvetna lärare är om de 

värderingar som bilder i läromedel förmedlar till elever. En ytterligare fråga kan vara om de 

skulle omvärdera sitt undervisningsmaterial de har idag, om de var mer medvetna om att de 

bilder de visar för eleverna är auktoritära, alltså att eleverna är mindre källkritiska mot dessas 

riktighet, än andra bilder de kommer i kontakt med i samhället. Det skulle även vara intressant 

att undersöka de värderingar som bilder i läromedel innehåller i alla skolans ämnen och med 

fler elevgrupper från olika delar av landet, för att få en bredare bild av hur bilder i läromedel 

tolkas av olika individer.  

Man skulle även kunna upprepa min studie i större skala och undersöka stora grupper av 

religiösa och icke religiösa individer och hur de tolkar avbildningar av religion och 

livsåskådningar. Det skulle även vara intressant att göra en mer omfattande studie bland 

elever och undersöka flera olika läroböcker i religion och låta eleverna analysera dem under 

längre tid på ett djupare plan.  
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Bilaga 1 

Här följer en presentation av intervjustudiens frågeområden. 

 Hur anser du att bilderna av de individer eller grupper som tillhör din egen religion 

eller livsåskådning har avbildats? 

 Överensstämmer den bild som ges av din egen religion eller livsåskådning med hur du 

ser dig själv? 

 Överensstämmer den bild som ges av din egen religion eller livsåskådning med hur du 

ser på andra som tillhör din religion eller livsåskådning? 

 Hur anser du att man bör porträttera individer eller grupper som tillhör din religion 

eller livsåskådning? Vad bör man tänka på? 

 Hur anser du att bilderna av de individer eller grupper som inte tillhör din egen 

religion eller livsåskådning har avbildats? 

 Överensstämmer bilderna med hur du ser på individer och grupper som tillhör andra 

religioner eller livsåskådningar? 

 Hur anser du att man bör porträttera individer eller grupper som tillhör andra 

religioner? Vad bör man tänka på? 
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Bilaga 2 

Här följer det informationsbrev som skickades ut till elevernas målsman i de två 

informantklasser som har deltagit i studien. 

Bästa föräldrar,  

Detta brev riktar sig till samtliga föräldrar till barn i klass 8X och 8X, på X Skolan. Med brevet 

vill jag informera om en undersökning inom ett examensarbete och be om ert tillstånd att göra en 

observationsstudie under skoltid. Undersökningen ingår i mitt examensarbete där jag utformar 

läromedel i ämnet bild och analyserar bilder i läromedel. Undersökningen i klassen omfattar 

observationer under två lektioner där eleverna kommer att få använda ett nytt läromedel för 

bildanalys. Under studien så kommer de att få använda sig av detta läromedel för att analysera 

bilder i sin lärobok som de använder under SO lektionerna. De kommer sedan att få tycka till om 

läromedlet. Läromedlet kommer sedan att vidareutvecklas efter elevernas åsikter och 

kommentarer. Som all forskning omfattas mitt arbete av de etiska regler som gäller för 

genomförande av forskning. I praktiken innebär dessa krav bland annat att namnet på deltagande 

barn och vuxna samt skolans namn och ort kommer att fingeras. Alla som är berörda av 

undersökningen har också rätt att när som helst under arbetets gång ändra sig och avböja fortsatt 

deltagande. och allt material som samlas in under studien används endast för detta projekt  

 

Vänligen meddela ert barns klassföreståndare innan v.9 om ni inte samtycker att ert barn deltar i 

denna studie.  

 

Med vänliga hälsningar  

Helene Höglund  

Bildlärarstudent  

Umeå Universitet 
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Bilaga 3 

Här följer en presentation av de bilder som har använts i intervjustudien. De är hämtade ur 

läroboken Religion och Liv  7-9 som är utgiven av bokförlaget natur och kultur år 2001. Den 

används även som läromedel i de två informant klasser som min bildanalys studie och 

enkätstudie har ägt rum i.  

Kristendom 

 

Bild 1. Prästen delar ut hostian, nattvardsbrödet, till kyrkobesökarna i katolska kyrkan.  

 

Bild 2. Nattvard under mässa i ortodoxa kyrkan. 

 

Bild 3. Barndop inom protestantismen, kvinnlig präst. 
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Bild 4. Gudstjänst hos pingströrelsen. 

 

Bild 5. Världskyrkomötet i Uppsala 1968. Deltagare från kristna samfund i hela världen 

samlades till diskussioner och gemensamma gudstjänster. 

Judendom 

 

Bild 6. Familj i Israel i sin egen lövhydda som firar tillsammans. 
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Bild 7. Rabbin i Jerusalem blåser i vädurshornet under nyårsfirandet. 

 

Bild 8. Bedjande judar framför Västra muren i Jerusalem. Till vänster syns Klippmoskéns 

gyllene kupol. På den platsen stod en gång det judiska templet.  

 

Bild 9. Trettonårig pojke som för första gången läser Toratexterna i synagogan. Rabbinen är 

en kvinna, vilket är mycket ovanligt. Hon följer texten med en pekpinne av silver. Man vill 

undvika att röra vid den heliga texten med fingrarna. 
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Bild 10. I Israel gör också kvinnor militärtjänst. 

 

Islam 

 

Bild 11. En muslimsk bröllopsmiddag. 

 

Bild 12. Flickor som studerar vid universitetet i Bagdad, Irak. Slöja är ovanligt bland högre 

utbildade kvinnor i Irak. Många bär västerländska kläder 
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.  

Bild 13. Tenstagymnasiet utanför Stockholm. Här samsas många invandrare från muslimska 

länder med infödda svenska ungdomar. 

 

Bild 14. Arabiska, muslimska extremistiska palestinier har ofta tagit till våld för att bekämpa 

den judiska övermakten och ta tillbaka det land som det de förlorat. Många menar att det är 

ett heligt krig, jihad. Andra menar att det är ett missbruk av ordet jihad. 

 

Bild 15. Massmöte i det shiamuslimska Iran., där man i början av 1980-talet hyllade ayatolla 

Khomeiny, landets dåvarande andlige och världslige ledare. 
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Hinduism 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 16. Bönestund i hemmet hos hinduisk familj.  

 

 

Bild 17. Avbildning av kastsystemet i Indien. 

  

Bild 18. Gudarna från bytetemplet, s.287, på ”utflykt”. De flesta bybor går regelbundet till 

templet och offrar till gudarna. Men den här dagen lyfts gudarna ut ur sitt mörka tempel och 

bärs runt till hemmen. ”Det ger oss livskraft och lycka”, säger en man. 
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Bild 19. Varje år kommer miljoner pilgrimer till staden Varanasi, vid den heliga floden 

Ganges. Redan vid soluppgången trängs människorna vid stranden för att be, meditera och 

offra och för att gå ned i det renande vattnet.  

 

Bild 20. Äldste sonen vakar över faderns likbål. Att få bli kremerad vid Ganges och få sin 

aska nedlagd i floden är varje hindus högsta önskan. – ”När min aska förenas med Moder 

Ganges förenas min själ med Världssjälen.” 
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Buddhism 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 21. Mediterande munk framför Buddhabild i Sydkorea. 

 

 

Bild 22. Meditation vid en helig stupa i Burma. 

 

 

Bild 23. Ungt par som väntar på att tända rökelse framför templets Buddhabild. Kvinnan 

skall också lämna fram lotusblomman som hon har med sig. 
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Bild 24. Kloster i Mandalay, Burma. En äldre munk hjälper en elev att förstå Buddhas 

undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 25. Dalai Lama är ledare för lamaismen, en särskild form av buddhism som finns i Tibet. 
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Ateism 

 

 

 

 

 

 

Bild 26. Sokrates tömmer lugnt giftbägaren medan lärjungarna gråter av förtvivlan. 

 

Bild 27. Platon och grottmetaforen 

  

Bild 28. Stoikerna och epikuré metaforen. 
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Bild 29. Evolutionsteorin. 

 

Bild 30. Nidbild av Darwin där han avbildas som en apa. 
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Bilaga 4 

Bildanalys uppgift som de båda informantklasserna fick i uppdrag att utföra med hjälp 

av handboken i bildanalys som jag har skapat. De analyserade bilder ur sin lärobok i 

religion: Religion och Liv 7-9 som är utgiven av bokförlaget Natur & Kultur år 2001. 

Bildanalys av lärobok i religion 

 

Kön:         flicka                 pojke 

Klass________________________________________________ 

Religion att analysera ____________________________________ 

Bilden finns på sida__________i boken. 

Instruktioner: 

 Välj en bild ur kapitlet med den religion du har blivit tilldelad som du anser 

representerar religionen på ett så bra vis som möjligt.  

 Bilden du väljer ska ha minst en människa med i bilden.  

 Använd häftet om bildanalys till hjälp och svara på frågorna. 

 Lämna in när du är klar. 

 

Vars ligger horisontlinjen i bilden?  

(t.ex. lågt, i mitten eller högt.) 

Vilket perspektiv har använts i bilden?  

(t.ex. grodperspektiv, fågelperspektiv, centralperspektiv) 

Vilken känsla ger perspektivet i bilden?  

(t.ex. ser motivet litet eller stort ut, har bilden något djup m.m.) 

Beskriv vad som finns i bilden. 

Vad är i fokus eller i centrum i bilden, vad är det viktigaste? 

Hur ser man att bilden hör till den religion, som den tillhör?  

Ge exempel 

Vilka färger finns det i bilden och vad har färgerna för betydelse,  

hur tolkar du dem? 
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Vilka symboler finns det i bilden? hur hör de till religionen? berätta 

Skulle du ha valt den här bilden om du skulle berätta för någon om den här religionen? 

Är det en bra bild? Varför/varför inte? 

Vad hade du valt att avbilda om du skulle berätta om den här religionen för någon 

annan? Ge exempel. 
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Bilaga 5 

Kvalitativ enkät som de båda informantklasserna fick fylla i om handboken i 

bildanalys som jag skapat efter att de utfört bildanalys uppgiften.  

Enkät om läromedlet i bildanalys 

Ringa in det svarsalternativ som du anser stämmer. Följ sedan instruktionerna. Lämna in 

enkäten utan namn. 

Kön: 

Flicka 

Pojke 

Fråga 1 

Är bilderna i boken lätta att förstå? 

Ja 

Nej 

Om du svarat nej, vad skulle du vilja ändra på? Ge exempel 

Fråga 2 

Är texten i boken lätt att förstå? 

Ja 

Nej 

Om du svarat nej, vad skulle du vilja ändra på? Ge exempel  

Fråga 3 

Vad tycker du om bokens svårighetsgrad?  

(t.ex. nivån, begreppen, vad man lär sig m.m.) 

För lätt 

Bra 

För svår 

Fråga 4 

Vad tycker du generellt om boken, tankar, idéer och åsikter. 
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Bilaga 6 

 

Nedan följer de analytiska frågor som återfinns i handboken i bildanalys som skapats till 

pilotstudien och ligger till grund för utformningen av bildanalys uppgiften som eleverna har 

utfört.  

 

 

Motiv 

Vad finns i bilden? 

Vilka motiv finns, hur många är de? 

Hur står de i förhållande till varandra? 

Nära, långt ifrån? 

Vilken relation har de till varandra? Syskon, Kärlekspar, 

skolkamrater, föräldrar och barn m.m. 

Vilka känslor har motiven? 

Om det finns människor i bilden: 

är människorna glada, arga, ledsna m.m. 

Vilka är det vikigaste delarna i bilden? 

Varför tycker du det? 

Vad finns i förgrunden och vad finns i bakgrunden? 

 

 

Bilduppbyggnad 

Vilket perspektiv används, 

Hur upplever du perspektivet? 

Hur är bilden beskuren, vilket format har den? 

Hur är motivet är bilden avbildat, vilken känsla får man av det? 

Finns det någon rörelse i bilden? hur uppstår rörelsen? Åt vilket håll strävar rörelsen? 

Hur är bilden skapad? 

Vilken teknik har använts t.ex. fotografi, oljemålning m.m. 

 

Komposition 

Var ligger tyngdpunkten i bilden? vilken känsla ger det?  

Är bilden lätt, eller tung, lutande eller centrerad? 

Är bilden symmetrisk eller asymmetrisk? 

Vilken känsla ger det? 

Har bilden något djup? 

Hur har bildskaparen använt sig av djupet? T.ex. ljus och mörker, skärpa och oskärpa m.m. 

 

Färger och ljus 

Vilka färger finns i bilden? 

Hur tolkar du färgerna? 

Vad står färgerna för? 

Vilken ljussättning har bilden? ex. mörk, ljus, dov, klar, natt, dag. m.m. 
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Symboler och metaforer 

Finns det några symboler i bilden? hur tolkar du dem? 

Finns det några metaforer i bilden? vilka?  

Hur tolkar du dem? Vilken känsla ger dem? 

 

Associationer och känslor 

Vilka associationer får du av bilden? 

Vad kommer du att tänka på? 

Vilken stämning har bilden? 

Hur får bilden dig att känna dig? 

Vad tycker du om bilden? 

Vad skulle du döpa bilden till? 

 


