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Förord 

Att utföra den här studien hade inte varit möjligt utan informanterna som ställde upp på 

intervjuerna. Jag vill därför sända ett stort Tack till alla som gav av sin tid. Tillsammans kan vi 

utveckla förståelsen för bilders funktion i läromedel. Därmed hoppas jag att vi tillsammans kan 

underlätta vid situationer där lärare ska välja relevant läromedel anpassat till 

undervisningssituation samt skolans värdegrundsarbete. Vidare finns förhoppningar om att vi 

tillsammans kan belysa underliggande problematik kring befintliga upplägg i 

religionsläromedelsböcker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet 

kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. 

Dessa är; Vilken betydelse har bilder i läromedel för elever? På vilket vis kan bilder som 

förekommer i de tre undersökte religionsläromedlen påverka elevers religionsuppfattning? Hur 

väl överensstämmer funktionen av de bilder som återfinns i de tre undersökta läromedlen med 

skolans värdegrund samt läroplan? 

Undersökningen avgränsas till tre religionsläromedelsböcker, samtliga är aktuella visar en 

förundersökning. Böckerna som används är; En människa, tusen världar, Religionskunskap 1. 

Robert Tuveson. Gleerups, 2015 Din tro, eller min? Religionskunskap för gymnasiet, kurs 1. 

Erica Appelros, Anne – Christine Hornborg, Helena Röcklinsberg. Natur och kultur 2006. 

Religion 1&2 liv och mening. Gunilla Rundblom & Leif Berg. NA Förlag 2014. Vidare 

avgränsas studien ytterligare för att hantera studiens omfång, därav är det endast bilder ur 

kapitlen om judendom som studeras. 

Empirin samlas in genom semistrukturerade intervjuer med åtta gymnasieelever. Två elever 

studerar på högskoleförberedande program och sex elever studerar på yrkesförberedande 

program. Empirin tolkas med hjälp av W.J.T Mitchells bildtolkningsteori, vilken är 

omformulerad av Yvonne Eriksson i boken Bildens tysta budskap (2017). Teorin har som 

utgångspunkt att bilder fungerar som meningsskapande entiteter, detta påvisas genom att bilder 

behandlas ur fem olika kategorier vilka samtliga analyserar bildens förmåga att påverka 

mottagarens uppfattning av fenomenet som visas på bilden. Kategorierna är Graphic, 

Perceptual, Optical, Mental samt Verbal. Ytterligare utgörs empirin av Gy 11, samt bilder ur 

de tre läromedelsböckerna som presenterades i första stycket.  

Resultatet påbjuder faktum att bilder i läromedel enligt Mitchells bildtolkningsteori har 

påverkan på mottagarnas perception av olika fenomen som betraktas. Betydelsen som bilderna 

har varierar mellan funktionen att intressera eller inte intressera eleverna till vidare 

kunskapsinlärning om fenomenet som visas. Därav kan elevernas inlärning om området 

påverkas av vilka bilder som exponeras i anslutning till området. Vidare kan det av resultatet 

samt teorin utläsas att bilder kan skapa förutfattade meningar och fördomar, vilka påverkar 

elevernas religionsuppfattning. Då bilder i läromedel visade sig påverka elevernas 

religionsuppfattning och eventuellt bidra till fördomar besvaras sista frågeställningen med 

faktumet att bilder i läromedel stämmer dåligt överens med aktuell läroplan och aktuellt 



värdegrundsarbete. Skolans värdegrundsarbete motarbetas av bilders eventuellt negativa 

funktion för elevers inlärning.  
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1. Inledning
Under min kommande lärargärning i religionsämnet kommer jag vid flera tillfällen behöva välja 

relevant läromedel för undervisningen. Dessa val ska stämma överens med värdegrund och 

läroplan. Vid valen är det av vikt att vara medveten om funktionen som innehållet i läromedlen 

innehar. Idag finns det mängder av källor för oss lärare att använda, i den här studien begränsas 

urvalet till religionsläromedel i form av böcker. Ytterligare sker ännu en avgränsning, studien 

fokuserar enbart på de bilder som förekommer i böckerna, ej på brödtexten.  

Sedan mitten av 1800 – talet har det i skolvärden legat fokus på det talade och det skrivna ordet 

skriver Yvonne Waern, Rune Petterson och Gary Svensson i boken Bild och föreställning, om 

visuell retorik (2004: 9). Utbildning i bildanalys samt bilddiskussion har trots modern tid inte 

fått något större utrymme menar de. Vidare problematiserar de det faktum i och med 

samhällsutvecklingen som fört med sig ett rikare bildomfång. De ställer frågan om människor 

möjligen är offer för bilder i och med att bilder ofta tolkas hänga samman med reklam och 

propaganda. (Waern, Petterson & Svensson 2004: 9) 

Författarna hänvisar till forskning som förklarar att bildindex i läromedel ökat mellan 1945 och 

1982 med elva gånger så många bilder per sida (Waern, Petterson & Svensson 2004: 9). Trots 

det ökande bildanvändandet i läromedel är forskningen kring bilders funktion i undervisning 

inte stor betonar Waern, Petterson och Svensson (2004: 11). 

Med dessa faktum kring bildens utveckling i läromedel, elevers betraktande av bild, samt det 

eventuella problemet att människor möjligen är offer för bilder anser jag att det är av vikt att 

studera bilders funktion i undervisningen.  

Bilder bör belysas ur två olika perspektiv, sändarperspektivet samt mottagarperspektivet. 

Mottagarperspektivet omfattar betraktarens icke passiva roll i tolkning av bild (Waern, 

Petterson & Svensson 2004 s.12-13). Då den här studien har för avsikt att studera mottagarnas 

bildtolkning och dess påverkan för religionsförståelse är det således mottagarperspektivet som 

studeras. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Avsikten med den här studien är att undersöka om bilder i religionsläromedelsböcker för 

gymnasieelever påverkar elevernas religionsuppfattning. Skolans uppgift är att erhålla en icke 

- konfessionell undervisning (Skolverket 2011: 6). För att få ett hanterbart omfång bilder 

begränsas undersökningen till bilder som förekommer inom kapitel för judendom i tre aktuella 

läromedelsböcker. Bilderna samt empirin behandlas med en bildtolkningsteori av W.J.T 

Mitchell. 

 

2.2 Frågeställningar 

• Vilken betydelse har bilder i läromedel för elever? 

• På vilka sätt kan bilder som förekommer i de tre undersökta religionsläromedlen 

påverka elevers religionsuppfattning? 

• Hur väl överensstämmer funktionen av de bilder som återfinns i de tre undersökta 

läromedlen med skolans värdegrund samt läroplan?  
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3. Bakgrund 

3.1 Bilder i läromedel 
År 1991 avskaffades kravet på förhandsgranskning av läromedel då skolöverstyrelsen och 

statens institution för läromedelsinformation lades ner. Numer är det upp till läraren att 

läromedel hen tillhandahåller har ett väsentligt värde. Trots att det inte finns någon 

förhandsgranskning finns det utrymme för att eftergranska de läromedel som tryckts, både av 

Skolverket och av Skolinspektionen. År 2006 utfördes en eftergranskning av bland annat 

läromedel i religionskunskap av Skolverket som en reaktion på den mediauppmärksamhet 

bristen av granskning skapat. Rapporten efter granskningen visar att läromedlet stämde dåligt 

överens med läroplanens värdegrund. Detta är den enda granskningen som utförts mellan 2006 

och 2014 (Skolvärlden 2014). 

I en undersökning från 2014 där 1500 lärares inställning till brukat läromedel studerades 

framkom det att sju av tio lärare ansåg att de har stort utrymme att själva välja material. Dock 

fanns det sällan tid att kvalitetsgranska och värdera materialet som användes. Skolan har 

skyldighet att köpa in material som är passande, men ekonomiska gränser kan påverka inköpen. 

Således läggs frågan om kvalitativt goda läromedel på kommunpolitikerna. (Skolvärlden 2014) 

Läromedel som innehåller bra bildmaterial, uppgifter samt som följer ämnesplanen och det 

centrala innehållet sparar mycket tid för lärarna, säger ämnesläraren och läromedelsförfattaren 

Malin Mattsson Flennegård i en intervju av Skolvärlden 2014. Vidare belyser hon vikten av 

kvalitetsgranskning av läromedel. Författaren till boken kan ha en dold agenda och vinkla 

materialet – bild   och text – därefter (Skolvärlden 2014). 

 

3.2 Judendom 
Judendomen växte fram genom profetiska och prästerliga rörelser i Israel ca 2000 år fvt. Idag 

är judendom den största religionen i Israel (NE 2018). Det finns olika riktningar att följa inom 

judendomen, de största är ortodox judendom, ultraortodox judendom, konservativ judendom 

samt liberaljudendom, vilken är den riktning som har flest anhängare. Ytterligare finns flera 

mindre grupper, exempelvis karaitisk judendom samt Jewish Renewal (So – rummet 2017).  
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3.3 Begreppsförklaring 
I studien används ordet bild frekvent. Ordet innefattar alla typer avbildningar. Det kan 

exempelvis vara målningar, fotografier samt kartor. Bilderna fungerar som visuell 

kommunikation då de får antas ha för avsikt att fylla en funktion för mottagarnas 

religionsförståelse.  

Enligt teorin av W.J.T Mitchell som används definieras bild inte nödvändigtvis som en 

tvådimensionell yta, utan en bild kan vara såväl tredimensionell som mental. Ytterligare ingår 

även synbilder, vilket innebär det synfält som finns i en persons närhet (Eriksson 2017: 32). 
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4. Metod 
För att uppfylla syftet med forskningen samt besvara frågeställningarna anläggs en kvalitativ 

forskningsmetod med hermeneutik som vetenskaplig riktning och teoretiskt ramverk.  

Att studien är kvalitativ påverkar hur insamlingen och hanteringen av empiri sker. Vid 

insamlingen av empiri är ”mjukdata” i fokus, vilket innebär att åsikter, beskrivningar och tankar 

bearbetas. I denna studie innefattar empirin kvalitativa intervjuer. Avsikten med kvalitativa 

intervjuer är att undersöka ett visst fenomen samt kvaliteter för det fenomenet. Forskaren avser 

identifiera egenskaper samt livsvärden specifikt hos den intervjuades uttalanden. Vidare sker 

tolkande analyser av empirin genom ett hermeneutiskt arbetssätt där tolkningen av data sker 

som ett pendlande mellan delar av intervjuerna och helheten i dem (Patel & Davidson 2011: 

14). 

Intervjudelen i empirin utgörs av semistrukturerade kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson 

2011: 82-83). Struktureringen avgörs av i vilken grad intervjufrågorna är konstruerade. 

Semistrukturerade frågor innebär låg grad av standardisering samt låg grad av strukturering, i 

praktiken innebär det att frågorna inte behöver följa en viss ordning, utan snarare är ordnade 

efter teman inom problemet, vidare finns det stora möjligheter för den intervjuade att tolka 

frågan och utveckla sitt svar (Patel & Davidson 2011: 76). Viktigt att tänka på vid denna typ av 

intervju, är att intervjuaren och den intervjuade för en dialog där intervjuaren är beredd med 

följdfrågor samt motiveringar för att skapa meningsfulla sammanhang att applicera frågorna 

till. Detta utan att intervjuaren vinklar samtalet och själv konstruerar den intervjuades svar. 

(Patel & Davidson 2011: 82). För att vara förberedd med eventuella följdfrågor förde jag samtal 

kring ämnet med utbildade gymnasielärare innan intervjuerna. Dessa samtal gav insikt i hur 

läromedel används och potentiellt kan tolkas.  

Intervjufrågorna är konstruerade enligt teman med underfrågor. Vilken ordning frågorna ställs 

i beror på informanternas deltagande. Informanterna ges utrymme att resonera fritt. Frågorna är 

formulerade för att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet med studien. Första temat 

konstruerades för att insamla bakgrundsmaterial kring informanterna. Detta för att få en ingång 

till intervjun samt överblick av elevernas inställning till olika läromedel. Temat namngavs som 

Bakgrundsfakta. Det andra temat är Användning av bilder, underfrågorna till temat avser 

redogöra för om eleverna exponeras för bilder i undervisningen och i så fall hur dessa bilder 

används. Temat behandlar främst den första frågeställningen Vilken betydelse har bilder i 

läromedel för elever? Det tredje temat är Bilders betydelse. Temat innefattar frågor som rör 
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elevernas upplevelse av bilderna som de exponeras för. Underfrågorna berör hur eleverna 

mottar bilder, samt vilka konsekvenser bilderna har, exempelvis genom att eleverna besvarar 

huruvida de anser att bilder kan skapa förutfattade meningar samt vilka bilder som fångar 

elevernas intresse. Temat behandlar främst andra frågeställningen På vilka vis kan bilder som 

förekommer i läromedel påverka elevers religionsuppfattning samt den tredje frågeställningen 

Hur väl överensstämmer funktionen av de bilder som återfinns i de tre undersökta läromedlen 

med skolans värdegrund samt läroplan? Utifrån skolans icke – konfidentiella roll bör eleverna 

få en god uppfattning om religion, vilket är anledningen till att det undersöks huruvida 

förutfattade meningar kan skapas av bilder i religionsläromedel. Beroende på om bilderna 

påbjuder förutfattade meningar eller ej går det att utlysa hur väl bilderna i religionsläromedel 

överensstämmer med skolans värdegrund samt läroplan. Det fjärde temat namngavs med Bilder 

generellt. Temat innefattar frågor om elevernas intag av bilder generellt och är utformat för att 

få en överblick som kan bidra till svar på samtliga frågeställningar. 

De som intervjuas tilldelas information om studien innan själva intervjun äger rum. I 

informationen framgår studiens bakgrund, syfte och problemformulering (Patel & Davidson 

2011: 75). I anslutningen till det belyses informanternas meningsfulla uppgift. Informationen 

behandlar även vem jag är, samt fakta kring vad en C - uppsats innebär. Informationen avser 

skapa ett intresse för problemet hos de som ska intervjuas. Förhoppningen är att de som ska 

intervjuas ser meningen med studien samt ser sin egen betydelsefulla roll i arbetet. Ytterligare 

framgår det i texten att all information som framkommer under intervjuerna behandlas under 

konfidentialitet, vilket innebär att informationen om de intervjuade kommer att lagras under 

arbetets gång och sedan raderas. Enbart jag som upphovskvinna till forskningen har tillgång till 

informationen (Patel & Davidson 201: 74). Vid samanställningen av empirin kommer 

informanterna endast tilldelas numreringar för att hålla isär dem. De intervjuade kommer 

nämnas med sifferbeteckning. Informant 1, informant 2, etcetera.  

Intervjuerna utgörs av en fallstudie, där åtta stycken gymnasieelever intervjuas. Eleverna utgör 

en jämn fördelning av olika kön. Vid fallstudier ligger det vikt vid att få en så heltäckande bild 

som möjligt av problemet, huruvida denna bild representerar stor eller liten generaliserbarhet 

avgörs till viss del av huruvida urvalet tillhandahåller omfattningen av den population som 

undersöks (Patel & Davidson 2011: 56). För att finna informanter till den här studien sker ett 

bekvämlighetsurval inom urvalsramen, som således utgörs av gymnasieelever i Sverige (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2015: 180). För att få en viss spridning på informanterna med avsikten att 

undersöka ett så stort geografiskt område som möjligt inom Sverige så valdes informanter både 
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från södra Sverige och från mellersta Sverige. Det är sex informanter från södra Sverige, vilka 

alla läser ett praktiskt program på gymnasiet, skolan ligger i en stad. Skolan där informanterna 

från mellersta Sverige går ligger i landsbygden. Informanterna från mellersta Sverige utgörs av 

två personer i studien, dessa läser studieförberedande program.  

Efter insamlingen av empiri från intervjuerna skedde bearbetning av data där samtalen 

ordagrant transkriberades. Detta för att underlätta nästa steg, vilket är kodning av empirin. De 

enskilda intervjuerna kodades var för sig genom att textmaterialet studerades och delar som 

tydde på samma betydelse kodades ihop. Nyckelpassager plockades ut och skapade kategorier. 

Vidare tematiserades koderna från respektive intervju och lades samman, således framträdde 

ett mönster (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2015: 34). Mönstret ligger till grund för underrubriker 

som strukturerar samlingen av empirin, vilken återfinns under huvudrubriken Resultat.  

När empirin från intervjuerna sammanställts analyseras den genom ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt utifrån W.J.T Mitchells bildtolkningsteori.  Patel och Davidson (2011: 28-29) 

redogör för hermeneutiken som en empirinära tolkingslära som kan brukas när avsikten med 

forskningen är att förstå grundbetingelser hos människan samt livsvärden. Ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt för forskning innebär att forskaren fokuserar på att skapa en helhetsbild av 

problemet, genom att pendla mellan att studera delar och helheten av problemet. Detta förklaras 

med begreppet holism, vilket betyder att helheten är mer än summan av delarna. Inom 

hermeneutiken finns diverse forskningsansatser, i den här studien bearbetas ett 

fenomenografiskt förhållningssätt, syftet med förhållningssättet är att studera hur olika fenomen 

uppfattas av människor och hur dessa påverkar människornas uppfattning av omvärlden.  

Praktiskt fungerar fenomenografins tillvägagångssätt i fyra steg. Först ska forskaren bekanta 

sig med den data som vanligtvis samlas in genom kvalitativa intervjuer, vilket är aktuellt i den 

här uppsatsen. Vidare identifieras likheter och skillnader inom empirin. Ytterligare struktureras 

likheter och skillnaderna i kategorier, vilket här sker genom kodning. Slutligen studeras 

underliggande strukturer genom ett induktivt arbetssätt. Detta görs således med hjälp av den 

teoretiska utgångspunkten (Patel & Davidson 2011: 32 – 33). 

Ytterligare delar som utgör empirin är Gy 11, både läroplan och värdegrund samt bilder ur tre 

utvalda läromedel. De läromedel som används är En människa, tusen världar, 

Religionskunskap 1. Robert Tuveson. Gleerups, 2015. Din tro, eller min? Religionskunskap för 

gymnasiet, kurs 1. Erica Appelros, Anne – Christine Hornborg, Helena Röcklinsberg. Natur 
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och kultur 2006. Religion 1&2 liv och mening. Gunilla Rundblom & Leif Berg. NA Förlag, 

2014.  

 

4.1 Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
Vetenskapsrådets (2017) har publicerat riktlinjer för hur ansvarig forskare ska följa 

individskyddslagen vad gäller att hantera informanters personuppgifter. 

Undersökningsdeltagarna får ej utsättas för obefogad insyn i deras livsförhållanden, de ska 

heller inte utsättas för fysisk eller psykisk skada. Vid anonymitet ska läsarna inte kunna lista ut 

vilka de deltagande är. 

Det finns fyra huvudkrav som hänvisar till hur personuppgifter ska hanteras. Kraven är 

utarbetade av etikkommittén och avser forskning inom samhällsvetenskap och humaniora 

(Vetenskapsrådet 2017). 

Kraven utgörs av informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt 

samtyckeskravet. Informationskravet tas i beaktning vid utskicket av information kring 

intervjun, då punkten innebär att ansvariga för forskningen ska delge informanterna information 

om vad deltagande innebär.  Konfidentialitetskravet, redogör för att informanternas 

personuppgifter inte ska kunna nås av obehöriga (Vetenskapsrådet 2017). Detta informeras 

informanterna således om vid informationen om vad deltagande innebär. Kravet följs sedan 

genom att personinformation raderas efter avslutad forskning. Innebörden av nyttjandekravet 

är att insamlad fakta under forskningen ej får brukas i annat syfte än för studien 

(Vetenskapsrådet 2017). Vidare redogörs det för samtyckeskravet vilket innebär att 

informanterna ska visa samtycke för innebörden av deltagande. De informanter som är 

minderåriga behöver en vårdnadshavares samtycke (Vetenskapsrådet 2017). Informanterna fick 

innan intervjuerna ge samtycke till att samtalen spelades in. Ingen av informanterna var 

minderårig.  

 

4.2 Validitet, Reliabilitet, Generaliserbarhet 
Validiteten avser mäta kvaliteten i forskningsansatsen. Rätt företeelse ska studeras med rätt 

instrument och en god relevant teori för att validiteten ska vara hög. Vid kvalitativa forskningar 

bedöms validiteten utifrån om analysen och slutsatsen följer en god logik där delar skapar en 

meningsfull helhet. (Patel & Davidson 2011: 102 – 108). En hög validitet eftersträvas genom 

att erhålla en hermeneutisk forskningsansats som avser behandla del och helhet. Teori har valts 
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för att besvara frågeställningarna, samtliga kategorier som presenteras i teorin överensstämmer 

med syftet. Ytterligare en metod för att kontrollera validiteten har under studien varit att 

ständigt motivera samtliga steg i studien för att kontinuerligt återkoppla till syftet samt 

frågeställningarna.  

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten hos mätningarna. Undersökningen måste inneha ett 

representativt urval till empirin (Thurén 2007: 26). Denna studie avgränsas till endast åtta 

informanter, för högre reliabilitet i studien vore ett större underlag med informanter gynnande. 

Med fler intervjuer hade det eventuella felvärdet minskat (Patel & Davidson 2011: 103 – 104). 

Då intervjuunderlaget är begränsat kompenseras reliabiliteten genom interbedömarreliabilitet. 

Via transkriberingarna ges det möjlighet att kontrollera informanternas svarsutlåtanden 

upprepade gånger (Patel & Davidson: 102 – 105). 

Generaliserbarhet handlar om huruvida slutsatsen av studien är applicerbar på fler fall än endast 

de som förekommer i undersökningen. Den population som undersöks i studien är 

gymnasieelever i Sverige. Studien avgränsas dock av praktiska skäl till att endast omfatta 

intervjuer med åtta gymnasieelever. Det finns ej resurser för att utföra en så kallad 

totalundersökning, därför görs endast ett stickprov. För hög generaliserbarhet behöver 

stickprovet vara representativt för den totala populationen (Patel & Davidson 2011: 56). I den 

här studien finns viss spridning bland informanterna, både vad gäller program de studerar, kön, 

ålder och geografisk tillhörighet. Stickprovet är dock ej representativt för att representera hela 

populationen med gymnasieelever. Således är generaliserbarheten relativt låg och skulle behöva 

utvecklas med hjälp av vidare forskning.  
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5. Material 

5.1 Läroplan 
Delar av Gy 11 redogör för att religionsämnet på gymnasiet ska ge elevernas möjlighet att 

bredda, fördjupa samt utveckla sina kunskaper inom religion, livsåskådningar och olika etiska 

förhållningssätt. Vidare ska eleverna få förståelse för hur moraliska förhållningssätt kan 

motiveras utifrån religion. Dessutom ska eleverna reflektera över människors värderingar. 

Ämnet ska tillhandahålla en utvecklingsmöjlighet för eleverna att skapa respekt och förståelse 

för olika sätt att leva och tänka på. I ämnet ingår religionskunskap 1, samt religionskunskap 2. 

Dessutom finns en specialiseringskurs som bygger på religionskunskap 1 (Skolverket 2011). 

Därav är det av vikt att studera huruvida de bilder religionsläromedel tillhandahåller fungerar i 

överrensstämmelse med skolans icke - konfessionella roll. Religionsämnet i gymnasiet 

innefattar såväl världsreligioner som nyreligiösa rörelser. 

 

5.2 Värdegrund 
Enligt skollagen ska allt arbete i skolan genomsyras av värdegrunden. Vilken innebär att alla 

elever ska känna sig trygga och respekterade. Eleverna ska utvecklas till demokratiska 

medborgare. Vidare ska alla elever ges samma möjlighet, oavsett kön, religionstillhörighet, 

ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, eller könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Undervisningen ska vara icke – konfessionell och främja människolivets okränkbarhet, frihet, 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet. Det är inte enbart kunskap 

kring detta som ska läras ut, utan undervisningen med dess metoder ska präglas av ovanstående 

värden (Skolverket 2011: 5-6). 

 

5.3 Läromedlen 
Innan syftet samt frågeställningen formulerades utfördes en förundersökning av 

religionsläromedelsböcker för gymnasiet. Detta för att studera huruvida det förekommer bilder 

som representerar de olika religionerna. Ytterligare betraktades vilka läromedel som är aktuella 

idag. Detta gjordes genom kontakt med två ämneslärare som arbetar på gymnasieskolor i olika 

län i Sverige. Detta för att få en spridning och inte begränsa studien till böcker som möjligen 

endast används på en skola. Lärarna uppgav flera olika titlar, varav de båda tillfrågade lärarna 

nämnde en gemensam titel En människa, tusen världar författad av Robert Tuveson 2015. Den 

boken utgör en del av studien. Ytterligare nämndes Religion 1&2 liv och mening skriven 
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Gunilla Rundblom och Leif Berg 2014 samt boken Din tro, eller min? Religionskunskap för 

gymnasiet, kurs 1 skapad av Erica Appelros, Anne - Christine Hornborg och Helena 

Röcklinsberg 2006. Två av böckerna är således skrivna efter att Gy 11 författats som rådande 

läroplan. 

Efter att ha studerat samtliga kapitel i ovanstående läromedel avgränsades undersökningen till 

att endast studera bilderna i kapitel om judendom. Detta för att få ett rimligt antal bilder att 

undersöka. Att det blev kapitlen om judendom och ej om exempelvis kristendom beror på ett 

slumpmässigt urval, det finns ej några värderingar som ligger till grund för beslutet.  

Vidare konstruerades en undersökningsplan utifrån det som utlästes av bilderna. Med hjälp av 

undersökningsplanen formulerades problemet, hur det kan förankras, hur undersökningen 

skulle genomföras samt hur informationen vidare skulle bearbetas (Patel & Davidson 2011: 

61). 

För att sammanställa de olika bilderna ur de tre läromedelsböcker som är aktuella för studien 

räknades antal sidor som kapitlen om judendom omfattar i böckerna. Vidare räknades bilderna 

som förekom på sidorna tillhörande kapitlen. Huruvida det fanns ytterligare bilder som 

representerar judendomen i övriga kapitel beaktas ej. Därefter studerades bilderna och 

kategoriserades efter teman; människor, geografi, byggnader samt föremål.  Kategorierna sker 

efter det som fokuseras på i bilden. En bild där en byggnad är i fokus, samtidigt som det finns 

människor i bakgrunden kategoriseras inom byggnader. Somliga bilder är fotografier och 

somliga är målningar som fotograferats. 

Temat människor innefattar bilder där människor är i centrum. Antingen är det porträttbilder 

eller bilder där människor utövar någon form av aktivitet eller ritual. Även målningar av 

exempelvis Jesus räknas till kategorin människor. Inom kategorin människor analyseras vidare 

huruvida bilderna utgör en representativ del av de olika judiska riktningarna. 

De bilder som hamnade inom temat geografi representeras av kartor samt naturportträtt. Temat 

byggnader inkluderar de bilder där fokus ligger på byggnader, både ruiner och hela byggnader. 

Kategorin föremål utgörs av bilder där typiskt judiska föremål visas upp.  
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Bok Sidor Bilder Människor Geografi Byggnader Föremål 

En 

människa, 

tusen 

världar.  

33 

Sidor 

 

14 St 8 2 2 2 

Din tro eller 

min? 

14 

Sidor 

16 St 15  1  

Religion 

1&2, liv och 

mening. 

32 

Sidor 

20 St 11 1 7 1 

 

Bildindexet, vilket innebär antal bilder per sida visas genom en uträkning vara 0,4 bilder / sida 

för En människa, tusen världar (Tuveson 2015).  Bildindex för Din tro eller min? (Appelros, 

Hornborg & Rocklinsberh 2006) är 1,1 bilder / sida. För boken Religion 1 & 2 liv och mening 

(Rundblom & Berg 2014) visar bildindex på 0,6 bilder / sida.  

Bilderna med människor studerades ingående kring vad de representerande för att avgöra 

huruvida de olika judiska riktningarna representeras. Som nämnt ovan under rubriken 

Bakgrund, judendom, är liberaljudendom den riktning som har flest anhängare (So - rummet 

2017). I boken En människa, tusen världar (Tuveson 2015: 98 – 101) placerades åtta av 13 

bilder inom kategorin människor. Bildtexter förklarar vad personerna på bilderna gör, eller vilka 

de är. Bland dessa bilder speglas bland annat en gudstjänst, personerna som deltar har 

traditionell klädsel med kippa samt tefillin. På ytterligare två bilder återfinns kippan. En bild 

representerar en Bar Mitzva, där bär personerna både kippa och tefillin. En bild visar en kvinna 

med kippa, bildtexten förklarar att det är Ute Steyer, som är kvinnlig rabbin i Stockholm.  

Ytterligare två bilder är enbart på kvinnor. Dessa är skådespelerskan Natalie Portman samt 

ledamot Phina Tamano - Shata. På dessa bilder finns inga traditionsenliga föremål för 

judendomen. Brödtexten förklarar att Natalie Portman är liberal judinna, dock står det inget om 

den riktningen i själva bildtexten. 

En bild är en målning av Moses framför den brinnande busken. Vidare finns en bild med 

besökare på en utställning där porträtt av judar som omkom i förintelsen hängts upp. Besökarnas 

religionstillhörighet säger varken bilden eller bildtexten någonting om. Rabbinen Menachem 

Mendel Schneerson förekommer på en bild, på samma bild ses män med traditionella judiska 

höga hattar.  

Det finns således en spridning på vad bilderna inom kategorin människor behandlar. Både 

ortodoxjudendom samt liberaljudendom representeras. Människorna på bilderna 
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överrepresenteras av män. Ingen bildtext förklarar vilken judisk riktning som representeras. För 

att få reda på fakta om det behöver brödtexten läsas.  

De geografiska bilderna visar berget Sinai där Gud uppenbarade sig för Moses samt en karta 

över hur det israeliska folket vandrade över Sinaihalvön till Kaanans land. Byggnaderna som 

visas är en synagoga i Italien samt Tempelberget i Jerusalem. En bild på en kippa samt en bild 

på en menora utgör bilderna som representerar kategorin föremål. 

I boken Din tro eller min? (Appelros, Hornborg, Röcklinsberg 2006: 38 – 51) kategoriserades 

övervägande del av bilderna inom temat människor. 15 bilder av 16 porträtterar människor, 

medan en bild visar en byggnad, vilken är en synagoga i Malmö. Samtliga bilder inom kategorin 

människor speglar traditionella judiska handlingar. Traditionella föremål förekommer på 

bilderna, exempelvis Torarulle, tefellin, kippa, bönesjal, bönbok, chanukka samt en shofar etc. 

Handlingar som utförs är exempelvis en omskärelse, en påskmåltid, firandet av purim, en 

kvinna som tänder sabbatsljusen.  

Fem av bilderna är enbart på barn som utför diverse handlingar. En flicka tänder 

Chanukkaljusen, en annan flicka läser Toratexter under sin Bat - Mitzva. En pojke har klätt ut 

sig på purim, en annan bild visar hur en pojke gör i ordning för att be. En bild som fått en hel 

sida visar hur en pojke läser böner, samtidigt som han är klädd i bönesjal, teffilin samt kippa. 

Alla bilder förklaras med bildtexter. Endast en bildtext förklarar vilken judisk riktning som 

representeras på bilden. Det är en text som förklarar att det som skådas på bilden är 

ultraortodoxa judar som köpt hönor som ska användas som offer för att sona deras synder. 

Ovanför bilden med de ultraortodoxa judarna finns en bild som visar ett homosexuellt par som 

gifter sig under en traditionell judisk vigselbaldakin i USA. 

Bilderna inom kategorin människor överrepresenteras av bilder på enbart män då det 

förekommer dubbel så många bilder på bara män som bilder på enbart kvinnor. Vad gäller 

spridningen mellan bilder som representerar de olika riktningarna så finns det ingen bildtext 

som förklarar huruvida bilderna visar handlingar eller personer från olika riktningar.  

Läromedlet Religion 1& 2 liv och mening (Rundblom & Berg 2014: 40-72) är den enda av 

böcker i studien som tillhandahåller bilder inom samtliga kategorier, människor, geografi, 

byggnader samt föremål. 

Bilderna på människor representerar traditionella handlingar. Två bilder visar män som ber vid 

den västra muren, ytterligare en bild visar två män som sitter intill den västra muren och läser 
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ur bönböcker. Denna bild förklaras med bildtexten visa två ortodoxa judar, vilket är den enda 

bildtexten som förklarar vilken judisk riktning som representeras. Två bilder visar män som 

läser ur heliga skrifter. Historiska bilder visar den judiska filosofen Maimonides, Kung David 

samt en nazist som står bland judiska offren som avlidit. Ytterligare visas en sabbatsmåltid samt 

en modern ”profet” i Jerusalem. På flera av bilderna förekommer traditionella föremål. 

Exempelvis klassisk klädsel med kippa samt tefillin, tinnings lockar samt hög hatt. En bild visar 

en familj som tillhör riktningen liberaljudendom. Under bilden finns en förklarande brödtext 

som förklarar att de flesta judarna ej är ortodoxa, dock finns det ingen direkt bildtext i anslutning 

till bilden.  

Bland dessa bilder urskiljs totalt 25 människor, varav två är kvinnor. Kvinnorna förekommer i 

bilden med familjen som tillhör riktningen reformjudendom, samt i bilden som visar en 

sabbatsmåltid. Spridningen mellan män och kvinnor, samt mellan hur de olika riktningarna 

representeras är således inte bred.  

Vad gäller kategorin geografi förekommer det en bild på en karta över Egypten och Sinai. De 

byggnader som förekommer på bilder i boken är klagomuren, en egyptisk pyramid, en ruin, 

Ishtarporten, ett tempel, en bild som är inhuggen i Titus triumfbåge i Rom, samt en bild på 

muren som skiljer Israel från västbanken. Föremålet som visas på bild är kananeiska 

fruktbarhetsgudinnor som påträffats i Jerusalem. 

Sammanfattat behandlar bilderna i samtliga läromedel mestadels temat människor. Dessutom 

överrepresenteras män på bilderna. Det förkommer få bilder där det tydligt framgår vilken 

judisk riktning bilden representerar. I boken En människa, tusen världar (Tuveson 2015), 

förekommer ingen bildtext som förklarar vilken riktningen som bilden representerar. 

Läromedlet Din tro eller min? (Appelros, Hornborg & Röcklingsberg 2006: 43) förses en bild 

med bildtext som förklarar den judiska riktningen som representerar. Texten förklarar att det 

bilden visar ultraortodoxa judar. Religion 1&2, liv och mening (Rundblom & Berg 2014:68 

tillhandahåller en bildtext som förklarar riktningen som bilden representerar, vilket är 

ortodoxjudendom. För ytterligare information kring de judiska riktningarna behöver således 

brödtexten bearbetas.  
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5.4 Bildförteckning   
Av upphovsrättsliga skäl är det inte möjligt att bifoga bilderna här i uppsatsen. För att redogöra 

för bildunderlaget följer nedan en lista som övergripande förklarar respektive bilds innehåll. 

Alla bilderna är numrerade, vilket har funktionen att strukturera informanternas uppgift att välja 

ut de bilder som fångar informanternas intresse. Listan nedan utgår från de numren som bilderna 

tilldelats. I resultatet under rubrik 8.0 Resultat används numreringarna för att sortera bilderna i 

undersökningen. Vissa nummer inkluderarar flera bilder, samtliga presenteras. Intill 

beskrivningarna följer statistik för hur många gånger bilden blev vald. 

Bildförteckning ur samtliga böcker 

Märkning Vald antal gånger Bildinnehåll  

1. 1  En Chanukka  

2. 1  Karta över Babylonien  

3. 1 Män utför en morgongudstjänst i en synagoga i Stockholm 

4. 4  Yad Vashem i Jerusalem. Dokumenterande utställning om 

förintelsen. På bilden finns hundratals porträtt av judiska offer.   

5. 1 Menachem Mendel Schneerson, rabbin.    

6. 2 Moses framför den brinnande busken.   

7. 3 Natalie Portman 

8.  0 Ute Steyer, kvinnlig rabbin i Stockholm. 

9. 1 Phina Tamano Shata, ledamöt i Israels lagstiftande församling 

Knesset.   

10. 4 Män håller upp en Torarulle en Bar Mitzva. 

11. 3 En kippa 

12. 2 Judiska invandrare år 2005 som precis tagit sig från Frankrike 

till Israel. 

13. 1 En pojke läser böner. 

14. 1 Bild 1. Ett judiskt gaypar gifter sig under en traditionell 

vigselbaldakin. Bild 2. Ultraortodoxa judar i Jerusalem  köper 

hönor att använda som offer.   

15. 4 Bild 1. Flera män är samlade för att läsa ur en Torarulle. Bild 

2. En bat mitzva – flicka läser Toratexter. Tredje bilden: En 

pojke förbereder inför bön. 

16. 1 Bild 1. En flicka tänder Chanukkaljus. Bild 2. En man blåser i 

en shofar.  
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17. 3 Bild 1. Människor är samlande för en påskmiddag. Bild 2. En 

utklädd person firar Purim.   

18. 0 En kvinna tänder ett sabbatsljus. 

19. 3 Människor samlade vid klagomuren.   

20. 1 Två män står vid västra muren i Jerusalem och ber. 

21. 2 Karta över Egypten, Sinai och Babylon.   

22. 0 Män utför en gudstjänst i en synagoga. 

23. 3 En modern profet höjer handen inför de han talar till. 

24. 2 Ishtarporten vaktad av en soldat.   

25. 1 Människor är samlade för middag under en sabbatsmåltid.   

26. 5 En chef för ett koncentrationsläger står i Tyskland bland sina 

offer. 

27. 0 En pojke läser ur en bibel. 

28. 0 Ortodoxa manliga judar vid västra muren i Jerusalem. 

29. 0 En familj tillhörande riktningen liberaljudendom. En mamma, 

en pappa och ett barn. 
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6. Teoretisk utgångspunkt 
Forskaren W.J.T Mitchell är en mångbelönad professor i engelska och konsthistoria vid 

universitetet i Chicago.  Mitchell har givit ut flertalet böcker där han presenterar sin forskning 

kring bildtolkning och bildhistoria. Inom hans bildtolkningsmodeller är det fokus på bild som 

levande ting vilka kan påverka och påverkas. Vidare studerar Mitchell presentationer mellan 

visuella och verbala relationer inom olika kulturer. Mitchell har formulerat en 

bildtolkningsteori, vilken han presenterar i boken Iconology från 1987, denna kommer 

användas som analysverktyg för att behandla frågeställningarna.  

Yvonne Eriksson redogör för Mitchells teori i boken Bildens tysta budskap (2017). Eriksson är 

fil.dr i konstvetenskap och professor i informationsdesign. Hon förklarar att Mitchells teori 

avser behandla bild som meningsbyggande entitet genom att strukturera begreppet Image i olika 

kategorier, dessa presenteras nedan. Alla kategorierna påvisar hur bild kan påverka mottagarens 

perception av olika fenomen som presenteras på bild.  Bilden som språklig funktion kan påverka 

människans tänkande dynamiskt och spatialt, vilket ligger till grund för varseblivning om hur 

omvärlden uppfattas. Med spatialförmåga menas förmågan att tänka bortom bilden i rumsliga 

dimensioner (Psykologiguiden 2019). Begreppet Image används som paraplybegrepp över 

samtliga kategorier som presenteras i teorin. Inom det svenska språket saknas en motsvarig 

översättning till begreppet Image. Någorlunda skulle begreppet kunna översättas med ordet 

föreställning menar Eriksson (2017: 31). På grund av problematiken med översättningen 

kommer begreppet Image således användas på engelska. De underliggande kategorierna som 

befinns under Image översätts inte de heller av samma anledning. Eriksson väljer även hon att 

inte översätta kategorinamnen till svenska (Eriksson 2017: 31). 

Under begreppet Image, anges fem kategorier som betecknar bild av diverse slag. Kategorierna 

är; Graphic, Optical, Perceptual, Mental och Verbal.  

 

6.1 Graphic 
Kategorin Graphic behandlar visuella representationer. Exempel målningar, illustrationer, 

design, skulpturer samt fotografier. Mitchell betonar att representationer inte innebär avtryck 

av verkligheten utan snarare återskapande av verkligheten. Anledningen till detta är för att alla 

representationer på något vis är påverkade av den som skapat artefakten. Detta innebär att en 

artefakt alltid är påverkad av det skapande subjektet. Därmed finns det inga objektiva visuella 

representationer. Det skapande subjektet tar alltid beslut kring vad det är som ska avbildas, vad 
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som ska fotograferas, vilken vinkel en artefakt ska visas ur etcetera. Beroende på hur bilden är 

framställd kan mottagaren få olika uppfattningar av objektet som visas. Vidare kan en bild som 

representeras i en lärobok påverka hur mottagaren uppfattar brödtexten (Eriksson 2017: 33). 

Bilder är mångdimensionella och simultana, vilket innebär att en bild tillhandahåller flera 

dimensioner med eventuella tolkningsmöjligheter. De kan återge spatial förmåga genom det 

symbolsystem som bilden tillhandahåller. Symbolsystem skiljer sig mellan text och bild, därav 

är det viktigt att vara medveten om bilders symbolsystem och hur dessa ska bearbetas. Bilders 

symbolspråk ska behandlas med en tolkning där mottagaren översätter ett symbolspråk till ett 

annat. För att göra detta behöver läsaren inneha en spatial förmåga. Eriksson anger ett exempel 

för att belysa hur bilder enligt Graphic kan fungera i läromedel. När en elev mottar en 

instruktionsbild ur läromedel behöver bilden tolkas för att eleven ska förstå hur instruktionen 

ska arbetas med. För att tolkningen ska kunna ske behöver eleven inneha spatial förmåga. 

Eleven behöver alltså omsätta bilden till verkligheten (Eriksson 2017: 33).  

 

6.2 Optical 
Kategorin Optical behandlar optiska fenomen, vilket är bilder som ej är återskapade utan som 

uppkommer spontant. Ofta handlar detta om projektioner och speglingar. Till skillnad från 

tidigare kategori där bilderna bestod av representationer består bilderna i denna kategori av 

reflexioner. Varseblivningen av reflexioner är påverkade av traditioner och konventioner. När 

man betraktar en reflexion, exempelvis sin egen spegelbild förväntas betraktaren få 

förväntningar på vad som kommer visas bekräftade (Eriksson 2017: 34). Vid varseblivning av 

ett objekt sker alltid en tolkning av det som betraktas (Eriksson 2017: 35). Såldes kan en bild i 

läromedel fungera som en grund för hur det som gestaltas på bilden kommer betraktas av eleven 

i verkligheten. Likaså kan ett fenomen som eleven uppfattar i verkligheten ligga till grund för 

hur innehållet av en bild med samma fenomen sedan uppfattas. 

 

6.3 Perceptual 
Perceptual innefattar det förnimbara, vilket enligt Mitchell är sinnesdata som inom bild 

förmedlas genom tecken. Dessa tecken representerar tankar, objekt och fenomen som 

mottagaren uppfattar på olika vis. Skaparen bakom bilden använder ständigt olika knep för att 

påverka förnimmelsen. Exempelvis kan vissa färger betonas, eller olika tecken användas. 

Eriksson ger exempel på hur tecken kan användas för att påverka mottagarens uppfattning av 
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det som visas på en bild. En pil kan användas för att rikta fokus mot något specifikt till exempel. 

Det är individuellt hur mottagaren uppfattar bilden. Beroende på tidigare erfarenheter uppfattas 

bilden olika, detta gör att en bild kan uppfattas olika av olika personer (Eriksson 2017: 35 – 

36).  

 

6.4 Mental  
Kategorin Mental hanterar interna representationer vilket är representationer som förekommer 

i personerna huvuden. Det kan vara tankar, föreställningar och minnen, dessa är inte 

nödvändigtvis föreställande artefakter utan det kan även vara abstrakta tankefigurer. Mitchell 

hänvisar till kognitionsforskningen som förklarar hur dessa mentala representationer påverkar 

hur individer uppfattar och tolkar omvärlden. Genom att titta på bilder och läsa böcker skapar 

mottagaren sig en tolkning av fenomenet som betraktas och bildar sig en uppfattning om hur 

fenomenet representeras i verkligheten. Förståelsen som skapas genom de mentala 

representationerna påverkar även hur tidigare okända fenomen uppfattas. Detta innebär att när 

elever möter bilder i läromedel så påverkas deras föreställning om andra kulturer och länder, 

eftersom att eleverna genom en bild de betraktat redan bildat sig en uppfattning om företeelsen 

innan de möter företeelsen i verkligheten (Eriksson 2017: 36). Eleverna kan således genom 

bilder som de möter i undervisningen få förutfattade meningar objektet som de betraktat på bild.  

 

6.5 Verbal 
Verbal är den femte kategorin som presenteras under begreppet Image. Kategorin rymmer 

metaforer och beskrivningar. Mitchell anser att metaforer har stor betydelse för mänskliga 

tankeprocesser. Metaforer betraktas enligt Mitchell som överförda bilder, de behandlar något 

man förstår eller erfar genom något annat. Metaforerna påverkar hur olika fenomen kommer 

uppfattas av olika individer. Mitchell förklarar att metaforer uppstår som en förankring i en 

upplevd verklighet kopplad till kulturbundna faktorer (Eriksson 2017:  36 – 37). I en lärsituation 

där elever tilldelas bilder kan dessa då bli till metaforer, vilka sedan påverka elevernas 

perception av upplevelser i verkligheten. Verbal har såldes samma utgång som kategorin 

Mental. 
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7. Tidigare forskning 
För att skapa en överblick kring problemområdet har tidigare forskning studerats.  Nya mål, 

religionsdidaktik i en tid av förändring (Red: Lindgren, Ö & Thalén 2006) är ett samlingsverk 

där diverse författare, de flesta anställda vid högskolan i Gävle har publicerat verk kring deras 

forskning om läromedel. Syftet med antologin är att utveckla utbildning för lärarstudenter. Olov 

Dahlin, forskare vid högskolan i Gävle har studerat hur etniska religioner framställs i svenska 

religionsläromedel. Dahlin tittar på både texts funktion samt bilders funktion. Det läromedel 

som studeras är riktat mot högstadiet samt mot gymnasiet. Dahlin framhåller vikten av skolans 

uppgift att presentera en neutral bild, speciellt i den tid vid lever i nu när samhället är influerat 

med ofta vinklade bilder via Tv och tidningar (Lindgren, Ö & Thalén 2006: 38 – 39). 

Slutsatsen kring bilderna i de böcker som undersöks är att funktionens värde är varierande. 

Vissa böcker menar Dahlin tillhandahåller bilder som anknyter väl till texten, men att det finns 

böcker med stora undantag. Synpunkter som framhålls av Dahlin är mindervärdet i bildtexterna. 

I flera fall är bildtexterna inte tillräckligt förklarande för innebörden kring vilket syfte bilden 

ska erhålla. Vidare ifrågasätts bildernas väsentlighet, både i förhållande till texten och till tiden, 

då flera bilder upplevs inaktuella enligt Dahlin (Lindgren, Ö & Thalén 2006: 49-50). 

Författaren Rune Petterson har i rapporten Bilder i läromedel, redovisning av forskning (1994) 

sammanfattat sin forskning som tidigare publicerats i hans böcker Bilder i läromedel (1991) 

samt Visual information (1993). Petterson betonar att bildtexter ofta är bristfälliga. De bör agera 

som en bro mellan bilden och brödtexten, dvs den centrala texten i läromedlet, men att de sällan 

fyller den funktionen. Vidare förklarar Petterson att bildindexet, vilket innebär antalet bilder 

per 100 sidor har ökat med åren. I samband med det får brödtexten mindre utrymme. En 

enkätundersökning bland lärare visar att 43 % av de tillfrågade lärarna anser att bilder i 

läromedlen är relevanta för brödtexten (Petterson 1994: 6). 

Syftet med bilder menar Petterson varierar. Bilderna kan fungera på 150 olika vis, exempelvis 

för att dekorera, åskådliggöra, informera eller för att suggerera. Dessutom kan bilderna 

kommunicera omedvetna budskap och värderingar. Till exempel speglas ofta traditionella 

könsroller i de bilder som förekommer i läromedlen. Oavsett syfte med bilden menar Petterson 

att just bilder är det första som eleverna lägger märke till. Dessutom är det bilderna som de sist 

glömmer (Petterson  1995: 7-8). 
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8. Resultat 
Empirin från intervjuerna sammanställs här under strukturerande rubriker. Dessa utgår från de 

teman som intervjufrågorna är konstruerade efter. Huvudrubrikerna som förekommer är; 

Bakgrundsfakta om informanterna, Användning av bilder samt Bilders betydelse. Vidare 

förekommer det under rubriken Bilders betydelse, underrubriker vilka är utformade efter koder 

som tematiserats vid bearbetningen av empirin. Underrubrikerna lyder Bild betraktas före text, 

Intresset styr, Jämförelse mellan olika bilder samt Bilder skapar förutfattade meningar.  

 

8.1 Bakgrundsfakta om informanterna 
Här följer bakgrundsfakta kring vilka typer av läromedel som eleverna är bekanta med. Det 

framgår även vilken årskurs samt vilka program som eleverna läser. Informant 1 går tredje året 

på gymnasiet på ett yrkesförberedande program. Hen redogör för att läraren ofta använder 

Powerpoints som undervisningsmedel i religionsämnet. Det förekommer inte speciellt mycket 

böcker i religionsundervisningen förklarar personen. Detta tycker hen är bra av anledningen att 

det är lättare att lyssna på föreläsningar och titta på bilder än att själv ta in information genom 

läsning. Vidare förklarar hen att det är roligt att förstå innehållet i undervisningen, vilket hen 

således gör genom presentationer innehållande bilder och mindre text och som dessutom leds 

av läraren.  

Informant 2 läser tredje året på gymnasiet, på ett yrkesförberedande program. Hen förklara att 

läraren främst använder Powerpoints i undervisningen samt filmer ibland. Böcker är inte vanligt 

förekommande i religionsundervisningen förklarar informant 2. Hen berättar att det var 

vanligare med läromedelsböcker i undervisningen på högstadiet än på gymnasiet. Personen 

uppskattar Powerpoints som undervisningsmetod men betonar vikten av variation då hen tycker 

att genomgångar med Powerpoints kan bli enformigt. För att variera undervisningen föreslår 

hen eget arbete med läsning, vidare föreslår hen att det inte behöver vara hela böcker som ska 

läsas. Kortare texter hade uppskattats. Även fler inslag med film hade värdesatts.  

Informant 3 går år tre på gymnasiet, hen studerar på ett yrkesförberedande program. Den 

främsta undervisningsmetoden i religionsämnet för hens klass är Powerpoints. Hen är nöjd med 

Powerpointpresentationer som metod, man lär sig något av det. Vidare ställer sig personen 

likgiltig till huruvida undervisningsmetoden skulle kunna utvecklas. 

Informant 4 studerar tredje året på gymnasiet på ett yrkesförberedande program. Läraren visar 

ofta bilder och videor när hen undervisar. Eleverna brukar tilldelas olika internetlänkar till 
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videor att titta på under eget arbete. Informanten är nöjd med metoden, hen tycker det är lätt att 

ta information genom videos som format. Dock poängterar informanten att det är möjligt att 

andra elever i klassen säkert hade uppskattat att variera undervisningen med läsning 

exempelvis.  

Informant 5 går tredje året på gymnasiet, hen studerar på ett yrkesförberedande program. 

Läraren använder flera Internetkällor förklarar informant 5. Dessa presenteras ofta i 

Powerpoints, vilket hen anser fungera väldigt bra.  

Informant 6 studerar tredje året på ett högskoleförberedande program. Hen förklarar att läraren 

ofta använder Powerpoints när ett nytt område introduceras, sedan får eleverna arbeta vidare 

själva eller i grupparbeten. Informant 6 uppskattar Powerpoints som undervisningsmetod, hen 

anser sig vara dålig på att läsa. Därav är presentationer att föredra. Även film uppskattas som 

informationskälla. 

Informant 7 läser tredje året på ett yrkesförberedande program, hen berättar att läraren sällan 

använder böcker. De främsta undervisningsmetoderna är Powerpoints samt videor. Hen är nöjd 

med metoderna. Att läsa menar hen är en svårare metod när information ska bearbetas. Att läsa 

en text och ständigt tappa fokus är svårt för inlärningen.  

Informant 8 studerar andra året på gymnasiet, hen läser ett högskoleförberedande program. Det 

främsta undervisningsmaterialet i religionsundervisningen är litteratur i form av 

läromedelsböcker. Utöver det förekommer det ibland filmer. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan informanternas erfarenheter sammanfattas med att Powerpoints är en 

vanligt förekommande undervisningsmetod i religionsämnet. Böcker är inte lika 

förekommande, däremot finns det önskemål om att variera undervisningen med litteratur som 

undervisningsmetod.  

 

8.2 Användning av bilder 
Vad gäller användningen av bilder i religionsundervisningen förklarar informant 1 att läraren i 

Powerpointpresentationerna har använt både bild och text. I samband med bilderna har det 

förekommit visst arbete om källkritisk medvetenhet. Klassen har fått diskutera hur en bild kan 

förvrängas, framför allt på internet. Informanten berättar att de bilder som har använts i 

undervisningen inte alltid har tillfört något till det ämne som undervisningen i fråga behandlar. 



23 
 

När bilder förekommer i undervisningen så berättar läraren grundligt vad det är som visas på 

bilderna förklarar personen.  

Informant 2 berättar att det i lärarens Powerpoints både förekommer bild och text. Bilderna 

visar exempelvis hur traditionell klädsel kan se ut inom en viss religion. Läraren brukar förklara 

vad det är som visas på bilderna, samt vad det som skådas innebär för religionerna.  

Informant 3 berättar att det förekommer såväl bild som text i lärarens Powerpoints. När bilder 

representeras så brukar läraren förklara vad bilderna visar. Exempelvis kan läraren visa en bild 

på en gud och sedan tilldela eleverna information om den guden. 

Informant 4 berättar att läraren både visar text och bild i Powerpointpresentationerna. När det 

förekommer bilder ger läraren eleverna mycket information om vad det är som visas, förklarar 

informant 4. Hen berättar att en bild kan säga väldigt mycket om ett fenomen, därav anser hen 

att bilder beskriver religioner bra. Ytterligare spekulerar personen i huruvida man lär sig bäst 

av text eller bild, slutsatsen av resonemanget som informant 4 tillhandahåller är att en blandning 

av text och bild vore en gynnsam undervisningsmetod. Det får gärna vara en bild med en 

tillhörande text som inte är så lång menar hen.  

Informant 5 redogör för lärarens Powerpoints, hen förklarar att det både förekommer bild och 

text tillsammans. När det visas bilder är läraren angelägen om att förklara bildens betydelse. 

Hen lägger vikt vid att eleverna ska förstå bilden och själva kunna redogöra för vad det är som 

visas. Informant 5 betonar att bilder tillför ett underhållningsvärde i undervisningen, vilket 

resulterar i att det är roligare att lära sig. Därmed är det lättare att lära sig om det förekommer 

bilder i samband med undervisningen. När man som elev kan föreställa sig hur något verkligen 

ser ut, genom att betrakta en bild så blir det roligare att ta in informationen förklarar hen.  

Informant 6 förklarar att läraren ofta använder bilder i undervisningen men att läraren sällan 

ger utförliga förklaringar kring vad bilderna symboliserar. Den beskrivning som ges är dock 

tillräcklig för att skapa sig en förståelse för bildens innehåll menar informanten.  

Informant 7 berättar under intervjun att läraren brukar blanda bild och text i undervisningen. 

Beskrivningar av bilderna förekommer oftast, men inte alltid. Bilderna har ofta ett värde för 

undervisningsstoffet menar personen.  

Informant 8 förklarar att hens lärare brukar prata om bilderna som visas i eventuella 

föreläsningar. Dock används det främst böcker i undervisningen och de bilder som florerar där 

pratar läraren inte om. Personen betonar att även om läraren eller en bildtext förklarar innehållet 
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på en bild så upplever inte hen att bilden egentligen förmedlar fakta om religionen. Att se en 

bild på en människa lutad mot klagomuren beskriver inte själva religionen, ger personen som 

exempel.  

Sammanfattning 

Överlag uppger informanterna att det förekommer både text och bild i undervisningen. De flesta 

informanterna anger att lärarna förklarar innebörden av bilderna. En informant berättar att 

läraren arbetar med källkritisk medvetenhet i samband med att bild förekommer i 

religionsämnet. Vad gäller huruvida bild tillför substans till inlärningen menar de flesta 

informanterna att bild är viktigt för inspiration till att lära sig mer om ämnet. En informant är 

kritisk till bildens funktion för att förmedla kunskap om religion.  

 

8.3 Bilders betydelse 

8.3.1 Bild betraktas före text 

De flesta av informanterna var obekanta med litteratur som läromedel i religionsämnet. Därför 

formulerades frågan teoretiskt kring huruvida eleverna skulle titta på bild eller text först om de 

slog upp en bok. En del av informanterna baserade sina svar på tidigare erfarenheter från andra 

årskurser under skolgången, och en del baserade sina svar på hur de agerar när de öppnar en 

bok idag. Ytterligare förekom resonemang kring huruvida de tittar på bild eller text först när 

båda förekommer på en Powerpoint. 

Informant 1 svarar att hen skulle titta på bilden före hen skulle titta på text om båda förekom på 

samma ställe. Detta för att bild gör informationen mer lättillgängligt och för att slippa läsa 

texten. Vidare förklarar personen att hen nu upptäckt att det finns bildtexter utöver brödtexten. 

Dessa kortare texter har hen börjat läsa på senaste tiden för att bilda sig en bredare uppfattning 

om vad som visas på bilden. Informanten är dock tydlig med att betona att hen inte alltid läser 

bildtexterna. Bild och text i en kombination menar informanten skulle vara mest givande för 

inlärningen.  

Informant 2 redogör för att hen skulle titta på bild före text, med motivationen att bild snabbare 

kan skapa ett intresse, vilket är nödvändigt för att man sedan ska vilja lära sig mer. Att titta på 

bilden först handlar dessutom om lathet menar informanten. Det är ett effektivt sätt för att 

snabbt bilda sig en uppfattning om vad området handlar om. Hen betonar vikten av att bildtexten 

och brödtexten kan tillföra förståelse för bildens betydelse. Speciellt påpekar personen vikten 

av bildtexten för snabb förståelse för vad bilden visar.  
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Vad gäller huruvida man lär sig mer av text eller bild förklarar den informant 2 att bild och text 

har olika betydelser. Av text lär man sig mer djupgående information, men det är bilden som 

stannar kvar i minnet. Personen förklarar att när man tänker tillbaka på ett ämne, exempelvis 

judendomen så är det en bild man minns – en bild från undervisningen – inte innehållet från en 

text. Vidare associeras information till den bild som lagts på minnet. 

Informant 3 berättar att hen skulle lockas mer av bilden än av texten i en bok. Därför skulle hen 

kolla på bilden före hen eventuellt läser texten. Hen betonar dock att texten förmodligen har 

mer värde vad gäller utlärningen. Huruvida personen läser bildtexten eller ej beror på situation 

förklarar informanten.  

Informant 4 berättar att hen alltid väljer att titta på bild före text om både förekommer i 

anslutning till varandra. Att titta på bilden menar hen introducerar mottagaren för vad texten 

handlar om.  

Informant 5 svarar att hen tittar på bild före text. Bild har en förmåga att skapa frågor menar 

hen. Att titta på en bild kan bidra till följdfrågor kring var bilden togs, varför den togs etcetera. 

Möjligen väcks ett intresse för att ta reda på svaren kring de frågor som uppstår menar 

informanten. Ytterligare kan dessa frågor handla om huruvida sändaren vinklat bilden eller ej, 

vilket är frågor som eleverna har svårt att få svar på påpekar informanten.  

Informant 6 berättar att hen tittar på bilden först för att bilda sig en uppfattning om vad som 

kommer i texten. En bild kan fungera för att hänga upp information på. Informanten berättar att 

om hen minns en bild från undervisningen så kan hen koppla information som framkom under 

undervisningen till bilden. Vidare förklarar hen att bilder är bra för att bygga minnen på, det är 

bilder som först stannar och som sist lämnar minnet.  

Informant 7 klargör att hen tittar på bild före text av anledningen att en bild säger mer än vad 

en text gör. Dessutom kan bilden introducera ett intresse, vilket kan bidra till att mottagaren 

läser texten och inte enbart tittar på bilden. Bilder och stora rubriker menar informanten är 

intresseskapande vilket är nödvändigt för att mottagaren ska vilja läsa brödtexten. Huruvida 

text eller bild är mest informativt och gynnsamt i en lärsituation tror informant 7 beror på 

situation. En bild menar hen kan vara väldigt hjälpsam för att få förståelse för något, men en 

text är betydligt tydligare då den inte innehar lika många tolkningsmöjlighet som en bild. 

Informant 8 berättar att hen tittar på bild före text. Anledningen förklarar hen är att färg drar 

mer uppmärksamhet än brödtexten. Vidare motiveras handlingen av lathet.  Bilden ger ett 
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intryck, den skapar en idé om vad texten handlar om. Detta menar personen ger mottagaren 

förutfattade meningar vilka kan intressera läsaren eller ej för vidare inlärning.  

Sammanfattning 

Samtliga informanter lägger vikt vid bilden som intresseskapande, vilket enligt informanterna 

är nödvändigt för vidare inlärning. Således tittar eleverna på en eventuell bild före de studerar 

förekommande text. De intervjuade visar på medvetenhet kring bilden som inspirationskälla 

genom att betona att bilden i sig är intresseväckande men möjligen inte lika informativ som en 

text. Bilden fungerar som uppbyggande entitet att hänga information på. Bilden träder in i 

minnet före en text, samt lämnar minnet senare än information från en text. Vidare förekommer 

svar från informanterna där de medvetengör bilden som problematisk informationskälla. En 

bild kan tolkas på olika vis, dessutom har mottagaren inte information kring varför eller hur 

bilden togs.  

 

8.3.2 Intresset styr 

Informanterna tilldelades samtliga bilder som påträffades i utvalda läromedel för studien. Under 

lugn och ro fick de som intervjuades titta på bilderna och välja de bilder som fångade deras 

intresse. Det fanns inget krav på antal bilder som skulle väljas, vidare fick eleverna motivera 

vad som styrde deras val. Bilderna presenteras under rubriken Material. 

Medan informant 1 bläddrar i bilderna kommenterar hen de bilder som har stor mängd 

tillhörande text. Kommentarerna handlar om att bilden upplevs ointressant när det finns mycket 

tillhörande text, textmassan bidrar således till intresset för ämnet. Bilden står inte själv i centrum 

för intresset.  

Informant 1 valde sammanlagt 11 stycken bilder. Bilderna som hen valde är; 1, 6, 7, 10, 11, 14, 

15, 17, 24, 25 och 26. Valet bakom bild ett motiveras med att Chanukkan som visas är fin. Bild 

sex valdes för att informanten upplever Moses intressant. Nummer sju valdes på grund av att 

det var Natalie Portman som figurerade på bilden. Valet motiveras med att kändisar är kul att 

läsa om. Vidare väljer den intervjuade bort bilder på personer som hen inte känner igen, trots 

att hen påpekar att de personerna nog också är kända. Informanten berättar att hen är intresserad 

av högtider och därför väljs bild 10, 14, 15 och 25 ut, vilka representerar ritualer och seder som 

utövas under högtider. Hen menar att det är något som hen har intresse för och vill veta mer 

om.  



27 
 

Ytterligare valde informant 1 bild 11 vilken redogör för en del av den traditionella judiska 

klädseln. Anledningen bakom att hen valde bilden är att hen innehar ett intresse för klädsel. 

Således upplevdes informationen om klädseln relevant förklarar informanten. Ytterligare 

berättar hen att klädsel är något vardagligt som man ständigt möter, därav finns ett naturligt 

intresse för det. Bild 17 visar bland annat hur Purim firas, den bilden väljer personen av 

anledningen att fest är något om intresserar. Bilden på Ishtarporten, nummer 24, valde 

informanten med motiveringen att den är cool. Sista bilden som den intervjuade valde är 

nummer 26, vilken valdes med motiveringen att den visar förintelsen som är något som alla 

berörs av. Därför menade informant 1 att man alltid vill veta mer om det.  

Informant 1 avslutar redogörelsen för sina val med att berätta att bilderna som valdes var 

intressanta men att de inte förmedlar speciellt djupgående kunskap om judendomen. 

Informant 2 valde sammanlagt 10 bilder. Dessa är, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 26. De bilder 

som personen valde ut menade hen kunde förmedla fakta som hen tidigare inte visste om 

judendomen.  

Bilderna fyra samt 26 valdes av motiveringen att förintelsen alltid är intressant, man kan alltid 

lära sig mer om koncentrationslägren. Bild fem visar en rabbin, vilken informant 2 inte visste 

något om. Informanten berättar att hen valde bilden för att det förmodligen var en viktig person 

som var porträtterad. Natalie Portman som visas på bild sju valdes då den intervjuade blev 

förvånad över att Portman är judinna. Informanten spekulerar i huruvida det är känt eller ej att 

kändisen är judinna. Resonemanget behandlar att det finns en eventuell skam i att vara jude 

idag, vilket förmodligen innebär att det finns fler judar än man vet om. Hen menar att människor 

kanske inte är så öppna med att de är judar efter förintelsen. Både bild nio och 17 redogör för 

högtider, dessa bilder valdes av anledningen att informanten inte kände sig bekant med området 

om judiska högtider och vill lära sig mer om det.  

Informant 1 valde bild 11, vilken visar på den traditionella kippan. Motiveringen var att klädsel 

är en central del av vardagen, därav finns ett intresse för klädsel från olika kulturer och 

religioner. Bild 19 visar människor samlade vid klagomuren, detta menade personen var 

intressant då hen inte visste något om platsen. Vad gäller bild 21 som informant 1 valde, 

intresserades hen av rubriken, vilken behandlade hur judendomen blev till. Bilden som tillhörde 

rubriken visar de geografiska förutsättningarna.  

Informant 3 valde en bild, vilken är bild 26. Bilden visar en chef för ett koncentrationsläger 

som står mitt bland avlidna offer. Den intervjuade berättar att bilden valdes för att förintelsen 
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alltid varit aktuell i undervisning, och att det är spännande att lära sig mer om den. Vidare menar 

informanten att bilden egentligen inte förtäljer något om judendomen. Däremot visar bilden vad 

judarna varit med om förklarar informanten.  

Informant 4 valde totalt fyra bilder som intresserade hen. Bilderna som valdes är nummer 4, 12, 

19 och 26. Valet bakom bild fyra motiverades med att bilden såg stämningsfull ut. På bilden 

återfinns hundratals minnesbilder av judiska offer, dessa menade informanten måste bringa 

fram minnen hos de som besöker centret där bilderna finns. Bild 12 valde personen av 

anledningen att det ser ut att vara härlig stämning. På bilden festar människor tillsammans, 

vilket informanten tycker är en väldigt trevlig aktivitet. Ytterligare valdes bild 19, vilken visar 

människor samlade vid klagomuren. Informanten förklarade att bilden visar en sida av Israel 

som hen inte trodde fanns. Med förutfattade meningar menade den intervjuade att hen och 

många andra har en förutbestämd tanke på att Israel är ett land med enbart krig och terrorister. 

Bilden motsatte den förutfattade meningen då den visar en fridfull plats i landet. Sista bilden 

som informant 4 valde är bild 26. Hen betonade att bilden valdes för att det måste visas respekt 

för judarnas historia, förintelsen är intressant påpekar informant 4. 

Informant 5 valde bild fyra. Bilden visar en dokumentation av förintelsen. Informanten förklarar 

att hen blev intresserad av att veta mer om både platsen där porträtten hänger, samt om 

människorna på bilderna. Bilden väcker många frågor menar hen. 

Informant 6 intresserades av 10 bilder. Dessa är, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 26. Bild fyra 

valde informanten för att den väckte frågor hos hen. Hen undrar varför just de människornas 

fotografier är uppsatta på väggen. Vidare berättar hen att bilden var intressant men att när hen 

sneglade på texten så föll intresset. Bild sex som visar Moses framför den brinnande busken 

tyckte informanten var intressant då hen uppfattar att det möjligen sker ett mirakel på bilden. 

Hen blir nyfiken på att veta mer om situationen. Bild 10 visar män som håller upp en Torarulle 

under en Bar Mitzva. Informanten valde bilden och berättade att hen blev intresserad av hur en 

gudstjänst fungerar inom judendomen. Bild 11, med kippan som motiv intresserade informant 

6, likt tidigare informanters svar handlade hens motivering om att klädsel alltid är aktuellt och 

därför finns ett intresse av att veta mer om olika religioners traditionella klädsel. Både bild 12 

och 17 är färgrika, vilket fångade personens intresse. Bägge bilderna innehar flera människor. 

Sammanhållningen fungerar intresseväckande menade informanten. Hen ville veta mer om 

varför människorna var samlade tillsammans. Bild 15 visar ett barn som läser ur en helig skrift, 

detta tyckte informanten var intresseväckande. Hen spekulerade i hur det är att vara ett judiskt 

barn, vilka skyldigheter och rättigheter som de har. Bild 20, vilken visar klagomuren valde 
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personen ur bildsamlingen. Hen ville gärna lära sig mer om platsen och historien där. Bilden 

som är numrerad 23 visar en profet som predikar med handen höjd mot mottagarna. 

Informanten upplevde att mannen såg förbannad ut, vilket hen senare förklarar kan påverka 

uppfattningen om judendomen som en aggressiv religion. Den sista bilden som valdes är 

nummer 26, motiveringen bakom valet är att förintelsen är intressant. Den intervjuade uttryckte 

att det var givet att välja bild 26. 

Informant 7 valde sammanlagt nio bilder som fångade hens intresse. Bilderna som valdes är, 2, 

3, 6, 10, 16, 19, 21, 24 samt 26. Bild 2 visar en karta över Babylonien, bild 21 visar en karta 

över Egypten, Sinai och Babylon. Informanten valde bilderna då hen har ett intresse för 

geografi. Bild nummer 3 visar en synagoga i Stockholm. Den intervjuade berättar att hen aldrig 

varit i en synagoga, hen har dock varit på kristna gudstjänster. Därför menar informanten att 

hen skulle vilja veta mer om judiska synagogor för att kunna jämföra platsen med kristna 

kyrkor. Informanten berättar att hen uppskattar konst, därför valdes bild 6, vilket är en ritad 

målning av Moses. Hen förklarar att bilden är fint målad och att det på grund av konstintresset 

fångar hens blick. På bild 10 håller några män i en Torarulle, informanten berättar att det vore 

väldigt häftigt att få uppleva en sådan ritual samt besöka en sådan plats. Vidare följer ytterligare 

motiveringar av att platsen som visas vore intressant att besöka. Bild 19 med klagomuren 

motiveras på det viset. Personen visar källkritisk medvetenhet och betonar att hen inte vet när 

bilden är tagen och att det kanske inte ens ser ut som på bilden i verkligheten längre. Som sista 

bild valde informant 7 nummer 26, med motiveringen att förintelsen alltid kommer vara 

historiskt intressant. Hen är tydlig med att de döda kropparna inte är trevliga att titta på, bilden 

har en upprörande effekt menar hen. 

Informant 8 valde totalt 5 bilder som intresserade hen. Bilderna som valdes är nummer 7, 10, 

13, 15 och 23. Bild sju motiverades med att kändisar är ett intressant ämne. Natalie Portman är 

en person som de flesta har sett i olika filmer menar informanten, därför känns det som att man 

vill veta mer om henne. Den andra bilden som valdes är nummer 10, vilken visar män med en 

Torarulle. Informanten uttryckte ett intresse över olikheterna i det som utförs på bilden jämfört 

med vad hen är van att uppleva inom kristendomen. En pojke läser ur en helig skrift på bild 13. 

Att det är en pojke på bilden menar informanten är intressant. Hen undrar varför ett barn 

behöver se så strikt troende ut. Vidare funderar hen på om det är självvalt eller om barn inom 

judendomen tvingas utföra olika ritualer. Bild 15, innehar tre bilder, av dessa tre bilder visar 

två bilder barn som utför heliga handlingar. Med liknande argument som låg bakom valet till 

bild 13, motiverar hen valet bakom bild 15. Den sista bilden som personen valde är bild nummer 
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23, vilken visar en profet med handen höjd mot åskådarna som lyssnar till hans tal. Den 

intervjuade förklarar att bilden skapar intresse i och med att den skiljer sig från alla andra bilder. 

Mannen på bilden ser aggressiv ut, det gör inte människorna på de andra bilderna berättar hen. 

Därmed får mottagaren en mer nyanserad bild av judendomen menar informant 8, en ny sida 

av religionen visas som inte speglas i övriga bilder. 

Sammanfattning 

Genom intervjuerna trädde ett mönster fram angående vad som intresserar eleverna när de tittar 

på bilder i undervisningen. Det visade sig att ett redan etablerat intresse för ett fenomen var en 

stor anledning till att somliga bilder valdes. Hos informanterna fanns intresse för kändisar, 

högtider, geografi, konst samt förintelsen. Dessa etablerade intressen påverkade flera val av 

bilderna. Vidare diskuterades specifikt förintelsen som en händelse som eleverna framhöll som 

viktig att ha koll på.  

Bilder med barn upplevdes intressant av flera elever.  De ställde frågor kring huruvida barnen 

var tvingade till de religiösa handlingarna eller om de hade ett fritt val. Färgglada bilder, och 

bilder med människor samlade i gemensam aktivitet fungerade attraktivt i informanternas val. 

En elev visade på källkritisk medvetenhet genom att ifrågasätta när bilden var tagen, och om 

omständigheterna efter att bilden togs har förändrats.  

 

8.3.3 Jämförelse mellan olika bilder 

Eftersom att ingen informant valde bild 29, vilken visar en liberal judisk familj med en mamma, 

en pappa och ett barn fick informanterna förklara varför de ej valde den bilden. De fick jämföra 

bild 29 med de bilder som de själva valt samt fundera över varför bild 29 inte fångade deras 

intresse samt över huruvida de fick olika uppfattningar om judendomen beroende på vilken bild 

de tittade på.  

Informant 1 förklarar att bild 29 inte upplevs representera något traditionellt. Att titta på en 

vanlig familj, som informanten uttryckte det, föll hen ej i smaken. Bilden var enligt informanten 

för vanlig. Hen jämförde bilden med nummer 25 som hen själv valt. Personen menade att bild 

25, vilken representerar en judisk sabbatsmåltid är mer informativ än bilden på familjen som 

inte utför något traditionellt. Hen förklarar att bild 29 inte känns lika religiös som exempelvis 

bild 25. Vidare förklarar hen att om hen läst texten skulle bild 29 möjligen blivit mer intressant. 
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Informant 2 jämför bild 10 med bild 29. Personen berättar att judendom känns mer strikt som 

religion om hen tolkar bild 10, än om hen tolkar bild 29. Att titta på bild 29 ger en uppfattning 

om att judendomen är till för vem som helst berättar informanten. Hen drar en koppling till 

islam, och förklarar att bild 10 känns strikt, precis som hen uppfattat att islam är som religion. 

Resonemanget utvecklas till att judendomen och islam känns mer lika som religioner om hen 

enbart tittar på bild 10. Tittar hen på bild 29, ser hen dock inga likheter mellan islam och 

judendom. 

Informant 3 valde att jämföra bild 29 med bild 26, vilken var den enda bilden som fångade hens 

intresse. Informanten redogör för sin uppfattning om judendomen om hen tittar på bild 29. Hen 

menar att det ser ut som en vanlig familj, de har vanliga kläder och ser glada ut berättar 

informanten. Det kan vara vilken familj som helst, de behöver inte vara judiska fortsätter hen. 

Bild 26 som visar en situation från förintelsen menar informanten informerar mer om judar och 

deras liv.  

Informant 4 jämförde bild 29 med bild 12. Bild 12 menar hen är informativ om judarnas 

sammanhållning, mottagaren ser att det sker något speciellt. Bild 29, däremot representerar en 

motsatt bild menar informanten. Det syns inte ens att de är judar påpekar hen.  

Informant 5 intresserade sig endast för bild fyra som visar en dokumentation av judiska offer. 

Efter att ha tittat på bild 29 förklarar den intervjuade att hen tycker att bild fyra är mer intressant 

än bild 29, då bild 29 ser ut som ett vanligt familjefoto. Bild fyra har något att förmedla, det 

upplever personen inte att bild 29 har.  

Informant 6 jämförde bild 29 med bild 10. Personen berättar att hen inte upplever bild 29 

intressant eftersom att det ser ut att vara en helt vanlig familj. De verkar inte ens religiösa 

påpekar hen. Att titta på bild 10 däremot ger en helt annan uppfattning om judendom säger 

informanten. Den bilden informerar och förmedlar fakta på ett sätt som bild 29 inte gör 

meddelar hen. 

Informant 7 berättar att hen tvekat kring om hen skulle välja bild 29 eller ej, till slut valde hen 

bort bilden. Den var inte tillräckligt intressant för att hen skulle vilja läsa mer om det som 

visades förklarar informanten. Samtidigt ville hen välja bilden av anledningen att det kanske 

ändå fanns en intressant förklaring till varför en vanlig familj fotograferats. En viss nyfikenhet 

väcktes med frågor kring familjens bakgrund. Hen undrar vad just den bilden gör bland alla de 

andra bilderna som visar mer traditionella situationer och fenomen. Bilden ser ut att förmedla 

något vardagligt och lugnt tillägger informant 7.  
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Informant 7 jämförde sedan bild 29 med bild 10, efter att ha analyserat bildernas innehåll 

meddelar informanten att hen får olika uppfattningar om judendomen beroende på vilken bild 

hen tittar på. Bild 29 ger en uppfattning av judendomen som en lugn religion, medan bild 10 

förmedlar information om att judendomen är en hetsig och seriös religion 

Informant 8 jämförde bild 29 med bild 13. Bild 13 visar en pojke som läser böner ur en helig 

skrift. Familjebilden visar att judendomen kan vara en fri religion, berättar informanten. Bilden 

på barnet däremot förmedlar en bild av att judendomen är en påtvingande religion som påverkar 

vad barn får göra. Vidare betonar informanten att hen inte vet om barnet på bild 13 är tvingad 

eller ej, men att det förekommer barn i båda bilderna och att de ser ut att ha två olika liv tycker 

informant 8 är anmärkningsvärt.  

 

Sammanfattning  

Samtliga informanter uttryckte att olika bilder hade olika funktion för vilken uppfattning de 

fick om judendomen beroende på vilken bild de tittade på. Bild 29, ansågs i flera fall 

representera en helt vanlig familj, vilket de således ej upplevde intressant. Bild 29, förmedlade 

inte tillräckligt med information om judendomen. En informant visade nyfikenhet för bild 29, 

men trots att hen fick ett litet intresse för bilden var det inte tillräckligt för att hen skulle välja 

den.  

Flera utsagor visade att bild 29 framställde judendom som en fri och lugn religion som är 

tillgänglig för alla. Medan de bilder som 29 jämfördes med påvisade en annan bild av 

judendom. Somliga berättade att bilderna som 29 jämfördes med förmedlade att judendomen 

är hetsig och påtvingande. Överlag intresserade dessa tolkningar av judendomen eleverna mer 

än vad familjebilden gjorde.  

 

8.3.4 Bilder skapar förutfattade meningar 

De som intervjuades fick fundera över bilders betydelse och om de tror att bilder kan skapa 

förutfattade meningar, detta för att ta reda på huruvida bilderna överensstämmer med skolans 

icke – konfidentiella roll. Frågorna som rörde förutfattade meningar behandlade till stor del 

fördomar. Frågorna kring området rörde både bilder generellt i vardagen samt bilder i 

religionsundervisning.  
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Informant 1 redogör för hur hen brukar vrida och vända på tolkningar av bilder. Man vill ha 

svar på fenomenet som visas, men det är ofta omöjligt att få det berättar den intervjuade. Trots 

att det är svårt att få svar av bilder skapar sig hen svar genom tolkningar. Genom att man vrider 

och vänder på bilden och tolkningen av den skapas fördomar, detta händer nästan varje dag 

menar informanten. Vidare berättar hen att alla bilder som hen möter har den funktionen. I sin 

vardag möts informanten ständigt av bilder. Ofta förmedlas normer genom bilderna som 

informanten möter. 

Informant 2 berättar att bilder har en stark tendens att skapa fördomar. Hen hänvisar till bild 13 

där en pojke läser böner och spekulerar i huruvida barnet är tvingad till att läsa bönerna eller 

om barnet gör det frivilligt. Frågorna kring om pojken är tvingad eller ej, skulle kunna leda till 

förutfattade meningar om hur judiska barn behandlas. Således kan exempelvis bild 13 skapa 

fördomar om judendomen som en sträng religion där barn inte har så stor frihet förklarar 

informanten.  Personen berättar att hen möts av mycket bilder i vardagen, allt från i sociala 

medier till tavlor i hemmet och reklamskyltar på bussen. Just reklambilder har stor inverkan på 

uppfattningen om något berättar personen. När en kompis lägger upp en semesterbild på sociala 

medier påverkas informant 2. Den intervjuade brukar jämföra sig med vad hen ser på bilder.  

Informant 3 jämför bild 29 mot de övriga bilderna för att framlägga ett exempel på hur fördomar 

kan skapas. Personen menar att bild 29 förmodligen inte har en tendens att skapa negativa 

fördomar om judendomen eftersom att bilden upplevs förmedla något vardagligt och normalt i 

förhållande till det svenska samhället. Däremot skulle resterande bilder som visar traditionell 

judisk klädsel, ritualer och barn som aktivt utför religiösa handlingar kunna skapa fördomar om 

judendomen menar informant 3. Vidare förklarar informanten att hen skulle få olika uppfattning 

om judendomen som religion beroende på om hen bara exponerats för bilder liknande bild 29, 

eller om hen endast sett bilder som de resterande bilderna i undersökningen. Informanten 

upplever inte att hen exponeras för speciellt mycket bilder i sin vardag, det är främst i skolan 

som det händer. Vad gäller reklam förklarar den intervjuade att en bild på en kyckling ger 

effekten att det vore gott med kyckling till middag, medan en text där det står kyckling inte ger 

samma effekt.  

Informant 4 är inte säker på om bilder kan skapa fördomar. Hen påverkas inte av bilder i 

omgivningen, däremot finns det en möjlighet att andra påverkas menar informanten och 

utesluter därmed inte risken att bilder kan skapa fördomar. 
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Informant 5 meddelar att bilder kan skapa fördomar men hen vet inte varför. Ibland kan bilder 

ge intryck av något och så tar man det för givet att det är så menar personen. Det händer ofta 

när man ser bilder på sociala medier berättar informanten.  

Informant 6 är övertygad om att bilder kan skapa fördomar. Den händer hen hela tiden. För att 

ge ett exempel hänvisar informanten till bild 23, vilken visar profeten som talar med höjd hand 

mot mottagarna. Den bilden kan enligt informant skapa 6 fördomen att alla judar är arga. Vidare 

syftar informanten till familjebilden, nummer 29, och förklarar att den bilden ger hen 

uppfattningen om att judendom är en familjär religion. Första tolkningen av en bild säger något 

om både fenomenet och den eventuella tillhörande brödtexten.  

Om man exponeras för många bilder av samma fenomen, och inte kompletterar kunskapen om 

ämnet med exempelvis text kan mottagaren få en vrängd uppfattning om fenomenet tror 

informanten. Vidare berättar den intervjuade att hen möts av mycket bilder i sin vardag, 

framförallt genom internet. 

Informant 7 tror att bilder kan skapa fördomar. Hen skapar ett exempel utifrån bild 22 vilken 

representerar män i en synagoga. Skulle en mottagare enbart se liknande bilder som den, finns 

det en risk att mottagaren får en uppfattning om att judendom är en tråkig religion. På bilen 

uttrycker ingen av männen någon glädje förklarar informanten. Ytterligare exemplifierar hen 

en situation utifrån familjebilden nummer 29. Bilden visar glädje och lugn, mottagaren får 

därför möjligen en uppfattning om att judendom är en lugn och härlig religion om de endast 

tittar på bilder som liknar nummer 29.  Man tolkar bilder på olika vis och dessa tolkningar 

skapar fördomar uttrycker personen som intervjuades.  

I en spekulation kring bilder generellt i vardagen kommer informant 7 fram till att alla bilder, 

oavsett om det är bilder på sociala medier eller bilder i läromedel är vinklade för att intressera 

och fånga mottagaren.  

Informant 8 berättar att bilder har påverkan på hur man uppfattar något. Det kan vara både 

positivt och negativt menar hen. Vissa bilder som hen tittade på antyder att judendomen är en 

plikt, medan bild 29 redogör för att judendomen inte är strikt. 
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Sammanfattning  

Samtliga elever är av åsikten att bilder kan skapa fördomar. Flera upplevde att det finns ett 

behov av att förstå fenomen på bilder, för att förstå dessa fenomen vrids och vänds det på 

bildernas eventuella innebörd. Vilket enligt informanterna kan leda till felaktiga fördomar. 

Vidare visar de medvetenhet kring vikten av variation av bilder för att få en bred kunskap om 

ämnet. Skulle det endast visas bilder likt familjebilden nummer 29, finns en möjlighet att det 

skapas förutfattade meningar om att judendom är en lugn och glad religion. Medan att endast 

exponeras för traditionella bilder kan ge upphov till fördomar om att judendomen är en 

aggressiv och tråkig religion.  
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9. Analys 
Empirin ovan kommer här analyseras med hjälp av W.J.T Mitchells bildtolkningsteori 

(Eriksson 2017) som presenteras under rubriken Teoretisk utgångspunkt för att 

frågeställningarna ska besvaras. Frågeställningarna lyder; Vilken betydelse har bilder i 

läromedel för elever? På vilka sätt kan bilder som förekommer i de tre undersökta läromedlen 

påverka elevers religionsuppfattning? Hur väl överensstämmer funktionen av de bilder som 

återfinns i de tre undersökta läromedlen med skolans värdegrund samt läroplan? 

Mitchell (Eriksson 2017: 31) menar att alla bilder fungerar som meningsbyggande entiteter, 

vidare påverkar allt intag av bilder mottagararens perception av fenomenet i verkligheten. För 

att beskriva hur detta går till har Mitchell (Eriksson 2017: 31) formulerat fem kategorier där 

han ingående förklarar olika bilder och dess påverkan på mottagarens uppfattning. Genom dessa 

kategorier besvaras frågeställningarna. 

 

9.1 Vilken betydelse har bilder i läromedel för eleverna? 
Den första kategorin är Graphic, kategorin innefattar visuella representationer. Exempelvis 

fotografier, illustrationer, målningar, design och skulpturer. Visuella representationer är 

artefakter påverkade av ett skapande subjekt. Det finns därmed inga objektiva visuella 

representationer. Sändaren, det skapande subjektet väljer vad som visas på bilden och därmed 

påverkar hen mottagarens uppfattning om fenomenet. Eriksson betonar problematiken i detta 

genom att belysa bildens funktion att skapa en uppfattning om brödtexten hos elever som 

använder läromedel (Eriksson 2017: 33). Informant 1 berättar under intervjun att det ibland 

förekommer källkritiskt arbete i samband med bilder i undervisningen. Vid dessa tillfällen 

diskuteras det hur bilder kan förvränga verkligheten. Informant 7 berättar under intervjun att 

alla bilder är vinklade på något vis.  

Flera av informanterna berättar att de tittar på bilden först, vilket överensstämmer med 

forskningen som presenteras under rubriken Tidigare forskning. Dessutom överensstämmer 

faktumet att eleverna först tittar på bilden och sedan på texten med Erikssons (2017: 33) 

utlåtande om bildens funktion att skapa uppfattningar om brödtexten. Flera av de intervjuade 

anger att bild har en förmåga att antingen fånga eller inte fånga ett intresse för vidare läsning. 

Således kan bilder i läromedel ha en negativ inverkan på elevernas inlärning. Motsatsen kan 

dock framträda om ett intresse för bilden finns, då menar informanterna att de vill läsa 

brödtexten också. 
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Trots att bilder skapar förutsättningar för vidare inlärning enligt informanternas utsagor så 

ställer sig informant 8 kritisk till bilder som kunskapsförmedlare. Hen menar att man inte lär 

sig något om judendomen av att titta på en bild där en människa står lutad mot klagomuren. 

Sammanfattningsvis kan man därmed dra slutsatsen av informanternas svar som framkom 

under intervjuerna att det inte förekommer speciellt mycket arbete kring faktumet att bilder är 

artefakter resulterade av skapande subjekt. Vidare bekräftas Erikssons (2017: 33), åsikt om 

bildens funktion för brödtexten.   

Tredje kategorin kallas för Perceptual, den syftar till det förnimbara som enligt Mitchell 

(Eriksson 2017: 35 – 36) förmedlas inom bild genom tecken. Det skapande subjektet kan 

använda olika metoder för att påverka mottagarens tolkning. Exempelvis kan färger och 

symboler användas med avseendet att vinkla tolkningen av artefakten. Tolkningen baseras på 

tidigare erfarenheter av det som visas på bilden.  

Innebörden av kategorin Perceptual återfinns i informanternas utsagor. Då det inte finns någon 

möjlighet att tala med det skapande subjektet bakom bilderna för att ta reda på eventuella 

metoder som använts för att fånga mottagarnas intresse, utgår resonemanget från 

informanternas motiv kring varför de blev intresserade av somliga bilder.  

Flera informanter berättade att de bilder som intresserade dem representerade något som de 

redan var intresserade av. Exempelvis hade informanter intresse för konst, förintelsen, ritualer 

samt kläder.  Intressen kan klargöras som tidigare erfarenheter vilket kan förklaras vara 

motiverande enligt Mitchells teori då han menar att tidigare erfarenheter påverkar hur en bild 

uppfattas (Eriksson 2017: 35 – 36). Vidare motiverades somliga av att bilderna hade fina färger. 

Därav kan man säga att tidigare intresse samt fina färger skapade ett intresse för bilderna enligt 

kategorin Perceptual. Vidare enligt informanternas utsagor innebär det att inlärningen 

påverkas. Av informanternas svar framgår det att intresset som bilden skapar, vilket är det första 

som individerna la märke till, påverkar huruvida de vill lära sig mer om ämnet eller ej. Således 

påverkas eleverna av det förnimbara i bilder, vilket i sin tur leder till påverkan för vidare 

inlärning. Därmed kan bilder i läromedel ha negativ eller positiv betydelse för elever. Det går 

att utläsa från intervjuerna att om eleverna motiveras av bilden kan det påverka inlärningen i en 

positiv riktning, om bilderna däremot inte intresserar eleverna finns en risk för att inlärningen 

blir drabbad. 
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9.2 På vilka sätt kan bilder som förekommer i de tre undersöka läromedlen påverka 

elevers religionsuppfattning? 
Föregående frågeställning besvarades bland annat med att bilder påverkar elevernas uppfattning 

av brödtexten. Dessutom så påverkade bilderna huruvida eleverna fick ett intresse för vidare 

inlärning eller ej. Med detta resultat kan slutsatsen dras att elevernas religionsuppfattning 

påverkas av bilderna. Finner de inget intresse för vidare inlärning är det möjligt att 

uppfattningen om den aktuella religionen som visas på bild påverkas enligt Mitchells teori. 

Kategorin Graphic innefattar fakta att bilder är mångdimensionella och simultana vilket skapar 

flera tolkningsmöjligheter hos betraktaren. Vid en intervju påträffades en spekulation hos en av 

informanterna som visar hur samma bild, nummer 29 gav hen ett tudelat intresse. Hen blev 

intresserad av bild 29 då den skilde sig från de övriga bilderna, trots det valde hen inte bilden 

då den inte uppfyllde kriterierna helt för att betraktas som en intressant bild. Informant 1 

förklarar att hen brukar vända och vrida på bilder och skapa olika tolkningar för att få svar på 

funderingar. 

En fråga i intervjun behandlar huruvida bilder kan skapa för domar. Svaren från informanterna 

går hand i hand med Mitchells (Eriksson 2017: 33) teori om bilder som mångdimensionella. 

Tolkningsmöjligheterna som Mitchell menar uppstår i kontakt med en bild, förklarar 

informanterna kan leda till eventuella fördomar. Olika bilder ger olika tolkningar, därmed finner 

eleverna som intervjuades att olika bilder som de exponerades för i undersökningen gav olika 

tolkningar av judendomen.  

Den andra kategorin som ryms i Mitchells teori är Optical. Kategorin innefattar fenomen som 

speglas spontant. Dessa bilder betraktas som reflexioner, inte representationer som bilderna i 

föregående kategori räknades som. När en person varseblir en reflexion förväntas personens 

tidigare erfarenheter och förutfattade meningar om artefakten bekräftas. För att mottagaren ska 

få sina tidigare erfarenheter och förutfattade meningar bekräftade så sker en tolkning av 

reflexionen.  

I intervjuerna tog informanterna inte del av reflexioner däremot påvisar somliga av 

informanternas spekulationer och diskussioner hur förväntningar bekräftas eller ej. Ur ett vidare 

perspektiv menar flera informanter att bilder som de exponeras för kan skapa fördomar. De får 

genom bilden en uppfattning om hur något är, och den förväntningen följer sedan med i 

verkligheten. Detta skulle enligt Mitchells teori kunna innebära att eleverna har med sig en bild 
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av judendomen från undervisningen, vilken förväntas bekräftas när reflexioner möts i 

samhället. Fördomar skulle således kunna användas vid tolkning av reflexioner. 

Den fjärde kategorin i Mitchells (Eriksson 2017: 36) bildtolkningsteori är Mental. Kategorin 

behandlar mentala bilder, vilket är representationer av fenomen som förekommer i människors 

huvuden. Dessa representationer kan vara minnen, föreställningar och tankar. Det behöver inte 

vara konkreta artefakter utan även abstrakta tankefigurer ryms inom Mental.  

Mitchell (Eriksson 2017: 36), hänvisar till kognitionsforskning som visar att mentala 

representationer påverkar hur individer uppfattar samma fenomen i verkligheten. Det gäller 

oavsett om personen upplevt fenomenet tidigare eller endast sett en bild av det. Detta är vad 

som händer vad gäller elevernas förståelse för judendomen, om deras utsagor kring fördomar 

analyseras.  Eriksson (2017: 36) förklarar att bilder i läromedel har en effekt för hur elever 

uppfattar exempelvis andra kulturer i verkligheten som de tidigare aldrig bekantat sig med mer 

än genom bild.  

Informanterna uppger att de tittar på bilden först. Ibland läser de bildtexten och beroende på 

intresset som bilden skapat så läser de även brödtexten. Enligt Mitchell (Eriksson 2017: 36) har 

både bild och text funktionen att skapa mentala representationer. Informant 6 berättar att bilden 

etsar sig fast först i minnet och lämnar minnet sist. Personen berättar att när hen tänker tillbaka 

på något hen lärt sig, så är det bilden från undervisningen som hen ser, och därifrån minns hen 

fakta. Informant 7 förklarar att bilder säger mer om ett fenomen än vad text gör. Även informant 

8 och 2 betonar bildens vikt för att skapa intryck av ett fenomen. Informant 1 samt informant 3 

menar att bilden är en snabb informationskälla, vidare läser de eventuellt texten.   

De intervjuade eleverna förklarar att bilderna har en påverkan på hur något uppfattas, vidare 

diskuterar de huruvida dessa uppfattningar kan leda till fördomar. Svaren som informanterna 

anger tyder på att bilder kan skapa fördomar. Detta gäller trots att flera av informanterna är 

relativt obekanta med judendomen.  

Informant 1 förklarar att hen vrider och vänder på bilder för att få svar på frågor. Ofta är det 

inte möjligt att få svar genom bilder betonar hen. Ändå letar hen efter svar och bildar sig egna 

svar genom tolkningar. Därmed uppstår fördomar förklarar informant 1. Informant 2 skapar ett 

exempel för att visa hur en av bilderna som förekommer i undersökningen kan skapa 

uppfattningar om hur judiska barn behandlas. Bild 13, vilken visar en pojke som läser böner 

ger upphov till frågor kring om barnet är tvingad till handlingen eller om han läser frivilligt. 
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Dessa frågor kan skapa fördomar, vilka fungerar som en uppfattning om hur judiska barn har 

det.  

Informant 3 jämför bild 29, som visar en liberal judisk familj med övriga bilder som 

förekommer i undersökningen. Eleven berättar att hen får olika uppfattning om judendomen 

beroende på vilken bild hen tittar på. Bild 29, ger inte upphov till några negativa fördomar, 

däremot skulle resterande med traditionella bilder kunna skapa negativa fördomar om 

religionen menar hen. Även informant 6 gör en jämförelse med utgång i bild 29. Hen menar att 

bild 29 ger uppfattningen att judendom är en familjär religion. Medan bild 13, som visar 

profeten med höjd hand skulle kunna skapa fördomen att judar är arga. Ytterligare gör 

informant 7 en jämförelse mellan bild 29 och bild 22. Bild 22 visar män i en synagoga. Eleven 

berättar att bild 22 kan förmedla en uppfattning om att judendom är en tråkig religion. Medan 

bild 29 ger uppfattningen om att judendom är en lugn och härlig religion. Skulle elever endast 

se bilder liknande 29 så skulle uppfattningen om judendomen vara på ett annat sätt om eleverna 

exponeras för resterande bilder som förekommer i undersökningen också menar informanten. 

Det är så fördomar skapar menar hen. Informant 8 berättar att vissa bilder gav hen intrycket att 

judendomen är en plikt medan bild 29 gav en uppfattning om att judendomen inte är strikt.  

Ovanstående svarutlåtanden från informanterna tyder på att bilderna som de exponerats för 

påverkar deras uppfattning om judendomen. Bilden intresserar eleverna först, dessa skapar 

uppfattningar vilka sedan påverkar hur judendomen betraktas. Således bekräftas kategorin 

Mental i Mitchells bildtolkningsteori (2017: 36). 

Kategori fem i Mitchells bildtolkningsteori kallas för Verbal (Eriksson 2017: 36-37). Verbal 

behandlar metaforer och beskrivningar samt hur dessa företeelser har betydelse för 

tankeprocessen vid uppfattningen av diverse fenomen. Beroende på tidigare kulturbundna 

situationer samt upplevd verklighet bildas olika metaforer. Dessa metaforer påverkar sedan hur 

individer uppfattar olika fenomen. Då metaforerna är individuella kan samma fenomen 

uppfattas olika av olika personer.  

De intervjuade eleverna diskuterade huruvida förutfattade meningar och fördomar kan skapas 

genom bilder. Exempel från informanternas spekulationer och analyser återfinns ovan under 

rubriken Analys, samt under rubriken Empiri. Enligt Mitchell (Eriksson 2017: 36 – 37), är 

metaforer en form av bild, vilken eleverna skapar i sitt inre genom att studera bilderna i 

läromedlen. Eleverna tittade på bilderna och diskuterade eventuella förutfattade meningar som 

kan uppstå, dessa bilder presenteras för eleverna – i en för dem – upplevd verklighet. När 
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eleverna skapar sig metaforer för fenomenet, uppstår det i samma situation som eventuella 

fördomar skapas. Dessa metaforer bestående av eventuella fördomar påverkar sedan hur ett 

fenomen uppfattas i verkligheten. I det här fallet så påverkas elevernas uppfattning om 

judendomen genom bilderna som de exponeras för i läromedlen 

 

9.3 Hur väl överensstämmer funktionen av de bilder som återfinns i de tre undersökta 

läromedlen med skolans värdegrund samt läroplan? 
Skolans värdegrund ska ligga till grund gör ett arbete som tillhandahåller utveckling för 

demokratiska medborgare. Undervisningen ska främja människors okränkbarhet. (Skolverket 

2011: 5-6) Med utgångspunkt i empirin som påvisar att elevers uppfattning av fenomen i 

verkligheten påverkas av bilder som de exponeras för i skolan samt i kategorin Mental som 

anger en förklaring till bilders funktion för verklighetsuppfattningen besvaras frågeställningen 

med svaret att bilderna i de undersökta läromedlen ej stämmer väl överens med skolans 

värdegrundsarbete. Bilderna påbjuder fördomar vilket skolan enligt dess icke-konfessionella 

roll (Skolverket 2011: 5-6) ej ska ge upphov till.  

Läroplanen, Gy 11 (Skolverket 2011) redogör att religionsämnet på gymnasiet ska ge eleverna 

möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper inom religion, livsåskådningar och olika 

etiska förhållningssätt. Religionsämnet ska tillhandahålla en utvecklingsmöjlighet för eleverna 

att skapa respekt och förståelse för olika sätt att leva och tänka på. Svarsutlåtanden från 

intervjuerna påvisar faktum att olika bilder ger upphov till olika förutfattande meningar om 

judendomen. Med ett resonemang som tar utgångspunkt i läroplanen samt empirin och teorin 

besvaras frågeställningen med att funktionen av bilderna i de undersökta läromedlen inte 

stämmer helt överens med läroplanen.  
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10. Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur bilder i religionsläromedelsböcker för 

gymnasieelever kan påverka mottagarnas religionsuppfattning. Som ovan nämnt har skolan ett 

värdegrunduppdrag att uppfylla, samt en läroplan att luta undervisningen på. Därav finns det 

diverse förutsättningar som bilder i läromedlen bör leva upp efter. För att besvara syftet har tre 

frågeställningar bearbetats. Dessa är; Vilken betydelse har bilder i läromedel för elever? På 

vilka sätt kan bilder som förekommer i de tre undersökta religionsläromedlen påverka elevers 

religionsuppfattning? Hur väl överensstämmer funktionen av de bilder som återfinns i de tre 

undersökta läromedlen med skolans värdegrund samt läroplan? Syftet uppfylls med hjälp av 

W.J.T Mitchells bildtolkningsteori samt insamlad empiri från intervjuerna.  

Frågorna om vilken betydelse bilder i läromedlen har för elever samt på vilka sätt bilder i 

läromedel kan påverkas elevers religionsuppfattning kan utifrån Mitchells kategori Graphic 

(Eriksson 2017: 33) och med hjälp av empirin besvaras. Bilder visade sig kunna ha såväl positiv 

som negativ betydelse på elevernas religionsförståelse. Sändaren är ett skapande subjekt som 

kan påverka mottagarnas uppfattning av artefakten. Vidare påverkar bilden hur brödtexten 

uppfattas beroende på vilket intresse bilden framkallar hos mottagaren vilket kan påverka 

religionsuppfattningen. Kategorin Optical besvarar frågeställningarna med att 

religionsuppfattningen kan påverkas i och med att mottagaren av en bild skapar förutfattande 

meningar om fenomenet som sedan förväntas bekräftas i kontakt med en reflexion. Vid kontakt 

med reflexionen appliceras tidigare tankar om fenomenet och reflexionen påverkas därefter. 

Den tredje kategorin, Perceptual kan besvara de två första frågeställningarna med att bilder 

påverkar elevers vidare inlärningen av ett ämne efter att de betraktat en bild. Huruvida bilden 

fångar elevens intresse genom det förnimbara kommer eleverna att bearbeta inlärningen av 

ämnet på olika vis. Därav kan elevernas religionsuppfattning påverkas av bilder i läromedel. 

Den fjärde kategorin är Mental. Med kategorin kan frågeställningen om hur elevers 

religionsuppfattning påverkas av bilder i läromedel besvaras med att bilder skapar mentala 

representationer av ett fenomen som sedan påverkar hur artefakten uppfattas i verkligheten. 

Dessa mentala representationer kan innebära att bilder skapar förutfattade meningar och 

fördomar om religion hos eleverna och därmed påverkas elevernas religionsuppfattning genom 

bilder i läromedlen. Femte kategorin, Verbal behandlar hur bilder kan skapa metaforer som 

läggs till grund för hur fenomen från bild uppfattas i verkligheten, samt vice versa. Om eleverna 

skapar fördomar om fenomenet som betraktas på bild påverkas metaforen av det, därefter 
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påverkas uppfattningen av fenomenet i verkligheten. Således kan frågeställningen besvaras med 

faktum att elevernas religionsuppfattning påverkas av bilder i läromedlen genom metaforer.  

Den tredje frågeställning behandlar hur väl funktionen av de bilder som återfinns i de tre 

undersökta läromedlen överensstämmer med skolans värdegrund samt läroplan. 

Frågeställningen besvaras genomengående bearbetat av samtliga av Mitchells kategorier i 

bildtolkningsmodellen. Teorin samt empirin påvisar att bilder påverkar elevers 

religionsuppfattning, det kan ske i positiv riktning samt i negativ riktning. I och med bilders 

möjliga negativa påverkan på religionsuppfattningen kan bilder förklaras motstrida skolans 

läroplan samt värdegrund i vissa fall.  

Specifikt kategorin Mental förklarar hur bilder skapar mentala representationer vilka kan 

motstrida skolans värdegrund och läroplan. De mentala representationer som uppstår kan 

möjligen ha negativ inverkan på elevens religionsuppfattning visar Mitchells bildtolkningsteori 

samt insamlad empiri. I dessa fall kan bilder i läromedlen anses opponeras mot skolans 

värdegrund samt läroplan.  
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11. Slutdiskussion  
Syftet att undersöka hur bilder i religionsläromedel kan påverka elevers religionsuppfattning 

besvarades med hjälp av empiri från semistrukturerade intervjuer med åtta stycken 

gymnasieelever samt med hjälp av W.J.T Mitchells bildtolkningsteori. Vidare användes skolans 

värdegrundsarbete samt läroplan som en del i empirin.  De frågeställningar som besvarades var 

Vilken betydelse har bilder i läromedel för elever? På vilka sätt kan bilder som förekommer i 

de tre undersökta religionsläromedlen påverka elevers religionsuppfattning? Hur väl 

överensstämmer funktionen av de bilder som återfinns i de tre undersökta läromedlen med 

skolans värdegrund samt läroplan?  

Med hjälp av empiri och teori framställdes resultat av frågeställningarna, bilder i läromedel 

visade sig ha betydelse för elevers inlärning av religionskunskapsämnet i skolan. Bilderna kan 

påverka eleverna religionsuppfattning genom att de ligger till grund för en 

inlärningsutgångspunkt. Antingen fungerar bilderna för att skapa ett intresse för vidare 

inlärning eller ej, detta kan påverka elevernas religions uppfattning beroende på om de får 

intresse för at lära sig mer eller inte. Vidare skapas mentala representationer samt förutfattande 

meningar av fenomen som exponeras på bild, dessa mentala representationer och förutfattade 

meningar som skapas kan påverka elevers religionsuppfattning. Exempelvis sker det genom 

fördomar. Det bör beaktas att informanternas utlåtanden syftar till att olika bilder skapar olika 

förutfattade meningar. En bild som representerar en traditionell judisk situation skapar en typ 

av förutfattad mening, medan en bild som representerar en vanlig familjekonstellation där 

objektet inte framstår religiöst eller skapar en annan förutfattad mening av judendomen. Vilken 

enligt somliga av informanterna är en mer positiv bild av judendomen än bilderna 

representerade traditionella situationer. Därmed bör bildindexet beaktas. Av samtliga bilder 

som förekom vilket var 29 stycken bilder, varav tre bilder tillhandahöll två bilder, 

representerade 28 av bilderna traditionella situationer. En bild, nummer 29, representerande en 

liberal judisk familj med en mamma, en pappa och ett barn. Inga tecken på bilden antydde att 

familjen är judisk. Denna bild ansågs av informanterna vara mindre intressant, i spekulationer 

kring fördomar framkom det dock att om mottagare bara skulle exponeras för bilder lika 

nummer 29 alternativt endast exponeras för bilder lika de övriga så skulle mottagarnas 

uppfattning om judendomen variera. Därav är det av vikt att analysera vidare huruvida 

läromedel skulle kunna tillhandahålla ett mer representativt jämnfördelat bildinnehåll för att 

motverka skeva uppfattningar hos mottagarna. Bilderna erhåller dessutom fler bilder på män än 
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på kvinnor. Elevernas uppfattning om huruvida judendomen är till för alla kön skulle därför 

vara intressant. 

Analysen av empirin tillsammans med Mitchells bildtolkningsmodell framhäver att bilder i 

läromedel ej är representativa för det arbete som värdegrunden i skolan samt läroplanen ska 

tillhandahålla. Därmed besvaras den tredje frågeställningen. De andra frågeställningarna 

besvaras med fakta att bilder påverkar elevers religionsuppfattning samt att det kan göras både 

i positiv och negativ riktning. Görs det i negativ riktning så motsätts skolans 

värdegrundsuppdrag samt att skolans läroplan motstrids. Därav är det av ytterligare vikt att 

vidare forskning uppfyller ett resultat kring huruvida läromedel kan tillhandahålla ett mer 

representativt urval av bilder i läromedel.  

Tidigare forskning, vilken presenteras under rubriken Tidigare forskning redogör för att bild 

har betydelse för elevers upptag av information. Bilden är det som eleven möter först menar 

Petterson (1994). Vidare hänvisar Petterson (1994) till forskning som visar att 43 % av lärarna 

i en undersökning är av åsikten att bilder och text ej anknyter väl till varandra i läromedlen. 

Även i den här studien framkommer det att eleverna bearbetas bild före text. Huruvida bild och 

texter anknyter till varandra eller ej i aktuella läromedel studeras inte. Däremot kan denna studie 

komplettera Pettersons fakta med att betona vikten av text och bild tillsammans. Bilder har 

enligt informanterna stor påverkan på inlärningen, flera informanter belyser att bilder är 

viktigare än text. Därav är det centralt att bilderna som förekommer i läromedlen representerar 

samma fakta som brödtexten.  

Dahlin (2006) presenteras även han under Tidigare forskning. Han belyser vikten av skolans 

uppdrag att förmedla neutrala bilder. Speciellt med tanke på samtiden som är influerad av 

vinklade bilder. Vidare belyser Dahlin (2006), likt Petterson (1994) att det finns brister i 

anknytningen mellan text och bild. Dahlin (2006) framhåller ett resonemang kring att somliga 

bilder i läromedel inte uppfyller någon väsentlig funktion, inte heller upplevs samtliga bilder i 

läromedel vara aktuella. Denna studie kompletterar faktum att skolan har ett uppdrag att 

uppfylla och att en del i uppdraget är att förmedla en neutral bild – i detta fall av judendom – 

men att så inte är fallet i praktiken. Dahlin (2006) belyser vikten av skolans neutrala bild, den 

här studien påvisar hur bilder i tre undersökta läromedel ej lever upp till förväntningar kring 

skolans neutrala roll.  

Under rubriken Bakgrund redogörs det för granskning av läromedel. Mellan 2006 och 2014 hr 

det endast skett en efterkontroll som granskat läromedel (Skolvärlden 2014). Granskningen 
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påvisade fakta att läromedel stämmer dåligt överens med skolans läroplan. Granskningen 

påvisar samma resultat som en slutsats i den här studien kan påvisa. Därav behövs mer 

forskning kring ämnet, samt framtagande av en lösning på problemet. Hur ska läromedel 

formuleras för att uppfylla aktuellt värdegrundsarbete samt aktuell läroplan? Möjligen är bilder 

en effektiv metod för att skapa intresse hos eleverna om rätt förutsättningar exponeras på bilden, 

men en stjälpande metod för att skapa demokratiska samhällsmedborgare? Genom att ha 

uppfyllt syftet och tagit reda på hur elevers religionsuppfattning påverkas av bilder i läromedel, 

kan studien förhoppningsvis ligga till grund för forskning som behandlar en lösning på 

problemet.  

Vidare vore det av intresse att utföra studien i ett bredare perspektiv för att få en större 

generaliserbarhet på slutsatsen. Denna studie är relativt liten, slutsatsen gäller möjligtvis endast 

för de elever som agerar informanter, samt för de tre undersökta läromedlen. Vidare studier 

skulle kunna bekräfta slutsatsen i större utsträckning. I en ytterligare studie vore det intressant 

att undersöka en större del av populationen. Att studera bilder i olika ämnen, samt bilder i fler 

böcker vore även det av vikt för starkare generaliserbarhet. Även bilder som förekommer i 

digitala läromedel skulle vara av intresse att studera.  

I empirin påvisas det att elever är mindre vana vid läromedelsböcker, däremot har de desto 

större erfarenhet av Powerpointpresentationer. Studien behandlar just bilder i läroböcker, men 

med utgångspunkt i elevernas utsagor finns det belägg för att generalisera bilders funktion och 

inte begränsa slutsatserna som förknippade till just bilder i läromedel. Eleverna spekulerar fritt 

kring sina erfarenheter av bilder, dessa erfarenheter utgår från både läromedelsböcker samt 

Powerpointpresentationer och även från bilder generellt i vardagen. Samtliga bildkällor 

resulterar i liknande spekulationer vilka samtliga besvarade frågeställningarna. Att anlägga en 

annan teori än Mitchells bildtolkningsteori för att besvara frågeställningarna hade möjligen 

vidgat slutsatsen. 
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13. Bilagor 
Intervjufrågor 

Bakgrundsfakta 

• Vilka religionskurser har du läst på gymnasiet? 

• Vilken typ av läromedel har använts i undervisningen?  

o Böcker? Egna? Film? Internet? 

• Vilken typ av läromedel har du uppskattat? 

Användning av bilder 

• Har det förekommit bilder i samband med de olika religionerna? 

• Har bilderna kunnat beskriva något om någon religionerna?  

• Om läraren visat bilder, har hen förklarat något kring bilderna? 

Bilders betydelse 

• Om du möts av läromedel där det finns både text och bild, vad tittar du på först? 

o Läser du texten eller tittar du på bilden? 

o Varför är det så?  

• Vilken typ av bild fångar ditt intresse? (Visar bilder. Informanten studerar samtliga 

bilder och väljer de som först fångar intresse. Jämför tillsammans.) 

• Vilken funktion fyller bilderna? 

• Motsvarar bilderna vad du lärt dig om judendom?  

o Om inte, vad är skillnaden? 

• Tror du att bilder kan skapa förutfattade meningar / fördomar?  

o Hur? 

Bilder generellt 

• Möts du av mycket bilder i din vardag i samhället? 

• Vilken roll har de bilderna du möter i vardagen för dig? 

Avslutning 

• Vill du tillägga något? 
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