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Abstract 
 

The purpose of this work was to see what thoughts, ideals, interpretations and feelings that stu-

dents express when analyzing images from textbooks. I focused my work around four questions, 

what kind of pictures does the students encounter in their textbooks? Within what context are 

these images presented? How are the images interpreted by the students? And What positives and 

or negatives with the use of pictures in textbooks become apparent? To answer these questions, I 

needed pictures to work with, these were supplied by a teacher from a high school. The pictures 

were taken from a textbook that the teacher uses when teaching the students. This is because I 

wanted the students to analyze images that they encounter in their education and not “random 

images”. The students in question were all asked during a religious education class to complete a 

series of image analyses. The results of this was then presented and discussed with the use of lit-

erature about different problems with textbooks and the use of images.  

 

The results showed that the interpretation of images are both predictable and unpredictable in a 

way. The results show the use of strong common symbols is a way to convey information 

through images. But what was also apparent is that interpretation of images can be highly per-

sonal and is greatly influenced by the interpreters own opinions and prior knowledge. The litera-

ture suggests that images last longer in memory than text, which leaves me to believe that it is 

very important that the right images are chosen to represent the information that is being pre-

sented in textbooks. The positives with images is that they provide a relief in contrast to the text 

and also help to illustrate what the text is conveying. Problems that became apparent are that im-

ages can be interpreted in a lot of different ways and it is probably impossible to choose images 

that can not be interpreted in a negative way. 
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1 Inledning 
 

Bilder är något som vi möter hela tiden, om det är i media, i film, i tidningar eller konst så möter 

vi bilder väldigt ofta. Jag arbetar själv mycket med bilder och i mitt framtida yrke som bildlärare 

får bilden en viktig plats för mig. Vad betyder egentligen en bild och vad kan en bild säga och sä-

ger en bild samma sak till alla människor? Detta är bara några av de frågor som jag finner intres-

santa. När man läser kurslitteratur möts man ofta av bilder, men vilken funktion har dessa bilder? 

Är de där för att tillsammans med texten öka förståelsen eller är bilderna bara ”utsmyckning” för 

att inte böckerna ska svämma över med text? Vilken typ av bilder är det som presenteras i kurslit-

teraturen och vad tycker och tänker eleverna om dessa bilder? Självklart har förförståelse och kul-

turell bakgrund en stor inverkan på hur man tolkar en bild och det är lite av det jag vill titta när-

mare på med denna undersökning. Vilka bilder är det elever på gymnasiet möts av i religionsun-

dervisningen och vilka olika budskap och känslor skapar dessa bilder hos eleverna.  

 

Rune Pettersson är professor inom informationsdesign och har skrivit mycket om hur bilder fun-

gerar och förmedlar information. Tittar vi på vad Petterson skriver om bildens plats idag, samt 

dess funktion i skolan kan vi se att bilden anses ha en relativt svag plats i skolan jämfört med hur 

bilden har använts genom historien. De vanligaste sätten att använda informativa bilder enligt 

Petterssons undersökning, är att skapa och upprätthålla uppmärksamhet, underlätta inlärning, 

visa, förklara, åskådliggöra, illustrera, informera, sammanfatta, förtydliga, förmedla, belysa och 

presentera. Men vad som kanske är mer intressant är vad Pettersson skriver om att bilder kan utö-

ver dessa avsedda funktioner även förmedla omedvetna budskap, värderingar och ställningstagan-

den (Pettersson, 2001:17). Pettersson skriver i sitt arbete Trovärdiga Bilder att vi möter stora mäng-

der bilder i vardagen och att dessa bilder talar direkt till våra känsloliv. Samtidigt som vi möter 

väldigt mycket bilder finns ett problem i jämförelse med till exempel texter, som ofta får utstå kri-

tik av något slag medan bilder ganska ofta inte kritiseras på samma sätt. En annan effekt av att vi 

möter så pass mycket bilder är att vi till slut omedvetet filtrerar bort många bilder vilket gör att vi 

går miste om en viss del information som vi kanske annars hade kunna ta in (Pettersson, 2001:6). 

Detta vill jag koppla till vald kurslitteratur och de bilder som återfinns där. Vilken typ av bilder är 

det? Vilken roll har dessa bilder, innehåller dessa bilder värdefull information och hur tolkar be-

traktaren dessa bilder? Betraktaren i detta fall är elever på en gymnasieskola. Det som jag med 

denna undersökning vill försöka komma åt är de värderingar, känslor och ställningstaganden som 

bilder skapar hos elever och kategorisera dessa i syfte att belysa vilka funktioner bilderna har. Jag 

tror att elever har väldigt mycket tankar om just livet, tro, existentiella frågor och många andra 

saker som är viktiga att kunna diskutera och jag tror även att bilder kan vara en bra resurs för 

detta. Jag vill mena att bilder genom sitt sätt att visualisera, på så sätt hjälper eleverna att relatera 

på ett annat sätt än till texter. Vilket skapar en plattform för didaktiskt viktiga utgångspunkter i 

lärarens arbete mot att fostra och ge eleverna kunskap om världen. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att belysa vilken funktion bilder inom kurslitteraturen har för 

gymnasieelever. 

 
1.3 Frågeställning 

 

För att uppnå syftet har jag sammanställt frågor som ämnar att komma åt de svar som krävs för 

att uppnå syftet. De första två frågornas syfte är enbart att förtydliga de bilder som användes i 

undersökningen. De sista två frågorna är de som mer utförligt kommer förklaras då de är tydli-

gare knutna till syftet. 

 

1. Vilken typ av bilder möter elever inom religionskunskapsämnet 

2. Inom vilken kontext försätts bilderna 

3. Hur tolkas bilderna av eleverna 

4. Vilka fördelar och eller problem med bilder i kurslitteraturen blir synliga 
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2 Metod och material 
 

Denna uppsats är en undersökning om elevers tankar och uttryckta känslor som skapas utifrån 

bilder som återfinns i den kurslitteratur som de använder. Den data som behandlas är elevernas 

egna tankar dels utifrån en skriftlig uppgift där de fått skriva ner sina tankar och känslor om olika 

bilder. I följande kapitel kommer det material jag använt samt metoden att redogöras. 

 
2.1 Metod 

 
Den metod som använts för att samla in empirin är främst av kvalitativ form. Då det handlar om 

känslor och tankar som eleverna själv uttrycker måste kvalitativa metoder användas för att 

komma åt den typ av svar som syftet kräver. Det är elever på en gymnasieskola som undersökts 

och de bilder som blivit presenterade är bilder som återfinns i den kurslitteratur som används på 

skolan. Boken som bilderna är tagna ifrån är Lika och unika: Om mening, värde och tro av Olof 

Franck. Jag ville använda mig av kurslitteratur från skolan i fråga för att komma åt bilder som ele-

verna verkligen möter i sin undervisning. Hur urvalet av bilder gick till beskrivs mer utförligt i 

kommande stycke. Metoden jag använde för att samla in min empiri bestod av vad man skulle 

kunna kalla för en enkät, men i ganska ostrukturerad form. Bilder presenteras för eleverna med 

hjälp av projektor. Innan vi visade bilderna introducerade jag eleverna för begreppen denotation 

och konnotation, det är begrepp som ofta används inom bildanalys. En bilds denotation är vad man 

kan se, till exempel en hund, en person som bär en lång jacka men även bildens uppbyggnad som 

perspektiv eller ljussättning. Konnotationer i en bild handlar mer om tolkningar, föreställer bilden 

någon speciell person? Vilka känslor förmedlar bilden? Vad är tanken bakom det som finns i bil-

den? Osv.  

 

Resultatet bearbetades med hjälp av dels Sven Hartmans undersökning om barns tankar om livet, 

men också med hjälp av Pettersons arbete Trovärdiga bilder samt Lena Olssons Kulturkunskap i för-

ändring. Svaren som samlats in med hjälp av enkäterna har sorterats utifrån begreppen denotation 

och konnotation. Detta för att dels kunna diskutera kring elevernas egna tankar om bilderna, men 

även vad de föreställer samt kan betyda. Ett annat perspektiv som även kommer behandlas är bil-

ders funktion inom kurslitteratur. Med resultatet hoppas jag även kunna se vad som kan vara 

svårt eller utmanande med att förmedla något genom bilder då det är ett medium som kräver 

mycket tolkning och tolkning baseras mycket på förförståelse och bakgrund. 

         

I nästa stycke kommer jag gå igenom mer ingående metoderna för den data som jag samlat in, 

först hur urvalet av bilder gick till, sedan enkäten och dess framställning. 

 
2.2 Urval av bilder 

 
De bilder som jag använt mig av i undersökningen är bilder som inte jag själv valt ut, utan det är 

elevernas religionslärare som gjort det urvalet. Detta på grund av att jag ville använda bilder som 

eleverna faktiskt möter i sin undervisning. Läraren fick i uppdrag att leta fram bilder ur den kurs-

litteratur som hen använder, men även leta fram bilder ur eget material om hen använder sig av 

detta. Bilderna finns tyvärr inte med då de strider mot upphosrättslagen. Det är tio bilder som be-

handlats och samtliga är tagna från samma bok, Lika och unika: Om mening, värde och tro av Franck. 

Bilderna får en kortare presentation i textform, samt inom vilken kontext de presenteras i boken. 



 

7 
 

 
2.3 Enkät 

 
Enkäten finns som bilaga i slutet av detta arbete men jag kommer här kort beskriva den och tan-

karna bakom dess utformning. 

 

Då undersökningen handlar om elevers tankar och känslor uteslöt jag tidigt all form av kvantita-

tiva metoder och istället fokuserade på kvalitativa metoder som används för att komma åt sådant 

som kan vara svårt att mäta i siffror, statistik eller generaliseringar. Jag ville även komma åt ele-

vernas egna tankar utan att på något sätt leda dem mot de svar som jag kanske var ute efter. Detta 

resulterade i en ostrukturerad uppgift eller enkät som jag bad eleverna fylla i individuellt. Utform-

ningen var väldigt öppen, jag presenterade först två begrepp som används inom bildanalys, deno-

tation och konnotation. Sen visade jag eleverna bilderna en efter en med hjälp av projektor och de 

fick utföra denna enkla form av bildanalys på egen hand utifrån dessa två begrepp. Eleverna fick 

enkäten i pappersform. Det var enbart bilderna som visades, vilket gör att eleverna inte vet inom 

vilken kontext bilderna ingår i kurslitteraturen, det eleverna vet är att de är tagna ur en bok som 

behandlas inom religionskunskapsämnet. Genom att bara presentera bilderna och inte den tillhö-

rande texten får jag svar som kan kopplas enbart till vad bilderna förmedlar och vilken funktion 

en bild kan ha utan att knyta den till en text. Syftet med detta var att se just vad bilderna förmed-

lar på egen hand. Bilderna som användes är från ett kapitel som heter tro, överskådligt har bil-

derna en funktion att förstärka eller illustrera den text som finns i anknytning. Genom att an-

vända en enkät som denna fick jag dels svar på vad eleverna faktiskt ser på bilderna men även 

svar på vilka känslor, tankar, associationer och idéer som bilderna skapar hos eleverna. De elever 

som medverkade hade tidigare gjort bildanalyser men dessa två begrepp var nya för dem. Det vi-

sade sig i resultatet att vissa elever hade svårt att hålla isär vad man ser på bilden och vad man tol-

kar i bilden. Det var 17 elever i klassen och samtliga valde att ställa upp i undersökningen, det va-

rierade dock hur många svar som lämnades in för varje bild. Lektionen i fråga var 70 minuter lång 

och hela tiden användes till att analysera 10 bilder. När jag gick igenom resultatet kunde man se 

att det kanske hade varit bra med pauser eller att göra något annat för att variera då analyserna av 

de första bilderna i regel var mer utförliga än de sista. Detta gäller dock inte alla elevers svar. Det 

finns även resultat som man kan tolka som mindre seriösa eller humoristiska samt svar av vad 

man skulle kunna kalla för fientlig karaktär. Detta kommer presenteras mer utförligt i resultat och 

diskussionsdelarna. 

 

2.4 Forskningsetik 
 

Då detta arbete krävde att jag samlade in empiri med hjälp av elever fick jag lov att se över metod 

och utförande. För att arbetet skulle kunna ses som etiskt godtagbart fick jag ha vissa saker i 

åtanke. Dels tittade jag över krav som finns listade av forskningsetiska nämnden, men även Högs-

kolan Dalarnas riktlinjer. Dessa krav fanns med i utformningen av dels enkäten men också in-

formationsbrevet till skolan och den presentation av projektet jag informerade eleverna om. Då 

jag endast behövde anonyma bildanalyser av eleverna, samt gjorde det tydligt att inga uppgifter 

om namn, skola eller klass skulle finnas med i arbetet fanns det väldigt minimala risker för kon-

flikter med etiska regler. Inför besöket på skolan för att samla in den empiri som behövdes hade 

jag ett samtal med min handledare om forskningsetiska krav. På forskningsetiska nämnden finns 
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en blankett för egengranskning som jag gick igenom inför detta arbete. Jag kunde besvara samt-

liga frågor med Nej vilket försatt undersökningen inom de etiska krav som finns utan att tillta yt-

terligare åtgärder. Denna blankett finns med i de bilagor som ligger i den sista delen av detta ar-

bete. Jag skickade även ut ett mycket tydligt informationsbrev med min handledares underskrift 

till den lärare som jag hade kontakt med på skolan. Det var mycket tydligt att undersökningen var 

frivillig och att man hade rätt att avbryta när man ville under undersökningens gång. Inga uppgif-

ter har heller lämnats ut, varken namn på skola, lärare eller elever. Jag hade även en tydlig genom-

gång med eleverna i klassen och förklarade vad som skulle göras och att allt var helt anonymt 

samt att man fick avstå att vara med om man ville.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 Tidigare forskning 
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Nedan finner läsaren kortare presentationer av arbeten som jag själv tyckte var intressanta och 

som gränsar nära nog till det område jag undersöker i denna uppsats. Det är dels en undersökning 

om hur barn funderar och tänker om livet av Hartman, samt en undersökning av geografiläro-

böcker och hur kultur framställs i dessa av Olsson. Barns tankar om livet av Hartman ger en bra 

bild av hur barn och ungdomar tänker och används i denna undersökning lite som en kognitiv 

utgångspunkt. Kulturkunskap i förändring av Olsson ger en bild av hur hon anser bland annat bilder 

används i läroböcker och vilken påverkan dessa bilder kan ha på kunskapen. 

 
3.1 Barns tankar om livet 

 
Ett arbete som behandlar dels texter men även bilder i anknytning till barns tankar om livet är 

Hartmans bok Barns tankar om livet. Denna undersökning skapar en intressant utgångspunkt där 

barns kognitiva processer är centrala. Där får vi möta hur barn i åldrarna 5–12 diskuterar livet 

och existentiella frågor utifrån texter och bilder som Hartman presenterar. Hartmans undersök-

ning visar att barn har otroligt mycket funderingar och tankar om livet, vilket han i sin samman-

fattning skriver att det egentligen inte går att göra en sammanfattning om. De tankar och känslor 

som uttryckts är för många och nyanserade att försöka summera (Hartman, 1986:225). Ett pro-

blem som Hartman stöter på är att de yngre barnen ibland inte producerade något resultat under 

intervjuer, de kunde helt enkelt strunta i en text eller fråga och säga att något annat de läst var 

mycket roligare, vilket man då fick acceptera. Hartman skriver också att detta problem inte alls 

återfinns i samma utsträckning bland de äldre barnen (a.a., s.47). Ett resultat som är intressant är 

att i takt med att eleverna blir äldre, i Hartmans text handlar det om åldrarna mellan årskurs 3 och 

årskurs 6, kan man se att ju äldre de blir, desto mer intresserar de sig för frågor som rör olika in-

ternationella företeelser. Hartman menar att detta visar på att ålder hör ihop med vidgade per-

spektiv på omvärlden (a.a., s.101). 

 

3.2 Kulturkunskap i förändring 
 

Lena Olsson skriver i sin bok Kulturkunskap i förändring: Kultursynen i svenska geografiläroböcker, om vi 

verkligen bedömer kulturella faktorer lika, eller om vi framhäver vissa och tonar ned andra. 

Boken är en undersökning av kurslitteratur och hur vida den ger en korrekt bild av kultur och 

människor. Olsson skriver att diskriminering förekommer och att invandrare har varit en av flera 

grupper som blivit utsatta för vanföreställningar. Attityder i anknytning till invandrare menar Ols-

son ofta är negativa. En fråga Olsson ställer sig är om denna negativa attityd kan vara kopplad till 

att de människorna har rötter i kulturer som är väldigt olik vår egen, vilken kan vara orsakat av en 

snäv kunskapssyn (Olsson, 1986:11). Olsson har undersökt geografiläroböcker, detta val motive-

rar hon med att den kurslitteraturen ger en samtida omvärldsbeskrivning (a.a., s.14). 

 

Olsson skriver att när författarna för läroböckerna väljer bilder som ska visa saker utanför väst-

världen kan man se en preferens för exotiska bilder, samt objekt som visar på låg utvecklingsgrad 

(Ibid s.196). Olsson skriver sedan att författarna för läromedlen har en stor förmedlande roll när 

det kommer till kunskapen i skolan. Hon kopplar även den kunskapssyn som förmedlas till veten-

skapen. Med detta menar Olsson att skolan inte kan stå för ”kunskapens spjutspets” utan att den 

är beroende av kunskap som fabriceras av vetenskapen. Olsson skriver även om bilder i läro-

böcker, och hur de har en förmåga att leva kvar i minnet medans text har sjunkit undan. I Ols-

sons undersökning visar det sig att många författar använder sig av väldigt lika illustrationer och 
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att dessa bilder lever vidare genom böckernas upplagor (a.a., s.173). I de böcker som Olsson un-

dersökt kunde hon se att bilder från västvärlden ofta visade olika former av kultur och teknologi, 

medans bilder från till exempel Afrika inte visade mycket kultur, förutom pyramiderna, annars var 

det bilder på exotiska objekt och natur som porträtterades (a.a., s.183). Detta menar Olsson stär-

ker hennes egna resultat och att bilderna förstärker en bild av ”vi” och ”de andra” (a.a., s.186).  

 
Susanne Olsson (2010) har skrivit en artikel som heter Our view on the other: issues regarding school 
textbooks. I artikeln beskriver Olsson hur det ofta skapas ett “vi och dem”. Denna artikel blir in-
tressant för denna undersökning för att belysa på vilket sätt bilderna presenteras i boken och om 
man kan se detta problem som Olsson beskriver även i bilder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Bakgrund 
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Jag tror att bilder som återfinns i kurslitteratur bär på väldigt mycket information och att det till 

stor del handlar om förkunskap och bakgrund hos betraktaren men jag tror även att det kan vara 

didaktiskt viktigt att kunna granska bilder och att minst på en grundläggande nivå även lära ut 

detta till eleverna. Detta kan hjälpa till att belysa just hur bilder förmedlar information, men även 

kunskapen att kunna tolka bilder på ett mer kritiskt sätt. Det är även formulerat i Lgy11 att ele-

verna ska kunna kritiskt granska material, med tanke på den mängd information som finns till-

gänglig (Skolverket, 2011:7). Att analysera bilder kan även vara ett hjälpmedel för skolans fost-

ringsuppdrag och värdegrundsarbete då det inom religionskunskapsämnet ofta handlar om bilder 

på människor som ska representera olika religioner eller kulturer. Vi möter otroligt mycket bilder 

men vi stannar sällan upp och tänker efter vad vi egentligen ser, jag tror att det är en viktig kun-

skap att träna på med tanke på den stora mängd bilder av olika former som vi möter idag. Med 

denna undersökning fokuserar jag inte på hur man skulle kunna använda bilder i undervisningen 

utan mitt fokus ligger på vilken roll bilderna får för eleverna. Vilka känslor och tankar kan bilder 

skapa hos elever? Om man kan kategorisera dessa känslor och tankar menar jag att man kan i sin 

tur använda det för att se bildens didaktiska användningsområden. Mitt fokus blir då att belysa de 

tankar och känslor som bilder skapar, vilket i sin tur kan fungera för att arbeta vidare med till ex-

empel de didaktiska frågorna vad, hur och varför. 

 

I den tidigare forskning och de artiklar som jag använt mig av för denna undersökning har det 

framkommit väldigt tydligt att livsfrågor är något som existerar i stor utsträckning bland unga, 

samt att det finns en vilja att bearbeta dessa frågor. Den största möjligheten för detta är inom re-

ligionsämnet, som inte bara behandlar religioner men även ska behandla etik, moral, livsfrågor 

och kunna hjälpa elever att skapa sin egna livsåskådning. Som nämnt ovan tror jag det finns stor 

potential för detta i användandet av bilder. 

 

4.1 Livsfrågor 
 
Som nämnt ovan är bilder en stor del av vår vardag, och Hartman beskriver hur ungdomar bär på 

otroligt många olika typer av existentiella frågor. Detta för tankarna dels mot bildens funktion 

men också hur man skulle kunna använda elevers tolkningar av bilder som för att förstå hur bil-

der påverkar tankar och förståelse. Löfstedt skriver att livsfrågor är en central del av religionsäm-

net och att det har varit det sedan slutet av 1960-talet. Malin skriver också att dessa frågor och 

hur de behandlas inom ämnet är något som elever själva efterfrågar men som inte riktigt har fun-

nit sin väg in i undervisningen (Löfstedt, 2011:52f). Löfstedt nämner bland annat Hartmans Barns 

tankar om livet, men också Ulf Sjödins En skola – flera världar: Värderingar hos elever och lärare. Det är 

två undersökningar vilken den ena ta upp i detta arbete, som forskat om elevers sätt att tänka om 

livet. Närvaron av dessa livsfrågor och viljan som finns hos elever att diskutera dessa på religions-

kunskapen verkar tydlig både i Löfstedts och Hartmans undersökningar. Löfstedt skriver även 

om hur man skulle kunna arbeta med populärkultur som romaner eller film för att komma åt 

känslor, tankar och diskussioner kring dessa frågor (a.a., s.60f).   

 
I följande kapitel kommer elevernas svar på enkäterna om bilderna att presenteras. I vissa fall är 

det många elever som svarat ganska lika och då kommer inte alla elevers svar att presenteras, 

detta kommer även att vara noterat i resultatet. 
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5 Resultat 
 

I detta kapitel kommer jag presentera de resultat som samlats in via enkäten som eleverna har 
svarat på. Resultatet är indelat i tio olika stycken, ett för varje bild som behandlats och även inde-
lat i svar på bildernas denotation samt konnotation. Resultaten kommer sedan kort knytas till de 
frågeställningar som presenterades i början, dessa frågeställningar kommer även behandlas i dis-
kussionsdelen. Under varje bilds rubrik presenteras även hur många elever som lämnade in sina 
enkäter till korresponderande bild då antalet varierar något.  

 
5.1 Bildpresentation i text 

 

I detta kapitel kommer jag presentera de bilder som eleverna fick titta på och analysera. Jag pre-

senterar bilderna enbart med text i detta kapitel då det strider mot upphovsrättslagen att ha med 

bilderna i detta arbete. Bilderna presenteras även i nummerordning för att enkelt kunna koppla 

vilken bild som hör till vilket svar i resultatdelen. 

 

Bild 1 

Bild nummer 1 föreställer två personer som man kan anta ber, båda har sina pannor mot marken 

och är positionerade på en matta. Båda har på sig blåa kläder, den ena har en mörk hatt på sig 

medans den andra ser ut att ha någon form av slöja på sig, vilket syftar till att det kan vara en man 

och en kvinna. I boken bredvid bilden står texten ”Fem gånger om dagen vänder sig muslimer 

runt om i världen mot Mecka och ber till Gud” (Franck, 2011:286). 

 

Bild 2 

Bild 2 föreställer fyra kvinnor som sitter på en bänk utomhus och äter tillsammans. Två av kvin-

norna har jeans och t-shirt på sig medans de andra två har längre vita kläder samt bär hijab, vilket 

är en enklare form av slöja. Bredvid bilden i boken står texten ”Påbudet för muslimska kvinnor 

att skyla sig med en slöja tolkas och tillämpas på olika sätt. En del väljer att inte alls bära en hu-

vudduk” (Ibid, s.289). 

 

Bild 3 

Bild 3 föreställer en stor modern port med bronsfärgade handtag, längst upp på den ena sidan av 

porten står det ”KVINNOINGÅNG” samt en text precis under på arabiska. Porten står på glänt 

och en ung flicka tittar ut, flickan har någon form av vit huvudduk på sig. I boken får vi veta att 

det är en bild av en ingång till en moské, vi får även veta att byggnationen av moskéer i Sverige 

ofta möts av islamkritik och islamofobiskt motstånd. 

 

Bild 4 

Bild 4 föreställer vad vi i Sverige skulle kalla för ett Luciatåg. Det är ett antal unga tjejer som alla 

bär en ljuskrona och varsitt ljus i handen, samtliga har röda eller gröna band knutna runt midjan. 

Bredvid bilden står texten ”Luciafirandet är egentligen inte riktigt en kristen tradition men kopp-

las ihop med julen här i Sverige” (a.a., s.270). 
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Bild 5 

Bild 5 föreställer en folkmassa som går i en bestämd riktning. Det ser ut som någon form av de-

monstration eller liknande, några av personerna håller upp en skylt på vilken man kan ana orden 

”AIDS PRIDE”. Längst fram i bilden kan man se tre äldre damer som håller i varsin bok. Bilden 

försätts i kontext med hur människor ibland använder religion för att stödja vissa åsikter eller 

ställningstaganden, till exempel kristna motståndare till abortfrågan nämns. 

 

Bild 6 

Bild 6 föreställer en ung pojke och en hund. Pojken pussar hunden på kiden, bakgrunden är grön 

vilket ger en känsla av att de är utomhus samt att det är sommar och varmt. Bredvid bilden står 

texten ”Det kristna kärleksbudskapet omfattar även djur, menar bland andra organisationen En 

kristen djurrättsgrupp: ”Guds kärlek till alla varelser kan människor välja att återspegla genom att 

visa omsorg om djuren”. (Franck, 2011) 

 

Bild 7 

Bild 7 föreställer en man som skjuter en barnvagn med ett barn i framför sig. Mannen har på sig 

en kippa och bakom honom på en stenmur hänger två israeliska flaggor. Bredvid bilden står tex-

ten ”Synen på könsroller och föräldraskap varierar också inom judendomen” (a.a., s.236) 

 

Bild 8 

Bild 8 är en svartvit bild och föreställer många människor i ett större rum. Flera av människorna 

bär ceremoniella kläder och kippor, två av personerna håller upp ett spädbarn i luften. Under bil-

den står texten ”Brit Mila, omskärelse av pojkar, är en betydelsefull religiös ceremoni, då pojkarna 

får sitt hebreiska namn” (a.a.,, s.232) 

 

Bild 9 

Bild 9 är svartvit och föreställer en grupp människor det är både unga och gamla, de flesta i för-

grunden håller upp händerna i luften. Bakom dem kan man skymta ett flertal militära personer 

med vapen. Bredvid bilden står det ”Judar har genom historien utsatts för förföljelse vid många 

olika tillfällen. Förintelsen på 1940-talet i Tyskland ledde till att miljoner människor med judiskt 

ursprung utplånades” (Franck, 2011) 

 

Bild 10 

Bild 10 föreställer tre personer som ser ganska unga ut. Det ser ut att ha asiatiskt ursprung och 

har rosa och röda kläder på sig. De sitter på någon form av träbänk ovanför vatten och en av per-

sonerna ser ut att hjälpa en annan att raka av sig håret. Alla tre personer i bilden har rakat av sig 

allt hår. Ovanför bilden står det ”Buddhistiska nunnor i Burma (Myanmar)”. (Franck, 2011) 

 

5.2 Vilken typ av bilder möter elever inom religionskunskapen? 

 

Samtliga bilder som läraren för denna klass plockade ut är tagna ur samma bok, ur ett kapitel som 
heter tro. Boken bilderna är tagna ur heter Lika och unika: Om mening, värde och tro. Samtliga tio bil-
der föreställer en eller flera personer och de är knutna till olika religioner, de religioner som bil-
derna behandlar är kristendom, judendom, islam och buddhism. Bilderna visar många tydliga 
symboler för religionerna, som den judiska kippan eller davidsstjärnan, olika typer av slöjor samt 
buddhistiska nunnor. Det finns även politiska symboler som en skylt med texten ”Aids Pride” på 
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en bild samt en bild på ett luciatåg vilket har en hög faktor av igenkännande i Sverige. Bilderna 
har ganska tydliga budskap, nu är bilder som nämnt innan tagna ur ett kapitel som heter tro vilket 
gör att en av bildernas syfte är att förmedla tro i någon form. Vi kan också se att människan är 
kopplad till begreppet tro då samtliga bilder innehåller minst en person. Det går utifrån denna 
undersökning inte att göra några generaliseringar vad det gäller vilka bilder som förekommer 
inom religionskunskapsämnet då bilderna som behandlas enbart är tagna ur en bok från en skola. 
Det man kan säga är vilken typ av bilder som återfinns i just den boken och vad som kan tänkas 
vara just dessa bilders syfte. Syftet med bilderna är dels att förstärka det som texten beskriver då 
bilderna är komplement till texten i boken, men jag tror även att det finns en illustrativ mening 
med dessa bilder. Som Lena Olsson skriver kan man själv känna igen att man ibland tänker ”Den 
bilden kommer jag ihåg […]”, medan man glömt vad man läste om finns minnet av bilden kvar 
(Olsson, 1986:173). Bilderna får då en större roll, ett syfte att skapa långvarig åtkomst till minnet 
om vad det stod eller vad man lärde sig i skolan i anknytning till bilden man minns. 
 
5.3 Inom vilken kontext försätts bilderna? 
 

Som nämnt innan är samtliga bilder tagna ur samma bok, och alla bilder är från samma kapitel 

som heter Tro. Eleverna fick möta bilderna delvis utanför sin kontext, vad jag menar med detta är 

att eleverna inte fick ta del av den text som finns i anknytning, eleverna visste dock att de var 

tagna ur en bok som de använder inom religionskunskapen. Detta var avsiktligt för att kunna se 

vad bilderna kan förmedla utan tillhörande information. Man kan då även använda de svar man 

samlar in från eleverna för att se om bilderna bär på den förståelse eller kunskap som de är me-

nade att göra även utanför sin givna kontext. I boken är bilderna knutna till olika kapitel, vilka är 

indelade efter världsreligionerna, de bilder som eleverna fick titta på var från kapitlen om kristen-

dom, judendom, islam och buddhism. Fler bilder fanns från bland annat hinduismen men dessa 

bilder hann eleverna inte titta på då tiden var ganska begränsad. Den funktion som bilderna ver-

kar ha om inom kurslitteraturen är att illustrera ganska vanliga symboler, till exempel en bild på 

muslimer som ber. Då får vi se en hel del vanliga symboler för detta, dels positionen för när man 

ber, bönemattan men också templet. Detta gäller för nästan alla bilder som vi behandlade, bil-

derna återfinns i samband med text som förklarar olika former av tro och bildens funktion verkar 

vara att förtydliga detta genom illustration. Olsson skriver i en artikel att kurslitteratur inte kan 

innehålla allt, innehållet blir även dels ett urval med sin kontext i åtanke. Den kontext som kurs-

litteraturen befinner sig i kommer färga av sig på innehållet. Det som står i kurslitteratur ses också 

ofta som godtagbar kunskap. Det som blir ett problem enligt Olsson är att då böckerna ofta utgår 

från en kontext skapas det nästan automatiskt en gräns mellan ”vi” och ”de andra”. Den andra 

kan också inte heller förstås helt om man inte ser det ur deras perspektiv, samtidigt förändras ”vi” 

genom kunskap om ”den andra” (Olsson, 2010:43ff). Detta skapar en svår situation av hur kun-

skap om ”de andra” ska rättvist kunna förmedlas genom kurslitteratur.  

 
5.4 Elevernas enkätsvar 
 

I detta stycke presenterar jag de svar som återfinns på de enkäter som eleverna lämnade in. Sva-

ren är indelade efter bilder och i dess nummerordning. Svaren är även presenterade på det sätt att 

bildens denotation behandlas först sedan bildens konnotation. Det som presenteras här är enbart ele-

vernas egna beskrivningar av bilderna, dessa svar kommer att diskuteras i ett senare kapitel. Sva-

ren presenteras bild för bild på grund av att det var olika många elever som lämnade in svar. Det 

var 17 elever totalt i klassen men det varierade ganska stort från bild till bild hur många svar som 

lämnades in. 
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Bild 1 

17 enkäter inlämnade 

Om vi först tittar på vad eleverna svarade angående bildens denotation, det vill säga vad man kan se 

på bilden, har eleverna svarat ganska lika. De skriver att de ser två personer eller två människor, 

många har även beskrivit att de har på sig ljusblå kläder. Vissa av eleverna beskriver även att det 

kan handla om en man och en kvinna, medans vissa menar att det är två män. Nästan alla elever 

beskriver även att personerna i bilden utför någon form av bön. Den eller de mattor som perso-

nerna befinner sig på finns också i många av elevernas beskrivningar av vad de ser på bilden. Bil-

dens konnotation är eleverna också ganska överens om i sina svar, många beskriver en bild med re-

ligiös mening som visar två troende personer som ber till Gud. Vissa elever svarar något utförli-

gare och skriver att de nog är muslimer för att de ber på en matta, vilket man ofta har när man 

ber mot Mecka. De flesta beskriver personerna i bilden som muslimer och som religiösa. En an-

nan tanke som bilden skapar hos en annan elev lyder, 

 

Vad jag har hört om muslimer så ber inte män och kvinnor tillsammans. Denna bild kan tänkas 

symbolisera att tron till Gud är det största och viktigaste och att det kanske inte är lika väsentligt 

vilket kön man tillhör. Att man ska dela sin tro med varandra och kärleken till Gud. (Elev, enkät) 

 

På en enkät skriver en elev att bilden visar att män har mer frihet än kvinnor i islamska länder och 

avslutar sin mening med att skriva IS. På en annan av enkäterna jag samlat in står det också att 

bilden visar IS-krigare innan dom ger sig ut i krig, eleven har sedan skrivit ner några ord för att 

sammanfatta bilden, ”Invandrare, skattesmitare, rädsla, ovetande, främlingsfientlighet, fördomar, 

stanna i erat land, ber för att dom måste” (Elev, enkät). 

 

Bild 2 

17 enkäter inlämnade 

Angående bildens denotation är eleverna väldigt överens om vad de ser. Det som de flesta beskri-

ver är att de ser fyra kvinnor eller tjejer som sitter på en bänk på vad som kan vara ett torg. En 

del av eleverna beskriver att personerna i bilden sitter och äter något, medans andra beskriver att 

de är utomhus med folk omkring som håller på med sina mobiler. Svaren om bildens konnotation 

är även den relativt lika med vissa undantag. Många av eleverna beskriver att de fyra tjejerna har 

olika typer av kläder på sig, till exempel att två av dem har ”vanliga kläder” på sig medans de 

andra två bär någon form av slöja. Detta menar flera elever kan handla om olika typer av religion, 

eller hur religion kan vara mer eller mindre strikt. Några få elever beskriver även att bilden skulle 

kunna handla om hur vissa tvingas att bära slöja på grund av sin religion, medans lika många ele-

ver menar att man inte behöver ha slöja på grund av frihet inom religionen. En elev beskriver att 

denna frihet eller tvång som kan finnas inom religionen förmodligen handlar om hur och var man 

är uppväxt. En elev beskriver bilden relativt kortfattat med orden ”Muslimer, möjligen invand-

rare”, medans en annan skriver att de som inte har ”vanliga kläder” på sig ser skrämmande ut och 

att detta skapar terror. Bärandet av slöja skapar fördomar och ISIS, samma elev skriver även att 

personerna på bilden lika gärna skulle kunna ha bomber under kjolen.”  
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Bild 3 

16 enkäter inlämnade 

Eleverna är väldigt överens om denna bilds denotation. De beskriver två stora dörrar, en stor port 

eller stora dubbeldörrar som det står ”Kvinnoingång” på. Samt att en flicka eller en tjej står i 

dörröppningar och tittar ut. Vissa beskriver direkt flickan som muslimsk. Bildens konnotationer är 

något spridda men de flesta koppar bilden till jämställdhet, förtryck eller diskriminering. Eleverna 

svara till exempel ”Bilden visar de uppdelningar som finns inom religionen”, ”[…]varför ska det 

behövas en separat ingång för kvinnor har vi inte kommit längre i utvecklingen?”. En elev ut-

trycker en sorts sympati för tjejen på bilden och skriver att det är synd att hon måste leva i Sve-

rige där det finns så mycket fördomar, hon skulle stannat i sitt eget land trots krig. En elev ut-

trycker också att dörrarna med texten ”Kvinnoingång” är en symbol för att beskriva kvinnosynen 

och att man kan behandlas olika på grund av kön. Flera elever skriver också att det förmodligen 

är en bild på en moské.  

 

Bild 4 

16 enkäter inlämnade 

Denna bild beskrivs ganska kort på den denotativa nivån av samtliga elever. De skriver att de är ett 

luciatåg eller luciafirande, som utförs av unga tjejer med ljuskronor på huvudet och band runt 

sina midjor. Några av eleverna skriver även att de flesta barnen på bilden är blonda eller ljushå-

riga. Bildens konnotation visar på lite olika svar, vissa skriver att det är en kristen tradition eller till-

ställning, medans andra skriver att det är julfirande eller enbart tradition. Flera av eleverna beskri-

ver även att det är en fin tradition eller fin tillställning. Några elever skriver även att barnen på bil-

den är svenska. Det är endast två svar som sticker ut, det ena är att bilden visar en påtvingad reli-

giös uppvisning. En annan elev skriver om debatten i Sverige för några år sedan som handlade 

om att pepparkaksgubbar var rasistiska, vilket man enligt eleven inte borde bry sig om då det 

finns viktigare saker att ta tag i runtom i världen.  

 

Bild 5 

16 enkäter inlämnade 

Bildens denotation beskrivs med ord som massa folk, folkmassa, demonstration, parad. Många av 

eleverna beskriver också att de ser en skylt som det står ”Aids Pride” på. Enligt vissa elever är det 

flest äldre personer som är närvarande på bilden. Bildens konnotation går nästan helt mot två olika 

håll, en del menar att det är en bild på människor som demonstrerar för homosexuellas rättigheter, 

medans andra menar att det är en demonstration mot. Vissa andra skriver att det handlar om att 

tycka olika, rätten att göra sin röst hörd eller att man inte ska skämmas för saker som påverkar 

ens liv. Några få elever beskriver även att de ser böcker i händerna på vissa av demonstranterna 

och de skriver att det är bibeln som de håller i. Två elever skriver också att det är personer som 

står för aids, ”vilket inte är något man ska demonstrera för då man inte ska vara stolt för att ha 

Aids”.  

 

Bild 6 

16 enkäter inlämnade 

Angående denna bild är samtliga elever överens om vad den föreställer, alltså bildens denotation. 

Det är en pojke som pussar en hund, en elev skriver även att det är en golden retriever. En elev 

beskriver åldern på pojken till 8–12 år. Det enda svar som inte riktigt stämmer överens med de 
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andra är en elev som beskrivit personen på bilden som en man. En elev beskriver även bilden 

som en bild på ett par, om man skulle bytt ut hunden mot en man eller kvinna. Även angående 

bildens konnotation visade sig eleverna vara ganska överens. Bilden beskrivs som att den handlar 

om kärlek, frihet och trygghet, samt kärleken mellan människa och hund. Två elever har skrivit 

att bilden visar på zoofili, vilket förmodligen är skämtsamt skrivet, samt att det är fint att en män-

niska och en hund är vänner ”trots att dom är två helt olika arter”. 

 

Bild 7 

15 enkäter inlämnade 

Denna bilds denotation beskrivs av eleverna som en bild på en man som är ute och går med ett 

barn i en barnvagn. De flesta skriver även att bakom mannen är det en stenmur på vilken det 

hänger två flaggor, vissa elever beskriver flaggorna som ”judeflaggor” och andra skriver att det är 

Israels flagga. Flera elever beskriver också att mannan har på sig gröna ”foppatofflor”. En elev 

beskriver mannen som en ”rastaman”. De konnotationer som eleverna beskriver är ganska olika när 

det gäller denna bild. Några elever beskriver bilden med enstaka ord som jude eller judisk, samt 

kärlek, ensamstående far och hopp om frid i aggressiva länder. En elev menar att det handlar om 

att tro inte sitter i utseendet utan i synen på livet och värderingar. En annan skriver att det är den 

äldre generationen som är ute och går med den nya generationen, vilket symboliserar att samar-

bete mellan åldersskillnader är viktig. En elev beskriver också att mannen bär en kippa och där-

med är han förmodligen jude, medans en annan elev skriver ”främlingsfientlighet, faderskap, dom 

är människor dom också”. En annan elevs tanke lyder ”Man har en bild av att arabländerna är 

bakåtsträvande i deras kvinnosyn och att kvinnan måste ta hand om barnen. Därför väcker bilder 

som detta uppmärkelse”.  

 

Bild 8 

14 enkäter inlämnade 

Denna bild beskrivs av eleverna som gammal eller svartvit och att den föreställer många männi-

skor och ett litet barn. Vissa elever skriver även att de tror att det handlar om ett dop, några skri-

ver även judiskt dop. Flera beskriver att personerna har hattar på sig och några skriver att de är 

kippor, en elev skriver också att de har vad som kan liknas vid filtar över axlarna. Konnotationerna 

för denna bild sprider sig ganska mycket men de flesta elever är ganska kortfattade. Bilden besk-

rivs med ord som ”jude”, ”judiskt dop”, ”mirakel”, eller ”Judar, döper ett barn”. Några svar som 

skiljer sig är att det är KKK (ku klux klan) eller att de har fåniga kläder på sig. Några elever be-

skriver även att det handlar om glädje och skapandet av en ny identitet. En elev skriver även att 

bilden handlar om ”kristendomens historia”.  

 

Bild 9 

12 enkäter inlämnade 

Vissa elever skriver att det är en gammal bild, att den är svartvit och kanske är från tidigt 1900-tal. 

En elev skriver att den påminner om andra världskriget. Ett flertal elever skriver att det är männi-

skor som håller upp sina händer och att bakom den finns det soldater med vapen. Några få skri-

ver att de är judar och en elev skriver att de är judar som kontrolleras av nazister. På en av enkä-

terna står det ”Glada judebarn”. När det gäller bildens konnotation är de flesta elever överens, med 

några undantag. De skriver att det handlar om förtryck och hur hemska nazisterna var, att det är 

en bild på judar som samlas upp av soldaterna, en elev nämner ordet antisemitism. En annan elev 
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nämner att det kan vara judar som förs mot ett koncentrationsläger. Två kortfattade svar som 

skiljer sig något är ”Krig drabbar folket mest” och ”Gemenskap är kul med religion”. 

 

Bild 10 

14 enkäter inlämnade 

Bildens denotation är ganska lika på samtliga enkäter, de står att bilden föreställer tre personer som 

sitter på en liten brygga eller bro över någon form av vatten. De har röda och rosa kläder på sig 

och en av dem ser ut att raka håret på en annan. Eleverna beskriver personerna på bilden som 

asiater, munkar, buddhister, barn, män, pojkar eller indier. Många elever beskriver också att alla 

har rakade huvuden. Konnotationerna är något spridda men flera skriver att det är munkar och vissa 

skriver även buddhistiska munkar eller buddhister. Några få skriver att personerna på bilden är 

troende medans flera skriver att det handlar om gemenskap eller lagarbete. En elev skriver att 

”Man kan finna gemenskap även under enkla förhållanden som att vara buddhist”. En elev skri-

ver att hen tror att det är i Indien.  

 

5.5 Sammanfattning 
 

Den typ av bilder som eleverna möter i just denna kurslitteratur är fotografier som föreställer 

människor inom någon av världsreligionerna. Dessa bilder innehåller ganska tydliga vanliga sym-

boler för till exempel judendom, kärlek eller islam. Bilderna i denna bok är i syfte att förstärka det 

som står i boken genom illustration. Då dessa bilder är tagna ur bara en bok går det inte att dra 

någon slutats när det gäller bilder inom religionskunskapen över lag. De slutsatser som går att dra 

är vilken typ av bilder som återfinns samt till viss del hur elever tolkar bilder. Resultatet av elever-

nas bildanalyser visar att bilderna ofta förmedlar information som ligger nära det som står i den 

bildtext som i anknytning till bilderna i kurslitteraturen. Vilken skulle kunna peka på att bilderna 

är tydliga och väl valda. Men samtidigt visar resultatet att bildanalyser är väldigt präglade av ele-

vens egna åsikter och kunskap. Detta visar sig på olika sätt, till exempel hur vissa elever tolkar en 

bild på en stereotyp jude som en ”rastaman”, eller hur alla elever tolkade bilden på buddhistiska 

nunnor som munkar. Detta visar att man har sett buddhistiska munkar förut och vet hur de bru-

kar klä sig. Det visar sig även att åsikter kan ha en påverkan när man tolkar bilder. Vissa av ele-

vernas tolkningar av bilder, främst de bilder som var på muslimer visar på en fientlig inställning 

där ord som invandrare, ISIS och syftningar till att de har bomber under kläderna fanns med på 

enkäterna. 
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6 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag diskutera de resultat som presenterats, dels egna tankar men även dis-

kutera dessa mot den litteratur som nämnts innan. Jag kommer dela in diskussionsdelen efter frå-

geställning 3 och 4, Hur tolkas bilderna av eleverna? och Vilka fördelar och eller problem med bilder i kurs-

litteraturen blir synliga? Jag behandlar inte de två första frågorna i detta kapitel då de frågorna till 

stor del besvarades i resultatkapitlet. 

 

 

6.1 Hur tolkas bilderna av eleverna? 
 

Elevernas tolkningar av bilderna visar på många likheter men även en hel del olikheter. Jag vill 

påstå att alla elever identifierar det som man skulle kunna kalla för symboler i bilderna. Med sym-

boler menar jag tydliga, relativt vanliga symboler för tro, åsikt eller värderingar. Som exempel be-

skriver alla elever bild 7 som en bild på en pappa med ett barn i en barnvagn, samtliga elever be-

skriver även att det är en flagga i bakgrunden. Denna flagga beskrivs dels som en ”judeflagga” av 

många men även som Israels flagga. Denna symbol är tydlig och blir en utgångspunkt i elevernas 

tolkning av bilden. De vet att det är davidsstjärnan på flaggan, vilket är en symbol för judendo-

men, detta gör att eleverna snabbt tolkar personen i bilden som jude. Vissa elever beskriver även 

att pappan har en kippa på sig, vilket också är en symbol för judendom. Detta sätt att tolka bilder 

genom symboler som man känner igen kan vi se i nästan alla bilder som eleverna tittat på. Något 

intressant som visade sig i resultatet är skillnaderna i tolkningar av bilder som eleverna känner 

igen till en högre grad, jämfört med bilder som innehåller symboler de känner igen till en mindre 

grad. Bild 4 visar en samling unga barn i vad vi kallar luciakläder eller luciadräkter, de har ljuskro-

nor i håret och håller varsitt ljus i handen. Detta är symboler som vi i Sverige är väldigt vana vid, 

och detta visar sig tydligt i resultatet på flera sätt. Eleverna är ganska kortfattade i sina tolkningar, 

de skriver till exempel ”Luciatåg” eller ”Barn i Luciakläder” och kopplar detta till ord som ”Trad-

ition” eller ”Julfirande”. Dessa tolkningar av eleverna är något kortare än de svar som vi finner på 

andra bilder. Till exempel bild 2, där får vi mycket längre svar av eleverna och de beskriver bilden 

mer utförligt. Detta skulle kunna bero på att luciabilden innehåller symboler som eleverna väl 

känner till, medans bild 2 innehåller fler symboler som är relativt nya för dem. Pettersson skriver 

att bilder som upplevs positiva förmedlar information på ett bättre sätt än en bild som upplevs 

negativ (Pettersson, 2008:128). Detta kan vara en anledning till hur eleverna tolkar dessa två bil-

der, dock blir det svårt att dra några slutsatser på grund av att när eleverna tolkar luciabilden skri-

ver de något enklare beskrivningar för bilden upplevs som ”självklar” på ett annat sätt än bild 2. 

En del av eleverna visar även i sina tolkningar att bild 2 upplevs ganska negativt då bilden beskrivs 

med ord som ”invandrare” som i Sverige ofta har en negativ innebörd, samt att tjejerna på bilden 

bär slöja vilket enligt en elev skapar fördomar. En elev skriver även att dessa fördomar leder till 

”ISIS” och att kvinnorna på bilden skulle kunna ha en bomb under kjolen. Svar som dessa visar 

tydligt att man som lärare kanske har mer jobb att göra än vad som syns på ytan. Det är skolans 

uppdrag att jobba emot fördomar och främlingsfientlighet samt att ge kunskap som kan för-

hindra eller förebygga tänkande som detta (Skolverket, 2011:5ff). 

 

Olsson skriver att de böcker hon undersökt visar att monoteistiska religioner ofta placeras högre i 

ett hierarkiskt mönster i läroböcker, samt att i västerländska böcker placeras kristendomen längst 
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upp i ordningen och att övriga religioner relateras till kristendomen (Olsson, 1986:129). Denna 

form av hierarkiska ordning eller sätt att presentera religioner är inte synligt i den bok som be-

handlas i denna undersökning, inte heller i bilderna. Men det jag vill belysa är att vissa tolkningar 

från eleverna visar på detta mönster. Luciabilden beskrivs som kristen av eleverna, samt att det är 

en fin tradition, medans flera av bilderna på muslimer tolkas med ord som invandrare, fördomar, 

diskriminering osv. Bilderna som eleverna tolkat som judiska, det vill säga bild 7, 8 och 9 beskrivs 

också med ord som förtryck, terror och främlingsfientlighet. Motiven har såklart en stor roll i hur 

bilderna tolkas men man kan ändå se att ”kristna bilder” tolkas i ett mer bekvämt positivt sätt 

medans bilder på andra religioner får en något mer negativ tolkning.  

 

Det är främst de bilder som illustrerar olika typer av muslimsk tro som tolkas väldigt negativa av 

vissa elever. Några elever förknippar dessa bilder direkt till ord som invandrare eller IS. En av ele-

verna kopplar även ihop bild 1 som visar på två muslimer som ber, med ord som ”skattesmitare” 

och skriver att de borde stanna i sitt eget land. Den tolkning som eleven gör är att hen ser på bil-

den vad hen anser vara muslimer, vilket eleven i fråga kopplar till ordet invandrare. Detta kopplas 

sedan vidare vill elevens åsikter om just invandrare. På detta sätt föreställer bilden inte längre två 

muslimer som ber i ett tempel, utan för denna elev föreställer den invandrare som just denna elev 

kopplar till något negativt. De spridda tolkningar som vi ser hos eleverna är helt beroende på de-

ras förkunskap, åsikter, uppväxt osv. vilket gör att tolkningar av bilder alltid kommer vara proble-

matiska. Om man ser det ur författarens perspektiv, när författaren ska välja bilder att använda i 

sitt läromedel hamnar hen i en otroligt svår situation. Man ska ha alla typer av tolkningar i åtanke, 

vilket i princip blir omöjligt. Frågor som då skapas är finns det typer av bilder som inte går att tol-

kas negativt av någon? Finns det någon typ av bilder som oftast ses som positiva? Om man tar de 

resultat som denna undersökning kommit fram till ser det ut som att alla typer av bilder går att 

tolka på både positiva samt negativa sätt. Valet av bild blir istället en fråga om vilken funktion 

den har och den kunskap den ämnar förmedla. Det som samtidigt blir väldigt viktigt är att lära 

eleverna att tolka bilder, det är något som man måste lära sig och det är en kunskap som jag tror 

blir viktigare i takt med att bilder får större och större plats i människors vardag.   

 

 
 
 
6.2 Vilka fördelar och eller problem med bilder i kurslitteraturen blir synliga? 

 

Pettersson skriver att när man framställer läromedel har man oftast inte råd att anlita en fotograf, 

utan en bildredaktör får leta fram de bilder som passar bäst. Rune nämner även att förlagen ofta 

väljer bilder som är grundade på subjektiva känslor, men att vissa bilder väljs in för att de är este-

tiskt vackra eller fungerar som en paus i läsandet (Pettersson, 2008:37f). De bilder som eleverna i 

denna undersökning tittat på kan knappast klassas som utsmyckning eller pauser i läsandet, med 

undantag för bild 9 ”pojken och hunden”. Dessa bilder känns som att de är tydligt valda i syfte att 

förstärka det som står i boken. Något som samtidigt kan problematiseras är att samtliga bilder är 

fotografier. Detta kan kopplas till ett syfte av att förmedla en känsla av trovärdighet, men som 

Petterson skriver har foton inte samma inneboende trovärdighet idag som det hade förut på 

grund av den tekniska utvecklingen som gör det möjligt att enkelt manipulera bilder (Pettersson, 

2001:76). Fördelar som visade sig var dock att många av bilderna förmedlade vad som stod i 

boken även när eleverna inte visste i vilken kontext bilderna var tagna ur. Till exempel bild 9 som 
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föreställer en hund och en liten pojke, var det många elever som skrev om kärlek och trygghet. I 

kurslitteraturen var bilden kopplad till att det kristna kärleksbudskapet även sträcker sig till dju-

ren, även om eleverna inte kopplade bilden som kristen förstod de att bilden handlade om kärlek. 

Även bild 2 visade sig vara väldigt tydlig i sitt budskap, som var att religion inte behöver vara så 

strikt och bestämmande över hur man klär sig utan man kan välja själv. Många av eleverna tol-

kade denna bild som att religion ofta kan vara mer öppen och frivillig än vad man ofta tror, vilket 

stämmer väl överens med bildens syfte. Detta visar på att många av de bilder som analyserades av 

eleverna har ett tydligt budskap som inte direkt behöver text för att förmedlas. Problem som vi-

sar sig blir även här som nämnt innan att personliga tolkningar är något som inte går att ha i 

åtanke när man väljer bilder. En bild som en elev tolkar som två personer som ber till gud och 

beskriver med ord som ”harmoni”, kommer av en annan elev tolkas som en bild på Is-krigare. 

Vissa av bilderna är även något stereotypiserande, Pettersson skriver att bilder i böcker från 1980 

ofta var stereotypa och att män var överrepresenterade i bilderna men att detta blivit bättre in på 

2000-talet (Pettersson, 2008:143). Detta visade sig även i dessa bilder, att det är blandat med män 

och kvinnor men bilden av den religiösa människan är stereotypt framställd. Bilderna som före-

ställer judar är antingen män i kippor med långa skruvade polisonger eller en bild från andra 

världskriget. Bilder på muslimer är ofta kvinnor med någon form av slöja på sig och buddhisterna 

är nunnor i röda kläder med rakade huvuden. Alla dessa bilder är vad man kan klassa som stereo-

typa bilder av religiösa människor inom dessa religioner.  

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Den metod som användes var en enkel enkät som eleverna fick fylla i. Denna enkät fungerade 

som ett stöd för eleverna att göra en väldigt enkel form av bildanalys. Metoden fungerade väl mot 

det syfte och resultat som efterfrågades. I efterhand ser jag att det hade varit bra med stödfrågor 

till eleverna samt en mer ingående presentation till hur denna typ av bildanalys går till för att 

komma åt mer ingående analyserande data än enstaka ord som förekom på flera av enkäterna. 

Många gånger återfinns även samma svar på både den denotativa nivån och den konnotativa nivån. 

Med stödfrågor till bilderna hade man kanske kunnat få ut mer utförliga svar, men det ökar även 

risken för att man leder frågorna. Ett komplement som jag tror hade varit väldigt givande hade 

varit en gruppdiskussion i samma klass efteråt. Där man hade kunnat diskutera antingen samma 

bilder eller några andra bilder för att få tolkningar när eleverna kan diskutera i helklass med 

varandra och dela åsikter och tankar. Ännu ett komplement hade varit att samarbeta med läraren, 

man hade kunnat utföra en intervju och pratat om användningen av bilder samt positiva och ne-

gativa tankar om detta. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
 

För vidare forskning föreslår jag att man studerar mer långvarigt hur bilder fungerar i samband 
med minnet av en text. Som nämnt kommer man ofta ihåg bilder ur sina läroböcker men kan ha 
svårt att minnas texten, vilket för tankarna mot att bilder kan vara ett bra verktyg i undervis-
ningen. Ett annat område att titta på är hur bilder har använts förut då bilden hade en mycket 
större roll än vad den har nu, och undersöka varför den fått en mindre plats samt vilka effekter 
detta kan ha på förståelsen inom vissa ämnen.  
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6.5 Sammanfattning och slutsats 
 

Denna undersöknings syfte var att undersöka hur elever på gymnasiet tolkar bilder som finns 

inom den kurslitteratur som behandlas inom religionskunskapen. Detta utfördes genom att samla 

in bilder från kurslitteraturen och sedan visa dessa för eleverna. När eleverna tittade på bilderna 

en efter en fick de beskriva dels bildernas denotation men också dess konnotation. Kortfattat är deno-

tation i en bild det som man kan se, konnotation är vad man tolkar eller känner. 17 elever medver-

kade i undersökningen och tittade på sammanlagt 10 bilder, antalet enkäter som lämnades in vari-

erade något från bild till bild. Resultatet av detta visade att bilder inom den kurslitteratur som be-

handlades var ganska tydliga och tolkades väl av eleverna även utan att de fick ta del av tillhö-

rande text, vilket är positivt. Vad som också visade sig, som kan ses som ett problem, var att tolk-

ningar av bilderna var högst beroende av elevernas egna åsikter och förkunskaper. Detta blir dels 

ett problem för de författare som ska sammanställa böcker, vilka bilder ska man välja? Finns det 

bilder som inte går att tolka negativt? Men det kan också bli ett problem i klassrummet om de ne-

gativa tolkningarna som eleverna förknippar med bilderna inte blir behandlade och diskuterade. 

Några generaliseringar om bilder går inte att dra med ett arbete som detta då enbart en bok har 

undersökts och antalet samt typen av bilder kan variera stort i annan form av kurslitteratur. Det 

man kan säga är att bilder är ett starkt och komplicerat medium som har både styrkor och svag-

heter samt att det blir tydligt att elever måste lära sig att tolka bilder. Med den mängd bilder som 

vi möter idag tror jag det måste läggas ner mer tid än det gör på bildanalys och källkritik i skolan.   
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8 Bilagor 
 

Enkäten 
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  
 
 

Projekttitel:  
Student/studenter: 
Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. inne-

håller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv för-

måga, personer med psykiska funktionshinder samt personer 

i beroendeställning i förhållande till den som utför studien 

(ex. på personer i beroendeställning är patienter och elever)?  

 

  XXXXX 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 
att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 
full information om undersökningen och/eller möjlighet att av-
säga sig ett deltagande)?   
 

  XXXXX 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

  XXXXX 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

  XXXXX 

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande el-
ler avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  XXXXX 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller 
är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Personuppgiftsla-

gen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, etniskt 

ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse 

samt medlemskap i fackförening 
 

  XXXXX 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdel-
ser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, och som 
ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett re-
gister)? 
  

  XXXXX 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  

 


