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Inledning 
 
”Under 1960-talet blev grundprincipen att skolans religionsundervisning skulle vara objektiv i 

den meningen att den sakligt och allsidigt skulle beskriva olika religioner och livsåskådning-

ar.”1 Ämnet religionskunskap har under åren genomgått en stor förändring i Sverige, detta 

från att ha varit renodlad Kristendomsundervisning2 till att bli ett mer allmänomfattande och 

värdegrundsbaserat ämne där demokrati och mångfald utgör hörnstenar och där olika livs-

åskådningar ger sig till känna. I dagens mångkulturella och demokratiska skola så skall 

undervisningen främja elevers förståelse för andra människor men också deras inlevelseför-

måga.3 Det är vanligt att elevers egen kontext ställs jämsides med en annan kulturs i den 

nutida religionsundervisningen, alltså att ett vardagsliv kopplas till ett annat för att öka 

förståelsen om allas lika värde. Jag som blivande lärare har uppmärksammat att det ofta är vid 

dessa tillfällen som positiva kulturmöten blir synliga, men det händer även att de negativt 

betingade kulturkrockarna gör sig till känna när kontext kopplas till kontext. Elever och 

ungdomar reagerar naturligtvis på det som traderas i skolan, och därför är det viktigt att det 

som traderas håller en hög och objektiv kvalité. 

 

I nästan varje undervisningssituation så är något slags läromedel inblandat, det är ytterst 

sällan som en lärare genomför en lektion med helt tomma händer4, utan ens en penna som 

pedagogiskt hjälpmedel. Faktum är att kvalitén, objektiviteten och sanningshalten i läromed-

len påverkar resultaten av undervisningen, alltså i förlängningen hur våra elever ser på sin 

omvärld. Med tanke på detta så måste skolorna idag granska sina läromedel grundligt, de 

behöver se över vilka signaler som läromedlen sänder ut, vilka budskap som förmedlas och 

vilken kunskap som traderas. Alla lärare behöver försäkra sig om att deras och skolans 

läromedel håller en objektiv, saklig och uppdaterad ton – och att de inte innehåller schablon-

bilder som förenklar eller ger eleverna felaktiga uppfattningar om andra människor. I rappor-

ten Mångfald mot enfald så skriver Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet att: 

”alla i vårt samhälle bär ett ansvar för att inte tystna.”5 Detta gäller naturligtvis även lärarkå-

ren. Jag ställer mig därför frågan hur objektiva dagens läromedel egentligen är? 

                                                       
1 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap 2009-10-05 
2 Almén, Edgar (2000). Livstolkning och värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköping: 

Univ., Skapande vetande, Sven G Hartman s. 214 
3 Lpf 94 
4 Imsen, Gunn (1999). Lärarens värld: introduktion till allmän didaktik. Lund: Studentlitteratur s. 302 
5 Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet (1989). Mångfald mot enfald: slutrapport från Kommissio-

nen mot rasism och främlingsfientlighet. D. 1. Stockholm: Allmänna förl. s. 69 
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Vem bär granskningsansvaret? 

 

Fram till år 1991 så objektivitetsgranskade Statens Institut för läromedel (SIL) läroböcker och 

andra typer av läromedel som användes i svenska skolor.6 Idag är institutet nedlagt och det är 

upp till varje kommun att kvalitetssäkra sina läromedel. På skolverkets hemsida framgår det 

att det idag är rektorerna som bär det huvudsakliga ansvaret för att deras elever skall få 

tillgång till läromedel av ”god kvalitet”.7 När jag ringer till skolverkets upplysningstjänst så 

får jag svaret att: ”det är upp till varje lärare att granska de läromedel som används.”8 Jag 

tolkar detta som att rektorerna idag bär det övergripande ansvaret men att själva granskningen 

utförs av de enskilda lärarna alternativt av olika ämnesgrupper. Det finns idag inget statligt 

verk som ägnar sig åt att objektivitetsgranska läromedel i Sverige, men det finns väl en stor 

mängd förlag som ägnar sig åt att producera läromedel av olika slag. 

 

Objektivitetsgranskningen som SIL ansvarade för fram till år 1991 omfattade en rad olika 

undersökningar som idag utan statlig inblandning genomförs av enskilda skolor. En av dessa 

var objektivitetsgranskningen av bilder i läroböcker. Det finns inte längre något generellt 

recept för hur objektivitetsgranskning och kvalitetssäkring av läromedel skall gå till ute i 

landet – och jag ställer mig därför frågorna vad som har hänt med våra läroböcker sedan SIL 

lades ner? Lyckas de nya böckerna att förmedla rättvisa bilder av ett par av mänsklighetens 

olika livsåskådningar till våra elever? Vilka budskap är det som når våra unga och är dessa 

objektiva eller värderande? 

 

Syfte och frågeställningar 
 
Mitt övergripande syfte med detta examensarbete är att genomföra objektivitetsgranskningar 

av bilder i läroböcker som har getts ut efter att SIL lades ner. Jag har för avsikt att undersöka 

bildkvalitén i sin helhet men framförallt bildspråk och budskap. 

 

Sammantaget så kommer undersökningen att rymma följande frågeställningar: 

 

                                                       
6 www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2103581.svd 2009-09-14 
7 http://www.skolverket.se/sb/d/2776 2009-10-05 
8 Skolverket (2009) Upplysningstjänsten till allmänheten, lärare, elever och föräldrar 2009-10-05, Telefon: 

0852733200 
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 Vilka bilder och bildtexter finns kopplade till läroböckernas beskrivningar av de fem 

stora livsåskådningarnas vardagsliv? 

 Vilken form och vilket innehållsligt värde har bilderna? 

 Finns det likheter och skillnader alternativt vanliga mönster beträffande hur olika livs-

åskådningarnas vardagsliv framställs? 

 Är vardagslivet objektivt presenterat i läroböckerna? (med hjälp av bild och bildtext) 

 

Avgränsningar och urval 
 
För att kunna genomföra denna studie så har jag behövt göra en stor mängd avgränsningar på 

grund av tids- och resursmässiga skäl. Följande avgränsningar har vidtagits: 

 

– Bilderna som objektivitetsgranskas och analyseras är hämtade från fyra läroböcker som har 

funnits och som finns i klassuppsättningar på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Böckerna 

har ingått och ingår i kursen: religionskunskap A och är publicerade/tryckta under tvåtusenta-

let. 

 

– Bilderna som objektivitetsgranskas är bilder som på något vis enligt böckerna anknyter till 

vardagslivet i de fem stora livsåskådningarna (judendom, kristendom, islam, hinduism och 

buddhism). I största möjliga mån så har bilderna valts ut med hänsyn till angränsande texters 

innehåll, alltså faktatexter som på något vis beskriver människors vardagsliv och livssyn. 

 
– Undersökningens bildmängd har avgränsats till en vardagsbild per livsåskådning och 

lärobok. Varje livsåskådning representeras alltså av totalt fyra stycken bilder var, den totala 

bildmängden uppnår tjugo stycken bilder. 

 

Följande läroböcker har blivit föremål för denna uppsats objektivitetsgranskning: 

 

 (2002) Tro i tid och rum – Arne Löwgren, Bo Ahlberg, Lars Ryberg. 

 (2003) Människan och tron – Ola Björlin. 

 (2007) Religion och livet – Börge Ring. 

 (2008) Relief Livsvägar: religionskunskap för A-kursen – Nils-Åke Tidman, Kerstin 

Wallin. 
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Metod 
 
Jag kommer i min uppsats att använda mig av en analytisk och komparativ metod vid själva 

objektivitetsanalysen. Med hjälp av de nio punkterna i min analysapparat så avser jag att 

analysera och granska bilderna som finns i läroböckerna som undersökningen rymmer. Syftet 

med objektivitetsgranskningen är att upptäcka eventuella likheter och skillnader, alternativt 

mönster i hur de olika livsåskådningarnas vardagsliv framställs i de olika böckerna. Syftet är 

alltså inte att peka ut eller ifrågasätta någon specifik - läroboksförfattare, fotograf, konstnär, 

illustratör eller något förlag. 

 

I en hermeneutisk anda så kommer jag i min objektivitetsgranskning att ägna mig åt att 

bredda min förståelse för de fenomen som jag studerar, alltså i mitt fall åt en förståelse för 

bildernas innehåll men också för hur bilder påverkar oss människor. Med hjälp av mina 

kunskaper, tankar, känslor och intryck så kommer jag att studera och objektivitetsgranska 

bilderna. Jag vill stryka under att min tolkning är subjektiv och att jag inte ser mina gransk-

ningar som slutgiltigt sanna, det är viktigt att vara medveten om att mina tolkningar kan vara 

kulturellt färgade även om mitt mål är att komma undan eventuella kulturellt betingande 

ovanor. Under hela undersökningen så har mitt mål varit att vara så objektiv och öppen som 

möjligt när jag gör mina granskningar och tolkningar. Både innan och under arbetets gång så 

har litteraturstudier varit en stor del av mitt arbete, dessa har omfattats av såväl bildanalysmo-

deller som SIL:s dokument och riktlinjer om objektivitetsgranskning. 

 

Exempel på objektivitetsgranskning och bildanalys 
 
SIL:s objektivitetsgranskning av läromedel – sex frågor om objektivitet 

Statens institut för läromedel (SIL) hade under sin verksamma period en mall som de utgick 

ifrån när de granskade läroböcker, i denna mall så fanns ett flertal punkter som avsedde 

objektivitetsgranskningens olika delar, och ett par av dessa omfattade de visuella framställ-

ningarna med tillhörande undertexter. Jag har nedan valt att citera de punkter som jag anser 

har varit relevanta att ta vara på och efterlikna i min analysapparat. Följande punkter som 

citeras är hämtade ur SIL:s original-PM, Objektivitetsgranskning av läromedel – sex frågor 

om objektivitet9 som finns arkiverat på riksdagsbiblioteket i Stockholm: 

                                                       
9 Objektivitetsgranskning av läromedel: sex frågor om objektivitet: PM. (1984). Stockholm: Statens inst. för 

läromedelsinformation (SIL) 
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 ”Är det utrymme som ägnas olika händelser, förhållanden, ståndpunkter etc. rimligt?”10 

 ”Innehåller framställningen i det aktuella läromedlet några oriktiga sakuppgifter?”11 

 ”Är läromedlets presentationssätt sådant att det gynnar eller missgynnar en part 

(ståndpunkt, värdering, …) på en annans bekostnad genom t ex osakligt värdeladdat eller svårt språk, 

ensidiga bilder etc.?”12 

 

Rune Petterssons Bilder i läromedel 

Rune Petterssons rapport Bilder i läromedel har förutom SIL:s objektivitetsgranskning gett 

mig en mängd med inspiration och kunskap om hur en bild kan analyseras, tolkas och grans-

kas. Nedan har jag valt att citera några och delar av Petterssons punkter: 

 

 ”Mottagare: Vad är det för målgrupp?”13 

 ”Innehåll: […] Vilka motiv, fakta eller händelser innehåller bilden?”14 

 ”Utförande: Vilken typ av bild är det?”15 

 ”Associationer: Vilka associationer, tankar och föreställningar ger bilden upphov till?”16 

 ”Bildspråk: Är bilden lätt eller svår att förstå? Är motivet vanligt eller ovanligt? […] Har bilden dolda 

budskap om kön, politiska uppfattningar, ras, religion eller ålder?”17 

Analysapparat 

 

Följande frågor beträffande form, innehåll och tolkning av bildspråket kommer att appliceras 

på de tjugo bilder som i denna uppsats skall objektivitetsgranskas. 

 

FORM OCH INNEHÅLL 

 

1. Hur är bilden placerad, vilket utrymme ges den och vilken fysisk form är den stöpt i? 

Är det ett fotografi, ett diagram, en målning? 

2. Vad eller vilken situation i vardagslivet föreställer bilden? Vilka motiv, händelser och 

fakta finns? 

 

                                                       
10 Ibid s. 3 
11 Ibid s. 4 
12 Ibid s. 9 
13 Pettersson, Rune (2008). Bilder i läromedel. 2dra uppl. Tullinge: Institutet för infologi s. 108 
14 Ibid s. 108 
15 Ibid s. 108 
16 Ibid s. 108 
17 Ibid s. 108 
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TOLKNING 

 

3. Är det troligt att mottagaren upplever bilden som nytagen eller aktuell? 

4. Kan bilden uppfattas som en beskrivning, en tolkning alternativt som en värdering? 

5. Finns det stereotypa föreställningar om etnisk tillhörighet, ålder, kön eller politisk 

uppfattning i bilden? 

6. Ger bilden en skev/förenklad bild av det som beskrivs? 

7. Hur lyder bildtexten och vilken funktion fyller den – förklarar eller förvirrar den läsa-

ren? 

8. Vilka associationer, tankar och föreställningar väcker bilden? 

 

Tidigare forskning 
 
Staffan Selander, professor i didaktik på lärarhögskolan i Stockholm arbetar med frågor som 

rör pedagogiska texter, kommunikation och lärande. Många av hans texter och uttalanden har 

inspirerat till denna undersökning. I en av tidskriften Pedagogiska magasinets artiklar så 

uttalar sig Selander i frågan om sponsrade läromedel (läromedel som finansieras av sponsor-

kapital från företag och privatpersoner), som i dagens Sverige har expanderat i en relativt stor 

utsträckning sedan SIL lades ner i början på 90-talet. Selander menar att dagens skola måste 

förhålla sig kritisk till sponsrade läroböcker, men utan att vara rädda för att använda dem. 

Detta då vi idag inte har någon ideologisk styrning för vilka läromedel som är godkända och 

vi behöver därför själva orientera oss i läroboksdjungeln, vilket enligt Selander är en positiv 

sak. Han menar att både elever och lärare måste tränas i att värdera det läromedelsinnehåll 

som de möter, både när det gäller läroböcker, filmer och tidningar.18 Faktum är att det idag 

finns läromedel i oändliga mängder och det är därför viktigt att yrkesproffessionella väljer ut 

de läromedel som håller en hög kvalité, detta för att säkerställa att eleverna får med sig 

värdefull kunskap och sunda värderingar i livet. 

 

Selander är inte ensam om att poängtera vikten av att läroböcker med en kunskapsmässigt hög 

kvalité måste få ta plats i skolans undervisning. Gunn Imsen påtalar i sin bok Lärarens värld 

att lärare måste försäkra sig om att de använder uppdaterade och aktuella läroböcker. Imsen 

                                                       
18 PEDAGOGISKA MAGASINET [Elektronisk resurs]. (2006) nr 2. Christina Thors När skola och företag 

spelar på samma planhalva hämtad: 2009-09-14 
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menar att bilder och illustrationer måste ge stöd till det faktabaserade innehållet i boken19 – 

bilder skall alltså inte fungera som en utfyllnad20 eller som en dekoration i texten utan de ska 

förtydliga det som sägs och väcka ett intresse hos läsaren för att vara funktionella. 

 

Kjell Härenstam skriver i sin bok Kan du höra vindhästen21 hur viktigt det är att lärobokens 

bilder av och om olika kulturer alltid eftersträvar att vidhålla en objektiv ton22, han påtalar 

dock att detta kan vara svårt med tanke på att vi människor sällan kan göra oss helt värde-

ringsfria – inte ens om vi är läromedelsförfattare. Enligt min tolkning så menar Härenstam att 

vår kulturella bakgrund färgar oss, oavsett vem vi är och detta kan mer eller mindre komma 

till uttryck när vi exempelvis skriver texter eller uttrycker åsikter på andra vis. Härenstam 

stryker i samband med detta under att lärare och elever måste undersöka varifrån de fakta och 

bilder som läroboken innehåller kommer ifrån men också att de bör fundera över vad författa-

ren kan tänkas ha för avsikt att förmedla med sina texter och bilder, det vill säga med de 

implicita budskapen i boken. 

 

Selander har i publikationen Spov 9 publicerat artikeln Rasism och främlingsfientlighet i 

svenska läroböcker tillsammans med Ewa Romare, Eva Trotzig och Annika Ullman. I den 

artikeln så har författarna försökt kartlägga om det förekommer ”grova övertramp […] 

onödiga tendenser, oklarheter eller obegripligheter”23 i ett antal läroböcker. Syftet med detta 

var i första hand att utreda huruvida svenska läroböcker innehöll eller inte innehöll rasistiska 

beskrivningar. Denna kartläggning gjordes på uppdrag av SIL och har med andra ord ett par 

år på nacken. Kartläggningen som Selander med flera genomförde visade att läroböckerna 

som undersöktes tenderade att förmedla en bristfällig omvärldsorientering till sina läsare, det 

var vanligt att schablonbilder och stereotyper dominerade i avsnitt som beskrev Sverige och 

utlandet samt mötet mellan dessa två, Selander och övriga författare är dock tydliga med att 

några direkt rasistiska tendenser inte finns i de läroböcker som de har undersökt.24 

 

                                                       
19 Imsen s. 304-305 
20 Imsen s. 304-305 
21 Härenstam, Kjell (2000). Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap. Lund: 

Studentlitteratur 
22 Ibid s. 6 
23 Staffan Selander (red) (1990)Studier av den pedagogiska väven 9 – Rasism och främlingsfientlighet i svenska 

läroböcker? Härnösand: Institutet för pedagogisk textforskning s. 1 
24 Ibid 
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Olov Dahlin skriver i sin artikel Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?25 att 

naturreligioner ofta framställs på ett schablonartat, värderande och ensidigt vis. Han belyser 

även att dessa mediala framställningar påverkar hur vår uppfattning om andra människor 

utvecklas, men även hur vår relation till dem tar form. Dahlin menar att det är viktigt att 

skolan presenterar en rättvis och neutral bild av de etniska religionerna, min tolkning är även 

att detta även gäller alla andra religioner och livsåskådningar – därför menar jag att Dahlins 

artikel är ytterst relevant att jämföra med denna uppsats obejktivitetsgranskning. 

 

Gert Z Nordström skriver i boken Bildspråk och bildanalys26 om hur verkligheten görs om till 

bilder i läroböcker och andra kunskapskanaler som är riktade till omgivningen och i samhäl-

let. Nordström poängterar att läsare inte får glömma bort att bilder av olika personer, företeel-

ser och miljöer inte bara skapas för att på ett funktionellt vis beskriva verkligheten och dess 

sanna väsen. Nordström menar att bilder av verkligheten också är ”språk” som kan ”utnyttjas 

för kommunikation”.27 Nordström anser att denna kommunikation är en slags ”framställning 

och ett överförande av ett budskap”, med budskap menar Nordström ”något som har med 

avsikter, behov och känslor att göra – överhuvudtaget allt som individer och grupper önskar 

förmedla till sin omgivning”28 

 

Rune Pettersson skriver i den andra upplagan av Bilder och läromedel att: ”ett skäl till att 

bilder och bildmedier har så stor betydelse inom reklam och propaganda är att de talar direkt 

till vårt känsloliv på ett omedelbart sätt. Dagens stora bildflöde medför emellertid lätt att vi 

avskärmar oss och till slut helt enkelt inte lägger märke till många av bilderna. Allt detta 

medför mycket stora krav på de bilder som ingår i olika typer av läromedel.”29 Pettersson 

använder sig av begreppet ”informationsbilder” när han talar om bilder i media och i läro-

böcker, dessa bilder är viktiga att kritiskt granska enligt honom själv. Elever och lärare måste 

enligt Pettersson ”anta ett kritiskt förhållningssätt till informationsbilder”30, de måste ställa 

sig frågor som ”vilka fakta och känslor förmedlar bilden? Vem är avsändare? Vad är syftet 

med bilden? Varför finns bilden i sammanhanget?”31 

 
                                                       
25 Lindgren Ödén, Birgit & Thalén, Peder (red.) (2006). Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring. 

Dahlin, Olov, Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? Uppsala: Swedish Science Press 
26 Nordström, Gert Z. (1984). Bildspråk och bildanalys. Stockholm: Prisma 
27 Ibid s. 13 
28 Ibid s. 31 
29 Pettersson (2008) s. 5 
30 Ibid s. 14 
31 Ibid s. 14 
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Ewa Romare publicerar i publikationen Spov7 publicerat en artikel som behandlar text och 

bildanalys av religionsböcker från 1940 och 1980 talet. Hon poängterar likt Gert Z Nordström 

”att bilden är ett språk” och att det ”finns hos alla. Men – att detta språk måste utvecklas.”32 

Romares uppfattning är att eget skapande av bilder, samt att egna studier av bilder utvecklar 

vår fantasi, känslighet och inlevelseförmåga. Hon menar att bilden ger ”kunskapen liv”.33 Jag 

tolkar det som att bildläraren Romare menar att människor genom aktiv analys av bilder ökar 

sin lust till att söka kunskap, hon hänvisar till Staffan Selanders uttalande i boken Läroboks-

kunskap34 där han poängterar att bilder i såväl läroböcker, tidningar, TV-program, dokumen-

tärer och filmer är skickliga på att sätta igång våra känslor – speciellt när vi är unga och 

relativt öppna för nya intryck och åsikter. 

 

Det finns ett flertal studentuppsatser som utreder och analyserar hur olika livsåskådningar på 

ett eller annat vis framställs i läroböcker, jag kommer i min undersökning att referera och 

diskutera de uppsatser som jag anser har anknytning till min egen undersökning. 

 

Begreppsliga definitioner 
 
I detta avsnitt så har jag för avsikt att förtydliga vad jag menar med de begrepp som jag 

använder i undersökningen. 

Religionskunskap 

Med religionskunskap så menar jag kursen religionskunskap A på gymnasiet, alltså en kärn-

ämneskurs som samtliga gymnasister rekommenderas att genomgå under sin utbildning. 

Kursens syfte är att förstärka elevernas kunskaper om andra kulturer, religioner och livsås-

kådningar35 samt att främja förståelse för andra människor och att utveckla elevens förmåga 

att leva sig in i och respektera andra människors situation och livsåskådning.36 

 

                                                       
32 Pedagogisk textanalys. (1989). Härnösand: Institutet för pedagogisk textforskning, Högskolan i Sunds-

vall/Härnösand Spov 7 Ewa Romare Bildens betydelse I läroboken. En text- och bildanalys av religionsböcker 
från 1940-tal och 1980-tal. s. 45 

33 Ibid s. 45 
34 Selander, Staffan (1988). Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 

1841-1985. Lund: Studentlitteratur 
35 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap 
36 Lpf 94 s. 3 
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Läromedel 

Begreppet läromedel avser i denna uppsats samlingsnamnet för all tänkbar pedagogisk 

utrustning, exempelvis pennor, böcker, filmer och TV-program. Ett läromedel är en viktig och 

nödvändig del37 i elevernas skolgång och som hjälpmedel för att stimulera inlärning. 

Lärobok 

En lärobok är enligt min definition ett läromedel i bokform som i mitt fall har använts eller 

används i klassuppsättning i gymnasieklasser som läser religionskunskap. I en lärobok så 

finns enligt min mening, och likt Staffan Selanders definition ett innehåll: som ger uttryck för 

den värld som vi lever i, och för den kunskap som skolan tycker är viktig38 att tradera. 

Bilder och bildtexter i läroböcker 

En bild; en visuell framställning - kan ge sig till känna som ett fotografi, som en illustration 

eller som en målning. En bildtext angränsar tätt till denna visuella modell och har anknytning 

till bilden. Dessa två samverkar i någon mån med varandra i den tryckta boken. 

Objektivitetsgranskning 

Med objektivitetsgranskning så menar jag en granskning av objektiviteten i bilder som 

förekommer i läroböcker. Detta görs med hjälp av en analysapparat som är angiven under 

rubriken med samma namn. 

Livsåskådning 

”En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har 

avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett 

centralt värderingssystem och som ger uttryck till en grundhållning.”39 Jag har i denna 

uppsats avgränsat begreppet livsåskådningar som i det stora hela rymmer ett oräkneligt antal 

åskådningar. I denna uppsats så står livsåskådningar för de fem stora världsreligionerna, dvs. 

kristendomen, judendomen, islam, hinduismen och buddhismen. 

Vardagsliv 

Med vardagsliv så åsyftar jag den vanliga lekmannens liv, jag menar alltså inte de lärdas 

vardagsliv som t.ex. munkar, präster och heliga män. Vardagslivet utövas enligt min mening 

av den stora massan av anhängare som inte tillhör något slags toppskikt i livsåskådningen. Jag 

                                                       
37 Imsen s. 302 
38 Selander, Staffan (1988) 
39 Jeffner, Anders (1982[1975]). Filosofisk religionsdebatt. 3dje uppl., 2dra tr. Stockholm: SkeabVerbum s. 13 
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syftar på vanliga arbetare, på människor som går till jobbet och som går till skolan. När jag 

använder begreppet vardagsliv så menar jag människors vardagssysslor, rutiner och framför 

allt deras sätt att se på tillvaron och deras prioriteringar i livet. 

 

13 



Undersökning och tolkning 
 
Detta kapitel inleds med en diskussion om schablonbilder och budskap, detta för att presente-

ra hur dessa företeelser kan påverka oss människor. Efter diskussionen så följer objektivitets-

granskningen av de fem livsåskådningarna som är denna uppsats studium. 

Schablonbilder 
När jag använder mig av begreppet schablonbild så åsyftar jag en bild som generaliserar ett 

visst mönster eller en viss uppfattning om hur i mitt fall ett vardagsliv inom en viss livsåskåd-

ning ser ut. En schablonbild är i allmänhet (enligt min definition) en normerande bild som 

lägger anspråk på en sanning, eller som förtydligar en snäv, alternativt orättvis sådan. En 

schabloniserande bild kan tänkas ha för avsikt att sprida propaganda och implicita budskap, 

men den kan också vara oavsiktlig från avsändarens sida och är därmed en omedveten scha-

blonbild som är svår att upptäcka. 

 

Jag tänker mig att det finns en något glidande skala av schablonbilder, en skala som har grova 

och uppenbara sådana och en som har mer smygande schablonbilder som inte är lika lätta att 

upptäcka. Nationalencyklopedins definition av sökordet: schablon anger betydelsen: ”utskuret 

formstycke fungerande som mall eller mönster för viss figur” – ”är ofta invanda och tröttande 

mönster för en viss företeelse.”40 Motsatsen till en uppenbar schablonbild är enligt min 

mening en objektiv bild som är saklig och som endast har för avsikt att beskriva något. En 

schablonbild har värderande budskap och används inte sällan för att utvinna syften och för att 

skapa reaktioner. I en lärobok så kan en schablonbild användas för att påverka eleverna, men i 

en dagstidning eller i en reklamkampanj så används bilden för att påverka ännu större grupper 

i samhället. För att förtydliga hur en grov schablonbild kan se ut så exemplifierar jag med en 

bild från 1950-talet, en tid då jämställdhet inte var ett lika utbrett begrepp som det är idag. 

 

                                                       
40 Nationalencyklopedin sökord: schablon 
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Den typiska kvinnan? 

Kvinnan på bilden utgör den 
stereotypa avbilden av 1950-
talets kvinnogestalt. Bildtex-
ten förtydligar det vi anar i 
kvinnans uttryck, nämligen 
att hon utövar något som är 
svårt för henne; hon kör bil. 
Hon är sminkad, har långa 
röda naglar och uppfattades 
förmodligen som en typisk 
kvinna när bilden publicera-
des. Reklambilden avser 
mest troligen att locka 
människor till köp av den 
nya och lilla bilen, som även 
kvinnor klarar av att köra. 
Men vid sidan av detta så 
rättfärdigas en kvinnosyn 
som knappast borde ha varit 
och som idag inte är gång-
bar.  

Källa: se bildreferenser41 

 

Budskap 

Bilder talar till oss människor genom budskap och med hjälp av det så kallade bildspråket 

som ger oss detaljer, som i sin tur skapar associationer och funderingar hos oss. Bilden 

förstärker alternativt rubbar det vi redan tror oss veta. Enligt min definition så innebär bud-

skapet just ett bud, en idé eller en åsikt som vill komma till uttryck. Ett bildbudskap kan ses 

som en dialog mellan sändare och mottagare, det vill säga mellan författaren och läsaren och i 

mitt fall mellan skolan och eleven. De budskap som når ut till våra elever genom läromedel 

kan bli de budskap som de kommer att bära med sig genom livet, därför är det viktigt att 

dessa budskap är förenliga med samhällsutvecklingen och med jämställdheten. 

 

Objektivitetsgranskning 

Detta avsnitt är uppdelat i sex delar, en för varje livsåskådning och en för den sammanfattan-

de tolkningen av objektivitetsgranskningen. Samtliga bilder föreställande en specifik livs-

                                                       
41 http://www.odee.com hämtad: 2009-11-03 
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åskådning (från de fyra läroböckerna) kommer alltså att objektivitetsgranskas i ett och samma 

avsnitt, för att sedan följas av ett nytt som behandlar granskningen av ytterligare en livs-

åskådning och så vidare. Jag vill påtala att frågorna som objektivitetsgranskningen rymmer 

inte besvaras i ordning i nedanstående analyser/granskningar men, samtliga är besvarade. 

 

De sex delarna är namngivna och ordnade i följande kronologiska ordning: 

 

 Judendomens bilder 

 Kristendomens bilder 

 Islams bilder 

 Hinduismens bilder 

 Buddhismens bilder 

 Sammanfattande tolkning 
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Bilder av Judendomens vardagsliv 

Bild 1 

 

Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Bilden finns under huvudrubriken ”Judisk vardag”42 samt i anslutning till underrubrikerna 

”Vem är Jude?” och ”Giftermål och skilsmässa”.43 Denna bild är den enda bilden som finns 

under rubriken Judisk vardag och är alltså den bild som symboliserar judars vardagsliv i 

boken. Vi ser ett svart-vitt fotografi (bredd 10,7 cm, höjd 7 cm.) med en viss oskärpa, fotot är 

placerat i den nedre kanten av sidan 

 

Tolkning 

Det gifta paret på bilden, varpå man mest tydligt ser den bröllopsklädda bruden Åker på en 

gammal mjölkvagn som dras fram av en traktor. Elever som varje dag ser moderna bilar, 

bussar och andra åkdon kan tänkas uppleva detta som ett gammaldags beteende, alternativt 

som en gammal tradition. Det aktuella i bilden kan dock tänkas vara själva giftermålet, som 

                                                       
42 Löwgren, Arne, Ahlberg Bo, Rydberg Lars (2002) TRO i tid och rum Trelleborg: Gleerups s. 115 
43 Ibid s. 116 
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än idag i de flesta kulturer är en ritual som relativt ofta genomförs. Dock så är det en något 

snäv och förenklad bild av den judiska vardagen, gifter sig gör människor en, alternativt ett 

fåtal gånger under en livstid – så frågan är om bilden i sig ger en förståelse för hur en judisk 

människa lever sitt vardagsliv? Några stereotypa föreställningar i övrigt gör sig inte till känna 

så vitt jag bedömer det. För att återvända till bildens innehåll med giftermålet så vill jag dock 

betona att det är en liten grupp av människor som får representera det judiska bröllopet. Precis 

som bildtexten skvallrar om så föreställer bilden ett par som man kan anta tillhör den judiska 

rörelsen Kibbutz, frågan är om detta skulle kännas representativt för majoriteten av judar runt 

om i världen som inte ingår i denna rörelse? 

 

Bild 2 

 

Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Bilden finns under huvudrubriken ”Judar” och inom underrubriken ”Vem är jude?”. Bilden är 

belägen under en kort text som handlar om vem som räknas som judisk. Bilden tar upp 

majoriteten av sidan och är ett färgfotografi (bredd 10 cm, höjd 11.3 cm). På bilden ser vi en 

man i jeans, skjorta och kalott som böjer sig mot en mur. På muren ser vi två skuggor som 
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kan tänkas vara skapta av två ortodoxa judar, detta med tanke på de höga hattarna och de 

långa flätorna som skymtas. Mannen i jeans genomför en bön och han lutar sin panna mot 

muren. 

 

Tolkning 

Det är troligt att bilden upplevs som nytagen, förmodligen till en stor del på grund av att den 

är i färg vilket förstärker detaljer och information, men även med tanke på mannens kläder 

som ser relativt moderna ut. Bilden är som sagt mest troligt en slags beskrivning av den 

individuella bönen men det svårtolkade är de två skuggorna som skymtas, vad vill författaren 

säga oss genom att låta dem vara med på fotot? Med förutsättning att man läser texten ovanför 

bilden så kan man tolka skuggorna som symboler för andra människor som ber och för en 

annan typ av troende än mannen som ber mot muren. Skuggorna är dock svårtolkade för den 

som inte väljer att läsa texten, frågan är om skuggorna, för dem som inte läser texten, skulle 

kunna tolkas på ett annat vis? Möjligen som om att skuggorna övervakar mannens bön eller 

som något mystiskt? 

 

En stereotyp föreställning om etnisk tillhörighet menar jag finns i bilden med tanke på att 

mannen lever i Jerusalem, majoriteten av de judar som lever idag är inte ens födda i Jerusalem 

och är bosatta i andra delar av världen – vilket inte gör mannen framför muren till en lämplig 

representant för judarna och deras individuella bön i ett större perspektiv. I och med att boken 

väljer att exemplifiera ”vem är jude?” med en judisk person som lever i Israel så framkommer 

även en stereotyp uppfattning om den politiska uppfattningen som judar ofta anses ha. Bild-

texten förklarar en historisk händelse, och har inte något att göra med själva bönen – möjligen 

gör detta beskrivningen av just bönen en aningens skev och förenklad? Många judar skulle 

inte känna igen sig i denna typ av bön, detta med tanke på att de flesta av dem inte bor i 

närheten av muren och därmed utövar den på många andra vis och på många andra platser. 
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Bild 3 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Det var inte helt enkelt att hitta en bild som symboliserade den judiska vardagen i Religion 

och livet. Bilden vi ser ovan är dock den bild som har det största antalet människor i bildom-

fånget, vilket avgjorde dess kvalificering som vardagsbild i denna undersökning. Bilden finns 

i anslutning till huvudrubriken ”Livet” men är främst relevant i förhållande till underrubriken 

”Övergångsriter i livets början” – vilket vi snabbt kan konstatera är händelser som inte sker 

varje dag i en judisk människas liv. På bilden ser vi en pojke som sitter på en stol som lyfts 

upp mot taket av ett gäng med människor, pojken är finklädd och skrattar. Det är övergångsri-

ten bar mitzva som bilden beskriver vilket innebär att pojken nu är mogen att läsa bibeln och 

att han blir religiöst mogen som boken beskriver det. Bilden är ett färgfotografi (höjd 10 cm 

bredd 15 cm) som är placerat överst på sidan, pojken är i bildens fokus men människorna runt 

omkring befinner sig i en viss oskärpa. 
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Tolkning 

Min bedömning är att bilden kan upplevas som nytagen, detta med tanke på de neonfärgade 

lamporna som lyser upp lokalen på bilden men också på grund av konfettin som singlar i 

rummet. Det påminner lite om ett disco vilket är ett relativt nutida påfund. Bilden ser ut att 

vara en beskrivning av en del av pojkens bar mitzva, någon värdering eller tolkning i denna 

beskrivning ser inte ut att finnas, inte heller en medvetet förenklad eller skev bild av själva 

bar mitzvan. Vidare så tycker jag mig inte se några stereotypa uppfattningar om kön, ålder 

eller politisk uppfattning i bilden. Bildtexten förtydligar, i samspel med den övriga texten att 

det är en bar mitzva på bilden, dessutom så belyser den glädjen och festligheten i denna 

övergångsrit vilket jag tycker stämmer väl överens med de associationer som bilden ger. 

Pojken ser glad och nöjd ut, vilket även resten av människorna på bilden gör. Bilden förmed-

lar ett trevligt och positivt budskap om människor som samlas för att fira att pojkens vuxenliv 

nu börjar ta fart. Men hur pass relevant är bilden i förhållande till det vanliga vardagslivet? 

Bild 4 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Denna bild; detta färgfotografi (höjd 8 cm bredd 12,5 cm) finner vi under huvudrubriken 

”Leva som jude” och under underrubriken ”Årets högtider”. Likt bild 3 så blev denna bild 

klassad som en vardagsbild i denna undersökning på grund av antalet människor som figure-

rar på bilden men också på grund av att den är belägen under den huvudrubrik som nämns 
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ovan. Bilden föreställer en grupp människor som slänger brödbitar i havet/sjön och vissa av 

dem (männen) bär kalotter. Den man som bilden till största andel fokuserar på i skärpa ser ut 

att hålla i en bok, vad för sorts bok framgår inte. 

 

Tolkning 

Jag finner det troligt att bilden kan upplevas som nytagen och aktuell. Människorna befinner 

sig i ett storstadslandskap med skyskrapor bortom vattnet. Färgfotografit gör också sitt till, det 

är en tydlig och skarp bild med klara färger vilket ger betraktaren en tydlig bild av att männi-

skorna lever i nutiden. Utan bildtexten så skulle förmodligen inte många (som inte kände till 

denna högtid sedan tidigare) kunna lista ut vad människorna på bilden gör. Bildtexten förkla-

rar att det är det judiska nyåret Rosh hashana som firas, och människorna som vi ser på bilden 

befinner sig i New York. Som bildtexten beskriver så symboliserar brödbitarna som männi-

skorna kastar i vattnet att de hoppas på att kasta bort allt gammalt och att lagom till det nya 

året börja om på nytt. 

 

Bilden bör enligt min mening klassificeras som en beskrivning av en del av judarnas nyårsfi-

rande, förmodligen så är denna bild långt ifrån fullständig i sin beskrivning men som nämnt 

tidigare så är det svårt att fånga hela företeelser och sammanhang på en och samma bild. 

Bilden väcker till en början en hel del frågetecken och funderingar, till exempel - vad är det 

som slängs i vattnet, varför slänger människorna saker i vattnet och liknande? Med hjälp av 

bildtexten så förstår läsaren varför människorna gör som de gör, vilket stärker bildtextens 

relevans. Den slutgiltiga frågan blir dock, hur stor del av vardagens totala tid utgörs av det 

judiska nyårsfirandet – är bilden verkligen relevant? 
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Bilder av Kristendomens vardagsliv 

Bild 5 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Bilden är placerad centralt och heltäckande på sidan, och upptar ungefär 75 % av den (bredd 6 

cm höjd 9,5 cm). Det var svårt att välja ut en bild som i boken tydligt representerade vardags-

livet, faktum är att det var svårt att hitta någon sådan bild överhuvudtaget. Genom att läsa hela 

stycket om Kristendomen i boken så valde jag dock denna bild som representant för vardags-

livet. Detta på grund av att den tätt efter rubriken ”Kristen tro och kristet liv” tar plats i texten. 

Bilden föreställer en slags illustration; ett konstverk bestående av en människogestalt som står 

med fötterna i en stor hand. Jag upplever att denna bild är den enda bilden som kopplas till 

människors liv, i övrigt så beskrivs olika ritualer, kyrkor och liknande. Men i detta kapitel så 

beskrivs den kristna människans syn på livet som helhet – vilket jag tycker anknyter till min 

definition av begreppet vardagsliv. 

 

Tolkning 

Jag vill påstå att bilden är en värdering av hur kristna ser på livet, man skulle också kunna 

hävda att det är en beskrivning men jag menar att kristendomen innefattar en mångfald och 
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jag tror därför inte att samtliga kristna skulle välja att porträttera det kristna vardagstänkandet 

om livet på detta vis – därför så är det en värdering från författarens sida. Det finns stereotypa 

tendenser i bilden, en av dem är vad jag kan se innebörden av dess innehåll. Bilden beskriver 

hur människors liv vilar i guds händer och enligt textstycket under bilden hur gud skapade 

världen och människan. Menar majoriteten av dem som kallar sig för kristna att det är just så 

här som de ser på livet? Det tror inte jag. Jag tror att många tror på gud, men jag tror inte att 

alla menar att människans öde enbart ligger i guds händer vilket bilden insinuerar. Jag anser 

helt klart att denna bild är en förenklad beskrivning av vardagslivet och av de kristnas syn på 

livet. Bilden upptar en liten del av sidan och den känns inte heller speciellt aktuell i tiden. 

 

Det framgår av bildtexten att bilden består av ett konstverk föreställande guds hand, med 

tanke på att bilden är svart vit så tror jag att många upplever konstverket som gammalt. 

Dessutom så tror jag att eleverna kan ha svårt att identifiera sig med abstrakta bilder som 

denna, jag vill påtala att jag inte menar att eleverna saknar förmåga att analysera, tvärt om. 

Men faktum är att det krävs en hel del konstnärlig förmåga för att kunna tolka detta konstverk 

på ett djupt och metaforiskt plan, förmodligen hade det varit bättre med en mindre abstrakt 

och svårtolkad bild som dessutom hade mer anknytning till verklighetens liv och där männi-

skor fick vara en del av bilden. Det är ju trots allt deras vardagsliv det handlar om? 
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Bild 6 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

I direkt anknytning till ”Vem är kristen?” så finner vi detta färgfotografi (bredd 11 cm, höjd 

14,3 cm) som är placerat överst på sidan och som tar upp majoriteten av dess utrymme. 

Bilden föreställer ett barn som döps och ett flertal människor tycks bevittna hur prästen häller 

vatten på barnets hjässa, förmodligen så är två av dem barnets föräldrar. 

 

Tolkning 

Bilden kan helt klart tolkas som en beskrivning av det kristna dopet, men en annan tanke är att 

den angränsande rubriken ”vem är kristen?” skapar en värdering i bilden. Jag syftar här på att 

bilden kan uppfattas som så att den som är kristen det är någon som är döpt – vilket enligt min 

mening känns för snävt beskrivet i dagens samhälle. Huruvida bilden upplevs som nytagen 

eller inte menar jag är svårt att avgöra, den är en aningens oskarp på vissa håll och jag får en 

känsla av att den inte är helt nytagen på grund av föräldrarnas kläder och glasögon. Jag tror 

dock ändå att bilden upplevs som aktuell av många, det är långt ifrån ovanligt att människor i 

dagsläget döper sina barn vilket jag tror att de flesta elever känner till, speciellt med tanke på 
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att dopet är ett vanligt läroboksexempel av kristna ritualer. Bildtexten förklarar att dopet äger 

rum i en katolsk kyrka i New York, med det i bakhuvudet så kan man hävda att en snäv bild 

av dopet förmedlas, detta med tanke på att katolicismen inte är den enda grenen inom kristen-

domen som genomför dop, men ändå så blir just katolikerna representanter för vem som är 

kristen. Jag tycker mig inte se några stereotypa föreställningar om etnisk tillhörighet, ålder, 

kön eller politisk uppfattning i bilden, bortsett från att det är just det katolska dopet som 

exemplifieras och inget annat – värderar boken katolikerna som de mest renodlade och 

representativa inom kristendomen, eller är det bara en slump att just katolikerna blir ansiktet 

utåt? 

 
Den stora frågan är dock, likt många bilder som representerade judendomens vardagsliv, om 

bilden av dopet bör representera vardagslivet? Man blir vanligtvis endast döpt en gång i sitt 

liv. I anknytning till bilden så finns som sagt rubriken ”vem är kristen?” – för den som blädd-

rar i boken så kan detta mycket väl tolkas som att det är den som är döpt som är kristen – 

vilket inte stämmer överens med verkligheten och inte heller med bokens övriga textinnehåll, 

jag vill påtala att boken inte skriver ut att det krävs ett dopbevis för att man ska få kalla sig för 

kristen, men jag vill ändå betona att detta mycket väl kan bli läsarens uppfattning. Bilder i 

läroböcker bör inte ge en ensidig bild av företeelser och i just detta fall så känns bilden inte 

lämplig, det är inte dopet som skall beskrivas utan det är vem som är kristen. Vore det då inte 

mer relevant och framförallt sakligt att använda sig av en bild som är mer allmänt giltig för 

hur kristna kan porträtteras, istället för denna som föreställer hur ett barn blir döpt – en gång i 

livet. 
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Bild 7 

 

Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Ovanstående bild upptar en hel sida i boken (bredd 15,5 cm, höjd 23,5 cm), och detta i 

anknytning till en huvudrubrik som lyder ”kärlek” – vilket enligt min bedömning också är 

bokens beskrivning av kristendomens syn på livet. På bilden så ser vi många olika människor, 

två av dem som är mest i fokus håller i plakat med olika budskap. Mannen som står vänd med 

ryggen åt betraktarens skylt för fram följande: ”Jesus Christ died to save sinners”44 och 

kvinnan som ler håller i ett plakat där det står: ”Gods love even includes homopobic idiots.”45 

                                                       
44 Ring, Börge (2007). Religion och livet. 1sta uppl. Stockholm: Libers. 125 
45 Ibid 
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Bilden ser ut att representera någon slags demonstration – vilken verkar vara fredlig både till 

människors kroppsspråk och till de plakat som uppvisas. 

 
Tolkning 

Jag menar att bilden upplevs som nytagen, detta med tanke på att synen på homosexuella 

under de senaste åren tycks ha blivit mer accepterande i de flesta i-länderna enligt massmedi-

as rapportering. Det finns så klart undantag men kyrkor runt om i världen har helt klart visat 

tecken på att de börjar tänka om beträffande homosexualitet. Bilden är dessutom i färg och 

den har en tydlig skärpa som gör det enkelt för läsaren att se allt som bilden rymmer utan att 

behöva gissa sig till saker. Bildtexten har en kommentar som lyder ”i samband med demon-

stration mot homoäktenskap”. Bilden är en beskrivning av demonstrationen men den är också 

en värdering av hur kristna människor idag ser på människors lika värde. Med förutsättningen 

att man läser den till bilden angränsande texten så förstår man att boken hävdar att kristna 

människor idag visst accepterar den mångfald av livsstilar som finns i världen. Bilden ruckar 

på de stereotypa föreställningar som ofta finns om att kristna människor är negativa till 

homosexualitet – enligt min mening så väcker den högt lämpliga tankar hos betraktaren och 

eventuellt så kan den hjälpa till att motverka fördomarna om att alla kristna ogillar homosexu-

ella. 
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Bild 8 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Under rubriken ”Leva som kristen” så är ovanstående färgfotografi som går i ljusa pasteller 

(bredd 10,5 cm, höjd 13,5 cm) infogat i boken, detta tillsammans med ett kort stycke faktatext 

och en bildtext. Bilden föreställer ett kyrkorum där både vuxna och barn sitter tillsammans i 

en ring på golvet. I bakgrunden skymtar vi bland annat en korsfäst Jesus, en ikon och ett slags 

altare. Vi skymtar tre barn som verkar rikta sin uppmärksamhet mot kvinnan i rött – barnen 

ser glada ut och är omgiven av vad man kan anta sina vårdnadshavare. 

 

Tolkning 

Det är rimligt att tro att bilden kan upplevas som dagsaktuell, barnen ser ut att bära relativt 

moderna kläder och rummets fräschhet och teknisk apparatur tyder på att den är nytagen. 

Bilden föreställer enligt bildtexten, som måste läsas för att förstå vad som sker på bilden – en 

föräldragrupp som har samlats i kyrkan. Utan bildtexten så kan det upplevas som svårt att 

förstå vad som egentligen händer på bilden. För den som är uppvuxen i Sverige och som 

kanske till och med är kristen så kanske detta fenomen känns igen – alltså att föräldrar och 
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deras barn samlas i kyrkan och bedriver någon slags pedagogisk verksamhet. Det verkar vara 

en spridning av nationaliteter på bilden och jag ser inga tecken på stereotypa föreställningar i 

bilden. Däremot så vill jag påstå att denna bild inte representerar vardagslivet på ett speciellt 

brett vis men den är dock det första tydliga mötet som läsaren får av vardagslivet i bilder. Här 

visar man hur föräldralediga skolar in sina barn i kyrkans värld och låter dem uppleva eventu-

ellt kristna traditioner för barn. Man visar att man i kristen tradition umgås tillsammans i 

kyrkan även om man är ett barn. 

Bilder av Islams vardagsliv 

Bild 9 

 
Källa: se bildreferenser 

 

Form och innehåll 

Under rubriken ”Islams fem pelare” så anger boken bokstavligen ”hur en muslim ska tro och 

leva” - därför är det rimligt att påstå att bilder av vardagslivet borde finnas kopplade till 

rubriken. Den första bilden vi möter kommer i sällskap med en av pelarna, nämligen bönen: 

Bilden, som är ett svart-vitt fotografi (bredd 10,3 cm, höjd 8 cm) föreställer ett enkelt rum, i 

sängen hoppar ett barn och på golvet så sitter det en man med huvudbonad på en liten matta – 

mannen ber en bön. 
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Tolkning 

Bilden avser att beskriva hur en bön kan se ut, och i det anseendet så tycker jag att bilden 

fyller sitt syfte. Det finns givetvis många andra sätt och platser att be på, men det är omöjligt 

att beskriva dem alla i en enda bild. Boken väljer dock just denna bild som den första repre-

sentanten av det islamistiska vardagslivet och jag ställer mig då frågan om den är aktuell och 

objektiv? Låt oss börja med det aktuella, att själva bönen ofta är aktuell i många muslimers liv 

sätter jag mig inte emot, däremot så känner jag mig tveksam till om bilden kan upplevas som 

nytagen. Den är svartvit, liten och rummet som den föreställer är mycket enkelt och en 

aningens rörigt. Är det verkligen synonymt med hur bönen brukar gå till? Det är vanligt att 

muslimer går till moskén och ber, det är inte heller ovanligt att man väljer att be utomhus. 

 

Det är en man som ber på bilden, vilket jag inte tycker är representabelt för båda könen – 

bilden förmedlar en något stereotyp bild av att det bara är männen som ber – vilket inte 

stämmer i det verkliga livet. Bildtexten förtydligar att det är en bön som utförs och den påstår 

att bönen sker i hemmet på grund av att Stockholm, staden där mannen bor – inte har någon 

moské. Detta är en ren felaktighet, på medborgarplatsen i Stockholm så finns en moské sedan 

ett par år tillbaka. När böcker används, som i detta fall innehåller sakfel så är det viktigt att de 

nya fakta som finns fylls i av undervisande lärare – men frågan är om alla lärare runt om i 

Sverige känner till att Stockholm nu har en moské? Personligen så får jag ingen positiv bild 

av bönen genom att se på den här bilden, barnet tycks vara lämnat vind för våg i den lilla 

sängen medan fadern (kan man anta) är försjunken i sin bön. 
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Bild 10 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Detta färgfotografi (bredd 11 cm, höjd 11 cm) är en intressant vardagsbild – den porträtterar 

fem stycken unga flickor som läser Koranen, en förklarande bildtext finns men i övrigt så 

hänger bilden inte alls ihop med textsammanhanget och dess innehåll på sidorna innan eller 

efter bilden. Det som i texten tas upp på sidorna där bilden är placerad är de olikheter som 

finns mellan sunni- och shiamuslimer samt Islamsk väckelse och dess så kallade fundamenta-

lism. Bilden är alltså helt irrelevant i förhållande till det textuella sammanhanget. 

 

Tolkning 

Bildtexten förklarar att studiet av Koranen är grundläggande i den islamistiska uppfostran och 

att bilden visar ett koranstudium i Indonesien. Detta skulle kunna klassificeras som en be-

skrivning av just uppfostran med korananknytning om ett sådant kapitel hade funnits i anslut-

ning till bilden. Nu är inte fallet på ett sådant vis, barnen på bilden kopplas snarare till fakta 

om fundamentalism och olika riktningar. Personligen så tror jag att många med fördomar 

upplever bilden som förtryckande mot de små barnen, jag påstår dock inte att barnen är 

förtryckta. En av flickorna täcker sitt ansikte och har en stirrig blick, samtliga är beslöjade 
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vilket jag inte upplever stämmer överens med verklighetens antal beslöjningar i denna unga 

ålder. Att bilden ger en stereotyp och förenklad bild av den muslimska uppfostran råder det 

för mig inga tvivel om, personligen så anser jag inte att det mest grundläggande i islamsk 

uppfostran är Koranen, jag tror att muslimer precis som alla andra människor ser kärlek och 

ömhet som det mest grundläggande i barnuppfostran. Givetvis förekommer det koranstudier, 

precis som det förekommer bibelskolor, friskolor etc. inom andra religioner. Jag vill dock 

påstå att detta inte är en bild som kan få representera muslimers syn på barnuppfostran, 

speciellt inte med tanke på det stora förakt som finns mot muslimer i Sverige. Bilder som 

denna tror jag kan förstärka fördomar om att det enda muslimska barn får göra är att skyla sig 

och läsa i Koranen. 

Bild 11 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Under huvudrubriken ”Livet” och underrubriken ”etik och moral” så finner vi denna vardags-

bild. Den är placerad i anknytning till en text som heter ”regler kring klädseln”, i tidigare 

partier så har ”regler kring mat och dryck” etc. fått utrymme i boken. Vi ser ett färgfotografi 

(bredd 15 cm höjd 10,5 cm) som föreställer en reklamskylt som är placerad vid en trafikerad 

väg. På reklamskylten ser vi ett antal kvinnor som bär slöjor i olika färger och modeller. På 

skylten så står det något som man vid första anblick kan anta är arabiska. 
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Tolkning 

Jag bedömer det som att bilden upplevs som nytagen, den visar dels ett antal bilar och ett 

kommunikativt, i västerländska mått mätta, samhälle men den visar också att kvinnor inte är 

något som skall gömmas undan – vilket var en vanlig uppfattning förr i tiden. Bilden motsät-

ter sig den stereotypa uppfattningen som finns hos många att slöjan är något tråkigt och 

påtvingat, bilden visar och förklarar med hjälp av bildtexten att detta är en helt vanlig reklam-

kampanj för beklädnad – precis som företaget H&M exempelvis har i Sverige, USA och 

Spanien. Slöjorna har olika färger och former, kvinnorna har markerade drag och man kan 

anta att de bär smink – vilket är en vanlig fördom att muslimska kvinnor inte får bära. Bilden 

väcker enligt mig en god och dagsaktuell association – nämligen att kvinnor som bekänner sig 

till Islam är precis som kvinnor i andra länder- de är varken mer eller mindre exponerade eller 

förtryckta bara för att de bär en slöja. 

 

Bild 12 

 

Källa: se bildreferenser 
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Form och innehåll 

Den första bilden som vi möter under rubriken ”Läran – ett sätt att leva” är detta färgfotografi 

(bredd 12,5 cm höjd 8,5 cm) föreställande en ung kvinna som står framför en karusell. Hon 

bär en tröja med en namnskylt som avslöjar att hon arbetar på ett av Sveriges största nöjesfält, 

hon bär också en svart slöja och hennes ansiktsuttryck vittnar om att hon ser glad ut. I anslut-

ning till bilden så skriver författarna om de fem pelarna, de förtydligar innan de olika pelarna 

namnges att dessa inte är obligatoriska för alla muslimer och att det är upp till varje människa 

att avgöra hur denne vill leva sitt liv. 

 

Tolkning 

Rubriken ”läran – ett sätt att leva” är enligt min mening mycket objektiv och väl beskrivande 

inför hur en muslim lever sitt liv. På bilden ser vi en ung kvinna som arbetar och som bär 

huvudduk. Hon är vem som helst som går till arbetet, hon lever sitt liv precis som alla andra. 

Jag menar att bilden är en beskrivning av hur den här kvinnan spenderar sin dag på arbetet, 

men den symboliserar och förmedlar också en positiv och aktuell värdering till läsaren genom 

att lyfta fram den unga kvinnans ”vanlighet”. Ofta tror människor att muslimska flickor hålls 

inspärrade, att de inte får arbeta eller vistas bland andra män – att de är förtryckta. Detta är en 

massmedial skrämselbild som jag inte upplever stämmer överens med verkligheten, bilden på 

flickan väcker goda associationer hos mig som blivande lärare och jag tror att elever upplever 

den som ytterst dagsaktuell. Dessutom så porträtterar bilden en flicka, som skulle kunna vara i 

elevernas ålder – vilket jag tror är positivt, detta för att de kan identifiera sig med flickan på 

bilden. 
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Bilder av Hinduismens vardagsliv 

Bild 13 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

I kapitlet om Hinduismen så går författaren först igenom den bildade hinduismen och går 

sedan över till att beskriva den folkliga. Vid denna övergång så betonar författaren att det 

finns en stor mångfald inom den folkliga hinduismen och att det är svårt att avbilda den på ett 

sätt som passar alla. Det svartvita fotografiet ovan (bredd 16,5 cm höjd 13 cm) är dock den 

första bilden som föreställer människors vardag. Bilden porträtterar möjligen en familj – 

möjligen en grupp människor som på något vis ger sin uppmärksamhet till visdomens gud 

Ganesha (elefantstatyn som pojken håller i). På bilden ser vi två kvinnor och två unga pojkar, 

pojken som är i fokus ser glad ut och håller upp Ganesha framför kameran. I bakgrunden 

skymtar vi tavlor som föreställer, vad man kan ana trots den suddiga skärpan – olika gudabil-

der. 

 

Tolkning 

Det är svårt att avgöra huruvida bilden upplevs som nytagen eller inte, personligen så får jag 

ingen speciell känsla av att det finns någon tidsmarkör i bildspråket, jag finner det dock inte 

omöjligt att bilden upplevs som nytagen. Det som drar ner upplevelsen av att bilden skulle 

vara nytagen är möjligen dess svart-vita ton som lätt ger oss en markör om att kortet är taget 
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för länge sen. Bildtexten berättar för oss att det är studenter som finns med i bilden, detta för 

att visdomens gud Ganesha är just omtyckt av studenter. Vi kan i och med detta anta att 

författarna genom bilden försöker beskriva hur människor av olika kast och tillhörighet tror 

på olika gudar och har olika syn på saker och ting. Jag ser ingen direkt värdering i det hela 

utan det är en beskrivning av hur viktiga gudarna kan vara för människor, både stora som 

små. 

Bild 14 

 

Källa: se bildreferenser 

 

Form och innehåll 

Detta färgfotografi (bredd 17 cm höjd 12 cm) finns under rubriken människosyn samt under 

ett kortare textstycke som förklarar hur hinduer tror att allt levande hänger ihop på jorden, 

alltså exempelvis att människan har en själ (atman) som hör ihop med en världssjäl (brahman) 

som genomsyrar allt i universum. Detta illustreras med en bild av en strand, på stranden ser vi 

två män komma gåendes, vi ser en man sitta på en handduk och en kvinna som nyss har klivit 

upp ur vattnet. Mitt bland människorna på stranden står det en ko som verkar delta helt 

naturligt i vardagslunken. 
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Tolkning 

Bildtexten förklarar att bilden föreställer Indiens Goa och att kon, liksom människan har en 

del i det gudomliga i världen. Bilden upplevs förmodligen som dagsaktuell, människor i 

bilden är på väg någonstans medan andra har tagit sig ett dopp. Inget speciellt verkar hända 

utan människor lever i den i största allmänhet – vilket jag menar är representabelt för de flesta 

av oss. Ritualer som är kopplade till tron genomförs för visso under X antal minuter/timmar 

per dag, men vissa dagar så lever människor med tron i ryggsäcken utan att den gör sig till 

känna speciellt storartat. Några stereotypa budskap om kön, politisk uppfattning eller etnisk 

tillhörighet tycker jag mig inte se – bilden förmedlar ett intryck av att i Goa där lever alla 

tillsammans, även korna. Förmodligen är detta en något skev bild av verkligheten i Goa i det 

stora hela, givetvis finns det fattigdom och elände där som i alla länder. Men som beskrivning 

av hur allt hänger ihop så menar jag att bilden helt fyller sin funktion och att den beskriver 

atman och brahman på ett objektivt sätt. 

 

Bild 15 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Detta färgfotografi (bredd 15,5 cm höjd 9,5 cm) är den första bilden av människor i vardagen, 

det är placerad under huvudrubriken ”Etik och moral” samt i anslutning till underrubrikerna 

”Kärlek” och ”äktenskap”. På bilden ser vi en bröllopsceremoni där ett tiotal människor sitter 
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samlade runt en eldstad, det sitter ett par närmast elden och mitt emot dem sitter en man som 

ser ut att sköta elden samtidigt som han läser ur en bok. 

 

Tolkning 

Jag upplever att bilden är nytagen, färgerna är starka och fotografiet håller en hög kvalité. Jag 

upplever även att bilden är aktuell och att den likt bildtexten vittnar om att författaren har för 

avsikt att beskriva en bröllopsceremoni. Likt många andra bilder så beskriver detta en cere-

moni (vilket bildtexten förtydligar) som vi människor för egen räkning genomgår en eller ett 

fåtal gånger i livet, den återkommande följdfrågan på detta är om ceremonin kan kopplas till 

det vanliga vardagslivet? Bilden finns placerad i samband med texter om etik och moral, i 

samband med texter om kärlek. Äktenskapet är förvisso en del av många människors kärleks-

liv – men i det vardagliga äktenskapet – hur ser det ut där? Hur kan en vanlig dag se ut i de 

gifta hinduernas liv? Någon sådan föreställning framkommer inte i den här bilden. Faktum är 

att den även är ganska intetsägande om det hinduiska bröllopet i sig, likt många andra bröl-

lopsbilder. I dagens samhällen så skiljer sig bröllopens utformande från gång till gång, 

beroende på vem som gifter sig med vem, beroende på hur dessa människor vill lägga upp sin 

ceremoni osv. 
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Bild 16 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Överst på sidan ser vi detta färgfotografi (höjd 7 cm, bredd 10,5 cm) – under fotot lyder den 

stora rubriken ”Leva som hindu” samt underrubriken ”puja hemma” som står för den folkliga 

och privata bönen som många hinduer utför varje dag. På bilden ser vi en yngre flicka och en 

man, de sitter på golvet och flickan tänder rökelser framför ett ljustfyllt och utsmyckat litet 

tittskåp som står på golvet. I bakgrunden ser vi en dator, några blommor – ett fönster. Det ser 

ut som att flickan och mannen sitter på ett golv i någons hem. 

 

Tolkning 

Bildtexten vittnar om att ”i ett hörn i vardagsrummet står skåpet med gudabilder” – vi förstår 

att syftet är att beskriva hur en puja kan se ut i ett vanligt hem. Bilden känns aktuell och 

relevant i förhållande till de vanliga människornas böner, detta är ett exempel, alltså en 

beskrivning och en tolkning av hur en puja-hörna kan se ut i ett hem. Jag tycker att exemplet 

bäddar för goda associationer och tankar. Det ser ut att vara fridfullt där på golvet, männi-

skorna ser avslappnade ut och deras ansikten vittnar om att de trivs, de ser koncentrerade ut. 

Flickan och mannen sitter nära varandra och ljusen i skåpen reflekterar i deras ansikten. Enligt 

min mening så är bilden ytterst relevant i förhållande till såväl bildtexter som omgivande text. 
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Dessutom så kan detta vara en privattagen bild likaväl som att bokens författare har varit där 

och tagit bilden, alternativt köpt den av någon bildbyrå. Detta ökar bildens vardagskänsla, 

alltså att man inte riktigt kan avgöra om den är iscensatt eller inte. Det är dessutom en ung 

person med på bilden, vilket jag tycker är ett bra inslag med tanke på att boken vänder sig till 

ungdomar. 

Bilder av Buddhismens vardagsliv 

Bild 17 

 
Källa: se bildreferenser

Form och innehåll 

att fastställa en vardagsbild i det korta kapitel som Buddhismen utgörs av 

 

Det var ytterst svårt 

i denna lärobok. På en enda bild, som kan kopplas till vanliga buddhister (alltså inte munkar) 

så kan vi ana en antydan till de vanliga människornas liv. Detta svart-vita fotografi (bredd 

10,5 cm höjd 12,5 cm) står under huvudrubriken ”Buddhas lära” och finns efter underrubriken 

”allt är förändring”. På bilden ser vi en jättelik stenstaty som föreställer Buddha sittandes i 

lotusställning, framför statyn skymtar vi fyra människor i vanliga kläder som förmodligen är 

där för att betrakta/alternativt hedra Buddha. 
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Tolkning 

Bildens svartvita ton gör den något svår att uppfatta som nytagen, hade den varit i färg så är 

jag relativt övertygad om att den hade fått en helt annan innebörd. Nu ser bilden ganska tråkig 

ut, den är gråskalig och inte speciellt skarp – det är inte speciellt troligt att dagens ungdomar 

skulle uppleva den som nytagen. 

 

Det är svårt att se människorna på bildens ansikten och det är inte heller speciellt enkelt att 

fastställa vad de gör där. Bildtexten vittnar om att människorna är ”tillbedjare” av Buddha, 

som i detta fall är porträtterad i form av en jättestaty. Det är som sagt svårt att yttra sig om 

huruvida människorna är stereotypt porträtterade eller inte, detta för att vi inte ser hur de ser 

ut eller vad de gör, därför är det också svårt att säga exakt vad författaren vill beskriva/tolka. 

Vill författaren visa att det finns Buddhastatyer, vill författaren visa att buddhister ofta dyrkar 

dessa? Vardagskopplingen i bilden är vag, men det var den enda bilden i avsnittet om budd-

hister som innehöll vanliga människor. I övrigt var endast munkar och olika avbildningar av 

Buddha på bilderna i boken. 

 

Bilden kan anses vara en stereotyp bild i det avseendet att alla buddhister inte vardagsmässigt 

besöker avbildningar av Buddha, det finns buddhister över hela världen och där finns det inte, 

som det gör i Japan, samma utbud av avbildningar. En något stereotyp bild framkommer 

därför, alltså av var buddhister bor och lever sina liv. 
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Bild 18 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Detta färgfotografi (bredd 11 cm höjd 9,5 cm) finns beläget i ett kort avsnitt om buddhismen 

och mer specifikt under rubriken ”buddhister i Sverige”. På sidorna innan bilden så har 

läsaren fått reda på att buddhismen mer är en livsväg och ett sätt att se på tillvaron än en 

åskådning eller en religion. På bilden ser vi en man som sitter på knä, med händerna mot 

näsan framför ett bord med en blomma, ett fruktfat och ett ljus. Rummet ser enkelt ut, det 

finns ett kylskåp men mer möblemang än så ser vi inte. Mannen är klädd i jeans och skjorta. 

 

Tolkning 

Bilden är ganska oskarp, speciellt i jämförelse med andra bilder i boken. Detta gör att den ger 

ett äldre intryck, på grund av sin kornighet så blir inte färgerna speciellt starka och mannen 

och övriga inslag på bilden bleknar en aning mot vad de hade gjort om färgkontrasterna hade 

varit högre. I övrigt så uppfattar jag bilden som en beskrivning av hur en svensk buddhist kan 

se ut samt hur dennes böneakt kan vara. Mannen på bilden ser ut att vara fokuserad och 
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koncentrerad på det han gör. Hans jeans vittnar om att han är en vanlig person och därmed 

också en god representant för de vanliga buddhisterna, han bär inte de klassiska munkkläder-

na som i många böcker beskrivs som den vanliga buddhistklädseln i hela världen. 

 

Bilden saknar bildtext, vilket förvirrar läsaren en aning. Det är svårt att avgöra vad författaren 

vill säga med bilden, förmodligen så är avsikten att visa hur en buddhist lever sin vardag i 

Sverige. Den del av vardagen som beskrivs är bönen, vilket man kan tycka är en ganska liten 

del av vardagslivet i det stora hela. 

Bild 19 

 
Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

Denna animerade färgillustration (bredd 9 cm, höjd 10 cm) finns under rubriken ”gemensamt 

i buddhistisk tro” och i anslutning till underrubriken ”de fyra ädla sanningarna”. Vi ser ett träd 

med synliga rötter och vid sidan av bilden finns en bildtext. Utan bildtexten kan det vara svårt 

att förstå vardagskopplingen till bilden, men med den – som i boken är fallet så är bilden 

välplacerad och förklarande. 
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Tolkning 

Bilden förklarar ett ganska abstrakt begrepp som elever ofta har svårt att greppa och förstå, 

nämligen likt bildtexten vittnar om ”Samsara”-begreppet. Samsara står för det eviga kretslop-

pet som buddhister tror på, i detta kretslopp ingår människan och hennes liv på många olika 

vis, vilket gör bilden till en god förklaring av hur en buddhist ser på sin vardag, på sitt liv och 

på sina handlingar. Man kan också säga att bilden tolkar det abstrakta kretsloppet, jag bedö-

mer dock att trädet tillsammans med bildtexten förklarar hur buddhister strävar efter att leva 

på ett välgrundat och pedagogiskt vis. Jag tycker mig inte se några stereotypa inslag i bilden, 

faktum är snarare att den håller en mycket objektiv och saklig ton i sitt bildspråk. Bildtexten 

väcker tankar som har med såväl bilden som angränsande text att göra och kretsloppstanken 

blir väl beskriven. 

 

Bild 20 

 

Källa: se bildreferenser 

Form och innehåll 

I anslutning till rubrikerna ”etik” och ”meditation” så är detta färgfotografi (bredd 10,5 cm 

höjd 14,5 cm) infogat. Bilden föreställer en man som sitter i lotusställning framför en soffa, 
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rummet är inrett med ett trägolv och en blommig tapet – vilket är ganska synonymt med 

klassisk nordisk inredning enligt min mening. En relativt lång bildtext finns placerad tätt intill 

bilden. 

 

Tolkning 

Enligt min mening så kan man mycket väl uppleva bilden som nytagen och aktuell, färgfoto-

grafit är skarpt och tydligt och mannen ser ut att vara hämtad ur ett nutida tidsperspektiv med 

tanke på kläder och omgivning. Bilden i sig innehåller inga stereotypa föreställningar eller 

förenklingar, den beskriver snarare än anger hur en meditation kan se ut. Bildtexten kan vi 

dock fundera över, är det verkligen så att dagens buddhister, som inte tillhör den lärda grup-

pen, anser att deras meditation är mindre djup än just de lärdas? Det är inte min uppfattning, 

en mer korrekt beskrivning kan tänkas vara att det var så man såg på meditationen förr. 

Dagens buddhister är enligt min vetskap mycket medvetna om att varje människas meditation 

och insikt är unik – men inte för den skull mer eller mindre värd än någon annans. 

 

Sammanfattande tolkning av de fem livsåskådningarnas bild av 
vardagslivet 
 

Objektivitetsgranskningen avsedde att undersöka vilka bilder och bildtexter som fanns kopp-

lade till de olika livsåskådningarnas vardagsliv. Syftet med detta var att undersöka bildernas 

innehållsliga värde i form av objektivitet, saklighet och estetisk utformning. Detta för att 

kunna kartlägga deras enskilda och totala objektivitetsvärde. Anledningen till att granskning-

en genomfördes grundar sig i att skolan har som uppdrag att främja elevers förståelse för 

andra människor. Det är alltså bland annat under skolans religionslektioner som eleverna ska 

stimuleras till att utveckla sin medmänsklighet och sin kunskap om andra människor och 

kulturer än den egna personen och den egna kontexten. Det är här läroböckerna kommer in i 

sammanhanget – alltså, vilka bilder och budskap används egentligen för att bredda (eller 

försämra?) elevers förståelse för andra människors kontexter? 

 

Objektivitetsgranskningen av de tjugo bilderna som har valts ut till denna undersökning visar 

att de böcker som har blivit föremål för granskningen innehåller en ansenlig mängd av så 

kallade schablonbilder och i detta fall av schabloniserande bilder av vardagslivet – som är det 

fenomen som undersökts. Schablonbilderna ger betraktaren/eleven signaler om att religiösa 

människors vardag är exotiskt präglad och ceremoniellt och pliktmässigt styrd av det heliga. 
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Författarna fokuserar med sitt bildspråk på särskiljande drag inom livsåskådningarna som ofta 

kan kopplas till olika typer av riter som vissa utövare kan tänkas genomföras vid speciella 

tillfällen. Redan här måste vi stanna till, vad bygger dessa uppgifter på? Vi skall återkomma 

till den frågan lite senare. 

 

Vidare så visar undersökningen även att det finns bilder som har en motsatt betydelse, alltså 

bilder som är objektiva, sakliga och tidsmässigt aktuella; bilder som kan tänkas hjälpa till att 

främja elevernas förståelse för den återgivna kontexten. Detta då de beskriver det religiösa 

livets enkelhet och symbios med de vardagliga och tidsmässigt aktuella sysselsättningarna 

som vi människor ägnar våra liv åt idag. De objektiva bilderna punkterar inte alltid, men ofta 

fördomar som kan kopplas till de olika livsåskådningarna – vilket jag menar är positivt då det 

främjar elevers förståelse för att schabloniseringar florerar såväl i media som i folkmun. 

Schablonbilderna upptar dessvärre utan tvekan en större del av det totala bildutrymmet i 

böckerna än vad de objektiva bilderna gör – vilket är ett ytterst oroande resultat. Hur kan det 

komma sig att böckerna innehåller bilder som inte främjar förståelsen hos eleverna? Är det 

rimligt att det finns bilder i skolans elevböcker som pekar ut särskiljande drag hos människor? 

Är det verkligen det vi vill ägna religionsundervisningen åt – är inte en av läroplanens tyngsta 

hörnstenar att religionskunskapen på gymnasiet skall främja förståelse? 

 

Tidigare i uppsatsen så presenterades olika teorier om bilders påstådda påverkan på oss 

människor – all forskning som jag har kommit över tyder på att bildspråk över lag talar till 

våra känslor, och att det påverkar våra uppfattningar och fördomar i en stor utsträckning. Vi 

kan med detta i ryggen konstatera att bilderna i läroböckerna som har objektivitetsgranskats, 

precis som bilder i media, faktiskt medverkar till att påverka hur elever uppfattar andra 

kontexter än den egna, vi kan därmed också konstatera att de bilder som har granskats i denna 

undersökning kan bidra till att elevers förståelse för andra kontexter och vardagsliv försämras 

och att deras fördomar späs på. 

 

Nedanstående illustration åsyftar att sammanfatta och kontrastera vad de objektiva bilderna 

respektive de schabloniserande bilderna i denna undersökning hade för typ av innehåll, 

relevans och bildspråk. Vågens lutning symboliserar hur majoriteten av de tjugo granskade 

bilderna innehåll någon typ av schabloniserande tendens som de olika rutorna rymmer. 
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De objektiva bilderna är naturligtvis de bilder som vi vill att eleverna skall möta i skolan, vi 

vill däremot inte att schablonbilder skall finnas i de läromedel som vi använder – detta då 

sådana tenderar att förstärka eller alternativt föda ett förakt mot eller en rädsla inför andra 

människor som av olika anledningar inte är lever samma liv som eleverna själva. Enligt min 

objektivitetsgranskning så möter dock elever just sådana bilder, alltså bilder som spär på deras 

eventuellt redan kulturellt rotade fördomar och rädslor. Elever i gymnasiet (och troligen även 

i tidigare årskurser) möter med andra ord bilder under sin skolgång som utstrålar att religiösa 

och troende människor lever ett ceremoniellt och exotiskt liv – ett liv som kan tänkas upple-

vas som främmande, fängslande och kanske rent utav farligt för nutidens ungdomar som är 

uppväxta med humanistiska och demokratiska värderingar. Att det religiösa vardagslivet idag 

skulle vara ett ceremoniellt och strikt liv menar jag är en ren felaktighet – det är en schabloni-

serande värdering att påstå något sådant. Visst finns det extremer inom de olika livsåskåd-

48 



ningarna, men rent generellt så lever människor idag jämsides med såväl den tekniska som 

den samhälleliga utvecklingen. 

 

Riter och traditioner bevaras till en viss del men de utgör inte den mest centrala delen av livet. 

Det är knappast så att alla inom en viss livsåskådning lever ett ceremoniellt liv där vissa 

traditioner, som genomförs en eller två gånger per år eller i hela livet är det viktigaste. Visst 

kan de vara en viktig del av livet – men knappast en stor del av den vardagliga kontexten som 

helhet. Många människor i exempelvis Sverige lever ett sekulariserat liv där bibelläsning och 

bön inte är den största delen av vardagen, många i Sverige är muslimer men lever inte strikt 

efter Koranens bud och traditioner, många i Sverige har en judisk bakgrund men lever inte 

efter gamla testamentets levnadsråd, många i Sverige lever som hinduer och buddhister även 

fast de inte besöker heliga platser eller lever i asket. Troende människor är inte exotiska 

varelser som ägnar sin vardag åt att huvudsakligen genomgå ceremonier och traditioner. 

Människor i Sverige (och i andra länder) lever idag ett vad jag vill kalla ett betydligt mer 

uppdaterat religiöst liv, ett liv där traditioner, riter och andra fenomen är en liten del av det 

vardagliga men, där vardagliga sysslor som arbete, matlagning, underhållning är stora delar. 

Även det kulturella och sociala livet är betydligt viktigare än vissa riter som genomförs vid 

enstaka tillfällen. 

 

Frågan är varför de negativa schablonbilderna förekommer och varför läromedelsförfattarna 

väljer att ha dem med i sina böcker? Ur en hermeneutisk synvinkel så är det rimligt att påstå 

att även läromedelsförfattarna är påverkade av samhället, och i detta fall dess fördomar. Kan 

det vara så att författarna inte inser att de förmedlar schablonbilden av exempelvis hur en 

muslimsk familj uppfostrar sina flickebarn genom att välja en bild som påvisar hur små 

flickor sätts i koranskola och beslöjas? Jag påstår inte att koranskolor och slöjor inte före-

kommer, däremot så frågar jag mig varför just dessa bilder används, varför används inte en 

bild på en beslöjad flicka som sitter i sin vanliga skola där hon kanske tillsammans med sina 

kamrater genomför ett experiment under en NO-lektion? Varför är det just de religiösa 

studierna som får symbolisera ett barns vardagsliv – stämmer det verkligen överens med 

dagens muslimer i Sverige? 

 

Vidare så visar undersökningen även att det är ytterst sällan som en läroboksbild uppdaterat 

och aktivt visar hur en religiös persons kontext liknar en annan kontext (religiös eller inte 

religiös). Det är sällan man ser bilder där människor från olika livsåskådningar delar sina 

49 



vardagsliv – vilket är märkligt med tanke på att det är så vardagen faktiskt ser ut. Vi i Sverige, 

lever i ett mångkulturellt samhälle där muslimska, judiska, kristna, ateistiska, buddhistiska 

och hinduiska barn leker tillsammans på skolgården, där vuxna troende arbetar på samma 

arbetsplatser och där deras tro inte framstår eller är varken exotisk, främmande eller ceremo-

niell. Det finns så klart olikheter hos alla människor, och vi är mer eller mindre uppdelade 

genom att vi bekänner oss till olika livsåskådningar men i det stora hela så lever vi tillsam-

mans – vilket jag finner det märkligt att böckerna inte lägger större vikt på att visa upp när de 

bildligt beskriver hur troende människor lever i sin vardagskontext. Vi kan med hjälp av 

denna objektivitetsanalys konstatera att människors olika traditioner och riter är det som 

dominerar i böckernas beskrivningar av vardagslivet - jag menar att detta i vardagsbeskriv-

ningen inte fyller någon som helst funktion av positiv art. 

 

Varför pekar böckerna ut olikheter när de istället har möjlighet att beskriva likheter? Vardags-

livet lever man med fler människor än med de inom den närmsta kretsen, man lever tillsam-

mans med andra kulter och i blandade könsgrupper. Alla andra beskrivningar och bilder är 

föråldrade och är inte lämpade att sätta i händerna på våra tonåringar som ska lära sig att vi 

måste förstå och respektera varandra. 

 

Meningen med läromedel är att de ska fungera som pedagogiska hjälpmedel, att de ska hjälpa 

läraren och eleverna att uppnå vissa mål. Om schablonbilder fortfarande förekommer som 

denna undersökning tyder på – hur kan vi då begära att våra ungdomar skall förstå och 

respektera andra kulturer? Hur kan vi kräva att de ska kunna sålla bort schablonbilderna från 

de objektiva bilderna både i skolan och i media? Hur kan vi ens bli förvånade att elever är 

fördomsfulla och dömande mot varandra när vi sätter böcker med schablonbilder i deras 

händer under hela deras skolgång? Är det inte meningen att skolan skall vara en fristad för 

alla – där ingen döms ut eller placeras i fack? 

 

Jag menar att ungdomar, och vuxna med för den delen behöver få se likheterna mellan alla de 

kontexter som vårt mångkulturella samhälle bjuder på och jag önskar att åtminstone läroböck-

erna i skolan bestod av betydligt fler bilder som höll en högre objektivitetsnivå. För att 

exemplifiera vad jag menar så hänvisar jag till bild 1246 – som enligt min uppfattning är ett 

praktexempel på hur en bild kan visa att den tro som människor har integreras i vardagslivet – 

                                                       
46 Jonsson, Jennifer Lärobokens bilder av vardagslivet – en objektivitetsgranskning (2009) s. 35 
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något som både unga och vuxna behöver få mer inblick i för att undvika missförstånd, fördo-

mar och rädsla inför det som de inte tror sig känna igen. Bild 12 vågar utmana vanligt uttalan-

de fördomar som florerar i tidningar, filmer och hemmiljöer nämligen den gällande att mus-

limska kvinnor inte får arbeta eller kan leva utan att bevakas av män i släkten. Bilden visar att 

denna fördom knappast är en generell bild av den muslimska kvinnan eller av de muslimska 

männen, den visar istället en positiv och rättvis bild av just denna flickas och av hennes 

närstående individuella och unika liv. Bilden av att alla muslimer är likadana, av att alla 

kristna är likadana osv. behöver raderas helt – ingen människa är den andra lik, det gäller 

även troende människor. Flickan på bild 12 är dessutom ung till sin ålder och det är fullt 

möjligt för en elev i gymnasieåldern att identifiera sig med henne såväl åldersmässigt som 

kontextuellt – personligen så tror jag att sådana bilder med fördel kan användas. 

 

Sammanfattningsvis så vill jag påstå att följande kriterier rimligtvis bör uppfyllas av bilder 

som exemplifierar vardagsliv i våra läroböcker: 

 

 

 

 

 

 

 

VERKLIG‐
HETSTROGEN & 

AKTUELL 

 
POSITIV 
& TYDLIG 

 
SKARP 

& MODIG 

Jag vill förtydliga att jag är medveten om svårigheterna med att fixera en innebörd hos dessa 

begrepp, alla kan tolka dem på olika sätt och de kan tyckas vara en aningens luddiga. Låt mig 

därför förtydliga vad begreppen i ovalerna innebär i just dessa sammanhang. Begreppen 

”verklighetstrogen/aktuell” är synonyma med att bilder behöver ha anknytning till den 

verklighet som boken presenteras i, alltså – det är inte rimligt att presentera en bild som är 

tagen för tjugo år sedan när man skall exemplifiera för gymnasielever hur exempelvis budd-

hister lever sitt vardagsliv. Mycket hinner förändras på tjugo år och det är viktigt att böckerna 

hänger med i svängarna och använder sig av verklighetstrogna bilder. Begreppen ”positiv & 

tydlig” kan likställas med att en bild av vardagslivet förmedlar någonting positivt, något som 

gör oss glada av att se, något som vi kan känna igen oss i. Kanske är det en bild av när vi 

arbetar, när vi tränar eller när vi går i skolan. Tydligheten är viktig på ett sådant vis att männi-

skors ansiktsuttryck behöver synas på ett klart sätt, betraktaren av bilden skall inte behöva 

gissa sig till vad det är denne ser på bilden. Det ska vara tydligt om en människa ler eller 

gråter osv., annars kan det lätt uppkomma missförstånd och bilden kan tolkas på helt fel sätt. 
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En ”skarp & modig” bild av vardagslivet vågar utmana betraktaren och samhällets eventuella 

fördomar. En modig bild vågar sätta sig upp mot negativa åsikter och drar en skarp gräns 

mellan verklighet och fördomsvärld. En modig bild – en objektiv bild arbetar för att förmedla 

något på ett sakligt och faktiskt vis, en sådan bild följer inte fördomarnas pipa av ren vana, 

utan den ifrågasätter dem och tar avstånd från dem. En skarp bild främjar förståelse hos 

betraktaren och kastar omkull fördomsfullt tänkande och öppnar för en diskussion som 

betraktaren kan föra med sig själv och med sina klasskamrater. 

 

Det är i skolan som vi har möjlighet att forma elever till etiskt medvetna och förstående 

individer, vilket är förenligt med våra styrdokument. Och precis som Staffan Selander med 

flera menar så måste lärare ta sitt ansvar och granska de läromedel som används. Personligen 

så anser jag att lärarkåren borde få mer stöd och hjälp av staten inför dessa objektivitets-

granskningar, innan SIL lades ner så granskades de läromedel som gavs ut både av sakkunni-

ga experter som staten anställde och av lärare – så är det inte idag. Vi har dock inte råd att 

riskera att objektivitetsgranskningarna inte blir gjorda – för det är faktiskt de unga som utgör 

framtiden och det är deras värderingar som kommer att forma det framtida samhällsklimatet. 

Just därför så måste skolan få tillgång till objektiva och användbara läromedel som stimulerar 

ödmjuka attityder och inställningar hos våra ungdomar – idag verkar det dessvärre inte vara 

så, som vi kan önska – att samtliga läromedel håller en hög objektivitetsnivå och att de 

motverkar fördomar. Kan det här betyda att läromedelsförfattarna och skolan har blivit en 

aningens förblindade av de kulturella och mediala fördomar som far runt i vårt samhälle? Kan 

det vara så att vi behöver återinföra en verksamhet i stil med SIL:s – som bevakar hur objek-

tivitetsgranskningen går till? 

Metoddiskussion 

Den analytiska metoden som har använts för att besvara uppsatsens frågeställningar har enligt 

min uppfattning fungerat väl. Den kritik som kan riktas mot metoden är att den främjar 

subjektiva tolkningar och som för att nå en högre sanningshalt skulle ha kunnat minskas om 

fler personer hade granskat bilderna med hjälp av samma analysapparat. Den främsta anled-

ningen till att denna metod har blivit nyckeln i uppsatsen grundar sig dock i att den subjektiva 

tolkningen är intressant och i att förståelsen har ett värde, även i sin ensamhet. Det som 

undersöks är just hur vi människor blir påverkade av bilder, därför bör rimligen alla enskilda 

tolkningar vara värdefulla. Dessutom så har analysapparaten utformats med en stor hjälp av 

erfarna bildanalytiker som är ledande forskare på området samt med hjälp av SIL:s mallar för 

52 



objektivitetsgranskning som ansågs fungera väl enligt statligt anställda experter på området 

läromedelsgranskning. 

Förslag till vidare forskning 

Som jag antyder i metoddiskussionen så skulle jag önska att fler individer genomförde samma 

objektivitetsgranskning på samma läroböcker som jag har gjort, detta för att få en bredare 

diskussion om hur just dessa bilder håller objektiva eller schabloniserade mått. Det vore 

givetvis också önskvärt att objektivitetsgranska ännu fler bilder av vardagslivet och av andra 

fenomen som beskrivs hos de olika livsåskådningarna i ett större antal böcker. 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att objektivitetsgranska och undersöka vilka bilder av de fem 

stora livsåskådningarnas vardagsliv som förekommer i gymnasiala religionsläroböcker som är 

publicerade på 2000-talet. Objektivitetsgranskningen avsåg att kartlägga fyra läroböckers 

innehåll av vardagsbilder med tillhörande bildtexter samt dess estetiska utformning och dess 

innehållsliga värde i form av objektivitet; saklighet och nutidsanknytning. Granskningen 

visade att läroböckerna innehöll en ansenlig mängd av schabloniserande bilder som föreställ-

de livsåskådningarnas vardagsliv. Dessa schablonbilder tenderade att peka ut särskiljande 

drag i troende människors liv som representanter för det vanliga och vardagliga livet. Scha-

blonbilderna ger signaler om att troende människor inom de berörda livsåskådningarna lever i 

en vardagskontext som är ceremoniellt styrd, främmande och exotisk. Granskningen visade 

också att det fanns, men i en mer blygsam utsträckning - bilder som hade en motsatt betydel-

se, det vill säga objektiva bilder som är aktuellt uppdaterade och sakligt beskrivande av och 

om troende människors vardagsliv. 

 

Nyckelord: Bilder, läroböcker, läromedel, religionskunskap, gymnasiet, objektivitetsgransk-

ning, schablonbilder, objektiva bilder 
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Inledning



”Under 1960-talet blev grundprincipen att skolans religionsundervisning skulle vara objektiv i den meningen att den sakligt och allsidigt skulle beskriva olika religioner och livsåskådningar.”[footnoteRef:1] Ämnet religionskunskap har under åren genomgått en stor förändring i Sverige, detta från att ha varit renodlad Kristendomsundervisning[footnoteRef:2] till att bli ett mer allmänomfattande och värdegrundsbaserat ämne där demokrati och mångfald utgör hörnstenar och där olika livsåskådningar ger sig till känna. I dagens mångkulturella och demokratiska skola så skall undervisningen främja elevers förståelse för andra människor men också deras inlevelseförmåga.[footnoteRef:3] Det är vanligt att elevers egen kontext ställs jämsides med en annan kulturs i den nutida religionsundervisningen, alltså att ett vardagsliv kopplas till ett annat för att öka förståelsen om allas lika värde. Jag som blivande lärare har uppmärksammat att det ofta är vid dessa tillfällen som positiva kulturmöten blir synliga, men det händer även att de negativt betingade kulturkrockarna gör sig till känna när kontext kopplas till kontext. Elever och ungdomar reagerar naturligtvis på det som traderas i skolan, och därför är det viktigt att det som traderas håller en hög och objektiv kvalité. [1:  http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap 2009-10-05]  [2:  Almén, Edgar (2000). Livstolkning och värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköping: Univ., Skapande vetande, Sven G Hartman s. 214]  [3:  Lpf 94] 




I nästan varje undervisningssituation så är något slags läromedel inblandat, det är ytterst sällan som en lärare genomför en lektion med helt tomma händer[footnoteRef:4], utan ens en penna som pedagogiskt hjälpmedel. Faktum är att kvalitén, objektiviteten och sanningshalten i läromedlen påverkar resultaten av undervisningen, alltså i förlängningen hur våra elever ser på sin omvärld. Med tanke på detta så måste skolorna idag granska sina läromedel grundligt, de behöver se över vilka signaler som läromedlen sänder ut, vilka budskap som förmedlas och vilken kunskap som traderas. Alla lärare behöver försäkra sig om att deras och skolans läromedel håller en objektiv, saklig och uppdaterad ton – och att de inte innehåller schablonbilder som förenklar eller ger eleverna felaktiga uppfattningar om andra människor. I rapporten Mångfald mot enfald så skriver Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet att: ”alla i vårt samhälle bär ett ansvar för att inte tystna.”[footnoteRef:5] Detta gäller naturligtvis även lärarkåren. Jag ställer mig därför frågan hur objektiva dagens läromedel egentligen är? [4:  Imsen, Gunn (1999). Lärarens värld: introduktion till allmän didaktik. Lund: Studentlitteratur s. 302]  [5:  Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet (1989). Mångfald mot enfald: slutrapport från Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet. D. 1. Stockholm: Allmänna förl. s. 69] 


Vem bär granskningsansvaret?



Fram till år 1991 så objektivitetsgranskade Statens Institut för läromedel (SIL) läroböcker och andra typer av läromedel som användes i svenska skolor.[footnoteRef:6] Idag är institutet nedlagt och det är upp till varje kommun att kvalitetssäkra sina läromedel. På skolverkets hemsida framgår det att det idag är rektorerna som bär det huvudsakliga ansvaret för att deras elever skall få tillgång till läromedel av ”god kvalitet”.[footnoteRef:7] När jag ringer till skolverkets upplysningstjänst så får jag svaret att: ”det är upp till varje lärare att granska de läromedel som används.”[footnoteRef:8] Jag tolkar detta som att rektorerna idag bär det övergripande ansvaret men att själva granskningen utförs av de enskilda lärarna alternativt av olika ämnesgrupper. Det finns idag inget statligt verk som ägnar sig åt att objektivitetsgranska läromedel i Sverige, men det finns väl en stor mängd förlag som ägnar sig åt att producera läromedel av olika slag. [6:  www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2103581.svd 2009-09-14]  [7:  http://www.skolverket.se/sb/d/2776 2009-10-05]  [8:  Skolverket (2009) Upplysningstjänsten till allmänheten, lärare, elever och föräldrar 2009-10-05, Telefon: 0852733200] 




Objektivitetsgranskningen som SIL ansvarade för fram till år 1991 omfattade en rad olika undersökningar som idag utan statlig inblandning genomförs av enskilda skolor. En av dessa var objektivitetsgranskningen av bilder i läroböcker. Det finns inte längre något generellt recept för hur objektivitetsgranskning och kvalitetssäkring av läromedel skall gå till ute i landet – och jag ställer mig därför frågorna vad som har hänt med våra läroböcker sedan SIL lades ner? Lyckas de nya böckerna att förmedla rättvisa bilder av ett par av mänsklighetens olika livsåskådningar till våra elever? Vilka budskap är det som når våra unga och är dessa objektiva eller värderande?



Syfte och frågeställningar



Mitt övergripande syfte med detta examensarbete är att genomföra objektivitetsgranskningar av bilder i läroböcker som har getts ut efter att SIL lades ner. Jag har för avsikt att undersöka bildkvalitén i sin helhet men framförallt bildspråk och budskap.



Sammantaget så kommer undersökningen att rymma följande frågeställningar:



· Vilka bilder och bildtexter finns kopplade till läroböckernas beskrivningar av de fem stora livsåskådningarnas vardagsliv?

· Vilken form och vilket innehållsligt värde har bilderna?

· Finns det likheter och skillnader alternativt vanliga mönster beträffande hur olika livsåskådningarnas vardagsliv framställs?

· Är vardagslivet objektivt presenterat i läroböckerna? (med hjälp av bild och bildtext)



Avgränsningar och urval



För att kunna genomföra denna studie så har jag behövt göra en stor mängd avgränsningar på grund av tids- och resursmässiga skäl. Följande avgränsningar har vidtagits:



– Bilderna som objektivitetsgranskas och analyseras är hämtade från fyra läroböcker som har funnits och som finns i klassuppsättningar på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Böckerna har ingått och ingår i kursen: religionskunskap A och är publicerade/tryckta under tvåtusentalet.



– Bilderna som objektivitetsgranskas är bilder som på något vis enligt böckerna anknyter till vardagslivet i de fem stora livsåskådningarna (judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism). I största möjliga mån så har bilderna valts ut med hänsyn till angränsande texters innehåll, alltså faktatexter som på något vis beskriver människors vardagsliv och livssyn.



– Undersökningens bildmängd har avgränsats till en vardagsbild per livsåskådning och lärobok. Varje livsåskådning representeras alltså av totalt fyra stycken bilder var, den totala bildmängden uppnår tjugo stycken bilder.



Följande läroböcker har blivit föremål för denna uppsats objektivitetsgranskning:



· (2002) Tro i tid och rum – Arne Löwgren, Bo Ahlberg, Lars Ryberg.

· (2003) Människan och tron – Ola Björlin.

· (2007) Religion och livet – Börge Ring.

· (2008) Relief Livsvägar: religionskunskap för A-kursen – Nils-Åke Tidman, Kerstin Wallin.



Metod



Jag kommer i min uppsats att använda mig av en analytisk och komparativ metod vid själva objektivitetsanalysen. Med hjälp av de nio punkterna i min analysapparat så avser jag att analysera och granska bilderna som finns i läroböckerna som undersökningen rymmer. Syftet med objektivitetsgranskningen är att upptäcka eventuella likheter och skillnader, alternativt mönster i hur de olika livsåskådningarnas vardagsliv framställs i de olika böckerna. Syftet är alltså inte att peka ut eller ifrågasätta någon specifik - läroboksförfattare, fotograf, konstnär, illustratör eller något förlag.



I en hermeneutisk anda så kommer jag i min objektivitetsgranskning att ägna mig åt att bredda min förståelse för de fenomen som jag studerar, alltså i mitt fall åt en förståelse för bildernas innehåll men också för hur bilder påverkar oss människor. Med hjälp av mina kunskaper, tankar, känslor och intryck så kommer jag att studera och objektivitetsgranska bilderna. Jag vill stryka under att min tolkning är subjektiv och att jag inte ser mina granskningar som slutgiltigt sanna, det är viktigt att vara medveten om att mina tolkningar kan vara kulturellt färgade även om mitt mål är att komma undan eventuella kulturellt betingande ovanor. Under hela undersökningen så har mitt mål varit att vara så objektiv och öppen som möjligt när jag gör mina granskningar och tolkningar. Både innan och under arbetets gång så har litteraturstudier varit en stor del av mitt arbete, dessa har omfattats av såväl bildanalysmodeller som SIL:s dokument och riktlinjer om objektivitetsgranskning.



Exempel på objektivitetsgranskning och bildanalys



SIL:s objektivitetsgranskning av läromedel – sex frågor om objektivitet

Statens institut för läromedel (SIL) hade under sin verksamma period en mall som de utgick ifrån när de granskade läroböcker, i denna mall så fanns ett flertal punkter som avsedde objektivitetsgranskningens olika delar, och ett par av dessa omfattade de visuella framställningarna med tillhörande undertexter. Jag har nedan valt att citera de punkter som jag anser har varit relevanta att ta vara på och efterlikna i min analysapparat. Följande punkter som citeras är hämtade ur SIL:s original-PM, Objektivitetsgranskning av läromedel – sex frågor om objektivitet[footnoteRef:9] som finns arkiverat på riksdagsbiblioteket i Stockholm: [9:  Objektivitetsgranskning av läromedel: sex frågor om objektivitet: PM. (1984). Stockholm: Statens inst. för läromedelsinformation (SIL)] 


· ”Är det utrymme som ägnas olika händelser, förhållanden, ståndpunkter etc. rimligt?”[footnoteRef:10] [10:  Ibid s. 3] 


· ”Innehåller framställningen i det aktuella läromedlet några oriktiga sakuppgifter?”[footnoteRef:11] [11:  Ibid s. 4] 


· ”Är läromedlets presentationssätt sådant att det gynnar eller missgynnar en part

(ståndpunkt, värdering, …) på en annans bekostnad genom t ex osakligt värdeladdat eller svårt språk, ensidiga bilder etc.?”[footnoteRef:12] [12:  Ibid s. 9] 




Rune Petterssons Bilder i läromedel

Rune Petterssons rapport Bilder i läromedel har förutom SIL:s objektivitetsgranskning gett mig en mängd med inspiration och kunskap om hur en bild kan analyseras, tolkas och granskas. Nedan har jag valt att citera några och delar av Petterssons punkter:



· ”Mottagare: Vad är det för målgrupp?”[footnoteRef:13] [13:  Pettersson, Rune (2008). Bilder i läromedel. 2dra uppl. Tullinge: Institutet för infologi s. 108] 


· ”Innehåll: […] Vilka motiv, fakta eller händelser innehåller bilden?”[footnoteRef:14] [14:  Ibid s. 108] 


· ”Utförande: Vilken typ av bild är det?”[footnoteRef:15] [15:  Ibid s. 108] 


· ”Associationer: Vilka associationer, tankar och föreställningar ger bilden upphov till?”[footnoteRef:16] [16:  Ibid s. 108] 


· ”Bildspråk: Är bilden lätt eller svår att förstå? Är motivet vanligt eller ovanligt? […] Har bilden dolda budskap om kön, politiska uppfattningar, ras, religion eller ålder?”[footnoteRef:17] [17:  Ibid s. 108] 


Analysapparat



Följande frågor beträffande form, innehåll och tolkning av bildspråket kommer att appliceras på de tjugo bilder som i denna uppsats skall objektivitetsgranskas.



FORM OCH INNEHÅLL



1. Hur är bilden placerad, vilket utrymme ges den och vilken fysisk form är den stöpt i? Är det ett fotografi, ett diagram, en målning?

2. Vad eller vilken situation i vardagslivet föreställer bilden? Vilka motiv, händelser och fakta finns?



TOLKNING



3. Är det troligt att mottagaren upplever bilden som nytagen eller aktuell?

4. Kan bilden uppfattas som en beskrivning, en tolkning alternativt som en värdering?

5. Finns det stereotypa föreställningar om etnisk tillhörighet, ålder, kön eller politisk uppfattning i bilden?

6. Ger bilden en skev/förenklad bild av det som beskrivs?

7. Hur lyder bildtexten och vilken funktion fyller den – förklarar eller förvirrar den läsaren?

8. Vilka associationer, tankar och föreställningar väcker bilden?



Tidigare forskning



Staffan Selander, professor i didaktik på lärarhögskolan i Stockholm arbetar med frågor som rör pedagogiska texter, kommunikation och lärande. Många av hans texter och uttalanden har inspirerat till denna undersökning. I en av tidskriften Pedagogiska magasinets artiklar så uttalar sig Selander i frågan om sponsrade läromedel (läromedel som finansieras av sponsorkapital från företag och privatpersoner), som i dagens Sverige har expanderat i en relativt stor utsträckning sedan SIL lades ner i början på 90-talet. Selander menar att dagens skola måste förhålla sig kritisk till sponsrade läroböcker, men utan att vara rädda för att använda dem. Detta då vi idag inte har någon ideologisk styrning för vilka läromedel som är godkända och vi behöver därför själva orientera oss i läroboksdjungeln, vilket enligt Selander är en positiv sak. Han menar att både elever och lärare måste tränas i att värdera det läromedelsinnehåll som de möter, både när det gäller läroböcker, filmer och tidningar.[footnoteRef:18] Faktum är att det idag finns läromedel i oändliga mängder och det är därför viktigt att yrkesproffessionella väljer ut de läromedel som håller en hög kvalité, detta för att säkerställa att eleverna får med sig värdefull kunskap och sunda värderingar i livet. [18:  PEDAGOGISKA MAGASINET [Elektronisk resurs]. (2006) nr 2. Christina Thors När skola och företag spelar på samma planhalva hämtad: 2009-09-14] 




Selander är inte ensam om att poängtera vikten av att läroböcker med en kunskapsmässigt hög kvalité måste få ta plats i skolans undervisning. Gunn Imsen påtalar i sin bok Lärarens värld att lärare måste försäkra sig om att de använder uppdaterade och aktuella läroböcker. Imsen menar att bilder och illustrationer måste ge stöd till det faktabaserade innehållet i boken[footnoteRef:19] – bilder skall alltså inte fungera som en utfyllnad[footnoteRef:20] eller som en dekoration i texten utan de ska förtydliga det som sägs och väcka ett intresse hos läsaren för att vara funktionella. [19:  Imsen s. 304-305]  [20:  Imsen s. 304-305] 




Kjell Härenstam skriver i sin bok Kan du höra vindhästen[footnoteRef:21] hur viktigt det är att lärobokens bilder av och om olika kulturer alltid eftersträvar att vidhålla en objektiv ton[footnoteRef:22], han påtalar dock att detta kan vara svårt med tanke på att vi människor sällan kan göra oss helt värderingsfria – inte ens om vi är läromedelsförfattare. Enligt min tolkning så menar Härenstam att vår kulturella bakgrund färgar oss, oavsett vem vi är och detta kan mer eller mindre komma till uttryck när vi exempelvis skriver texter eller uttrycker åsikter på andra vis. Härenstam stryker i samband med detta under att lärare och elever måste undersöka varifrån de fakta och bilder som läroboken innehåller kommer ifrån men också att de bör fundera över vad författaren kan tänkas ha för avsikt att förmedla med sina texter och bilder, det vill säga med de implicita budskapen i boken. [21:  Härenstam, Kjell (2000). Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap. Lund: Studentlitteratur]  [22:  Ibid s. 6] 




Selander har i publikationen Spov 9 publicerat artikeln Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker tillsammans med Ewa Romare, Eva Trotzig och Annika Ullman. I den artikeln så har författarna försökt kartlägga om det förekommer ”grova övertramp […] onödiga tendenser, oklarheter eller obegripligheter”[footnoteRef:23] i ett antal läroböcker. Syftet med detta var i första hand att utreda huruvida svenska läroböcker innehöll eller inte innehöll rasistiska beskrivningar. Denna kartläggning gjordes på uppdrag av SIL och har med andra ord ett par år på nacken. Kartläggningen som Selander med flera genomförde visade att läroböckerna som undersöktes tenderade att förmedla en bristfällig omvärldsorientering till sina läsare, det var vanligt att schablonbilder och stereotyper dominerade i avsnitt som beskrev Sverige och utlandet samt mötet mellan dessa två, Selander och övriga författare är dock tydliga med att några direkt rasistiska tendenser inte finns i de läroböcker som de har undersökt.[footnoteRef:24] [23:  Staffan Selander (red) (1990)Studier av den pedagogiska väven 9 – Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker? Härnösand: Institutet för pedagogisk textforskning s. 1]  [24:  Ibid] 




Olov Dahlin skriver i sin artikel Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?[footnoteRef:25] att naturreligioner ofta framställs på ett schablonartat, värderande och ensidigt vis. Han belyser även att dessa mediala framställningar påverkar hur vår uppfattning om andra människor utvecklas, men även hur vår relation till dem tar form. Dahlin menar att det är viktigt att skolan presenterar en rättvis och neutral bild av de etniska religionerna, min tolkning är även att detta även gäller alla andra religioner och livsåskådningar – därför menar jag att Dahlins artikel är ytterst relevant att jämföra med denna uppsats obejktivitetsgranskning. [25:  Lindgren Ödén, Birgit & Thalén, Peder (red.) (2006). Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring. Dahlin, Olov, Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? Uppsala: Swedish Science Press] 




Gert Z Nordström skriver i boken Bildspråk och bildanalys[footnoteRef:26] om hur verkligheten görs om till bilder i läroböcker och andra kunskapskanaler som är riktade till omgivningen och i samhället. Nordström poängterar att läsare inte får glömma bort att bilder av olika personer, företeelser och miljöer inte bara skapas för att på ett funktionellt vis beskriva verkligheten och dess sanna väsen. Nordström menar att bilder av verkligheten också är ”språk” som kan ”utnyttjas för kommunikation”.[footnoteRef:27] Nordström anser att denna kommunikation är en slags ”framställning och ett överförande av ett budskap”, med budskap menar Nordström ”något som har med avsikter, behov och känslor att göra – överhuvudtaget allt som individer och grupper önskar förmedla till sin omgivning”[footnoteRef:28] [26:  Nordström, Gert Z. (1984). Bildspråk och bildanalys. Stockholm: Prisma]  [27:  Ibid s. 13]  [28:  Ibid s. 31] 




Rune Pettersson skriver i den andra upplagan av Bilder och läromedel att: ”ett skäl till att bilder och bildmedier har så stor betydelse inom reklam och propaganda är att de talar direkt till vårt känsloliv på ett omedelbart sätt. Dagens stora bildflöde medför emellertid lätt att vi avskärmar oss och till slut helt enkelt inte lägger märke till många av bilderna. Allt detta medför mycket stora krav på de bilder som ingår i olika typer av läromedel.”[footnoteRef:29] Pettersson använder sig av begreppet ”informationsbilder” när han talar om bilder i media och i läroböcker, dessa bilder är viktiga att kritiskt granska enligt honom själv. Elever och lärare måste enligt Pettersson ”anta ett kritiskt förhållningssätt till informationsbilder”[footnoteRef:30], de måste ställa sig frågor som ”vilka fakta och känslor förmedlar bilden? Vem är avsändare? Vad är syftet med bilden? Varför finns bilden i sammanhanget?”[footnoteRef:31] [29:  Pettersson (2008) s. 5]  [30:  Ibid s. 14]  [31:  Ibid s. 14] 




Ewa Romare publicerar i publikationen Spov7 publicerat en artikel som behandlar text och bildanalys av religionsböcker från 1940 och 1980 talet. Hon poängterar likt Gert Z Nordström ”att bilden är ett språk” och att det ”finns hos alla. Men – att detta språk måste utvecklas.”[footnoteRef:32] Romares uppfattning är att eget skapande av bilder, samt att egna studier av bilder utvecklar vår fantasi, känslighet och inlevelseförmåga. Hon menar att bilden ger ”kunskapen liv”.[footnoteRef:33] Jag tolkar det som att bildläraren Romare menar att människor genom aktiv analys av bilder ökar sin lust till att söka kunskap, hon hänvisar till Staffan Selanders uttalande i boken Lärobokskunskap[footnoteRef:34] där han poängterar att bilder i såväl läroböcker, tidningar, TV-program, dokumentärer och filmer är skickliga på att sätta igång våra känslor – speciellt när vi är unga och relativt öppna för nya intryck och åsikter. [32:  Pedagogisk textanalys. (1989). Härnösand: Institutet för pedagogisk textforskning, Högskolan i Sundsvall/Härnösand Spov 7 Ewa Romare Bildens betydelse I läroboken. En text- och bildanalys av religionsböcker från 1940-tal och 1980-tal. s. 45]  [33:  Ibid s. 45]  [34:  Selander, Staffan (1988). Lärobokskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985. Lund: Studentlitteratur] 




Det finns ett flertal studentuppsatser som utreder och analyserar hur olika livsåskådningar på ett eller annat vis framställs i läroböcker, jag kommer i min undersökning att referera och diskutera de uppsatser som jag anser har anknytning till min egen undersökning.



Begreppsliga definitioner



I detta avsnitt så har jag för avsikt att förtydliga vad jag menar med de begrepp som jag använder i undersökningen.

Religionskunskap

Med religionskunskap så menar jag kursen religionskunskap A på gymnasiet, alltså en kärnämneskurs som samtliga gymnasister rekommenderas att genomgå under sin utbildning. Kursens syfte är att förstärka elevernas kunskaper om andra kulturer, religioner och livsåskådningar[footnoteRef:35] samt att främja förståelse för andra människor och att utveckla elevens förmåga att leva sig in i och respektera andra människors situation och livsåskådning.[footnoteRef:36] [35:  http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap]  [36:  Lpf 94 s. 3] 




Läromedel

Begreppet läromedel avser i denna uppsats samlingsnamnet för all tänkbar pedagogisk utrustning, exempelvis pennor, böcker, filmer och TV-program. Ett läromedel är en viktig och nödvändig del[footnoteRef:37] i elevernas skolgång och som hjälpmedel för att stimulera inlärning. [37:  Imsen s. 302] 


Lärobok

En lärobok är enligt min definition ett läromedel i bokform som i mitt fall har använts eller används i klassuppsättning i gymnasieklasser som läser religionskunskap. I en lärobok så finns enligt min mening, och likt Staffan Selanders definition ett innehåll: som ger uttryck för den värld som vi lever i, och för den kunskap som skolan tycker är viktig[footnoteRef:38] att tradera. [38:  Selander, Staffan (1988)] 


Bilder och bildtexter i läroböcker

En bild; en visuell framställning - kan ge sig till känna som ett fotografi, som en illustration eller som en målning. En bildtext angränsar tätt till denna visuella modell och har anknytning till bilden. Dessa två samverkar i någon mån med varandra i den tryckta boken.

Objektivitetsgranskning

Med objektivitetsgranskning så menar jag en granskning av objektiviteten i bilder som förekommer i läroböcker. Detta görs med hjälp av en analysapparat som är angiven under rubriken med samma namn.

Livsåskådning

”En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck till en grundhållning.”[footnoteRef:39] Jag har i denna uppsats avgränsat begreppet livsåskådningar som i det stora hela rymmer ett oräkneligt antal åskådningar. I denna uppsats så står livsåskådningar för de fem stora världsreligionerna, dvs. kristendomen, judendomen, islam, hinduismen och buddhismen. [39:  Jeffner, Anders (1982[1975]). Filosofisk religionsdebatt. 3dje uppl., 2dra tr. Stockholm: SkeabVerbum s. 13] 


Vardagsliv

Med vardagsliv så åsyftar jag den vanliga lekmannens liv, jag menar alltså inte de lärdas vardagsliv som t.ex. munkar, präster och heliga män. Vardagslivet utövas enligt min mening av den stora massan av anhängare som inte tillhör något slags toppskikt i livsåskådningen. Jag syftar på vanliga arbetare, på människor som går till jobbet och som går till skolan. När jag använder begreppet vardagsliv så menar jag människors vardagssysslor, rutiner och framför allt deras sätt att se på tillvaron och deras prioriteringar i livet.




Undersökning och tolkning



Detta kapitel inleds med en diskussion om schablonbilder och budskap, detta för att presentera hur dessa företeelser kan påverka oss människor. Efter diskussionen så följer objektivitetsgranskningen av de fem livsåskådningarna som är denna uppsats studium.

Schablonbilder

När jag använder mig av begreppet schablonbild så åsyftar jag en bild som generaliserar ett visst mönster eller en viss uppfattning om hur i mitt fall ett vardagsliv inom en viss livsåskådning ser ut. En schablonbild är i allmänhet (enligt min definition) en normerande bild som lägger anspråk på en sanning, eller som förtydligar en snäv, alternativt orättvis sådan. En schabloniserande bild kan tänkas ha för avsikt att sprida propaganda och implicita budskap, men den kan också vara oavsiktlig från avsändarens sida och är därmed en omedveten schablonbild som är svår att upptäcka.



Jag tänker mig att det finns en något glidande skala av schablonbilder, en skala som har grova och uppenbara sådana och en som har mer smygande schablonbilder som inte är lika lätta att upptäcka. Nationalencyklopedins definition av sökordet: schablon anger betydelsen: ”utskuret formstycke fungerande som mall eller mönster för viss figur” – ”är ofta invanda och tröttande mönster för en viss företeelse.”[footnoteRef:40] Motsatsen till en uppenbar schablonbild är enligt min mening en objektiv bild som är saklig och som endast har för avsikt att beskriva något. En schablonbild har värderande budskap och används inte sällan för att utvinna syften och för att skapa reaktioner. I en lärobok så kan en schablonbild användas för att påverka eleverna, men i en dagstidning eller i en reklamkampanj så används bilden för att påverka ännu större grupper i samhället. För att förtydliga hur en grov schablonbild kan se ut så exemplifierar jag med en bild från 1950-talet, en tid då jämställdhet inte var ett lika utbrett begrepp som det är idag. [40:  Nationalencyklopedin sökord: schablon] 




Den typiska kvinnan?

 (
Kvinnan på bilden utgör den stereotypa avbilden av 1950-talets kvinnogestalt. Bildte
x
ten förtydligar det vi anar i kvinnans uttryck, nämligen att hon utövar något som är svårt för henne; hon kör bil. Hon är sminkad, har långa röda naglar och uppfattades förmodligen som en typisk kvinna när bilden publicer
a
des. Reklambilden avser mest troligen att locka människor till köp av den nya och lilla bilen, som även kvinnor klarar av att köra. Men vid sidan av detta så rättfärdigas en kvinnosyn som knappast borde ha varit och som idag inte är gån
g
bar.
)

Källa: se bildreferenser[footnoteRef:41] [41:  http://www.odee.com hämtad: 2009-11-03] 




Budskap

Bilder talar till oss människor genom budskap och med hjälp av det så kallade bildspråket som ger oss detaljer, som i sin tur skapar associationer och funderingar hos oss. Bilden förstärker alternativt rubbar det vi redan tror oss veta. Enligt min definition så innebär budskapet just ett bud, en idé eller en åsikt som vill komma till uttryck. Ett bildbudskap kan ses som en dialog mellan sändare och mottagare, det vill säga mellan författaren och läsaren och i mitt fall mellan skolan och eleven. De budskap som når ut till våra elever genom läromedel kan bli de budskap som de kommer att bära med sig genom livet, därför är det viktigt att dessa budskap är förenliga med samhällsutvecklingen och med jämställdheten.



Objektivitetsgranskning

Detta avsnitt är uppdelat i sex delar, en för varje livsåskådning och en för den sammanfattande tolkningen av objektivitetsgranskningen. Samtliga bilder föreställande en specifik livsåskådning (från de fyra läroböckerna) kommer alltså att objektivitetsgranskas i ett och samma avsnitt, för att sedan följas av ett nytt som behandlar granskningen av ytterligare en livsåskådning och så vidare. Jag vill påtala att frågorna som objektivitetsgranskningen rymmer inte besvaras i ordning i nedanstående analyser/granskningar men, samtliga är besvarade.



De sex delarna är namngivna och ordnade i följande kronologiska ordning:



· Judendomens bilder

· Kristendomens bilder

· Islams bilder

· Hinduismens bilder

· Buddhismens bilder

· Sammanfattande tolkning




Bilder av Judendomens vardagsliv

Bild 1



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Bilden finns under huvudrubriken ”Judisk vardag”[footnoteRef:42] samt i anslutning till underrubrikerna ”Vem är Jude?” och ”Giftermål och skilsmässa”.[footnoteRef:43] Denna bild är den enda bilden som finns under rubriken Judisk vardag och är alltså den bild som symboliserar judars vardagsliv i boken. Vi ser ett svart-vitt fotografi (bredd 10,7 cm, höjd 7 cm.) med en viss oskärpa, fotot är placerat i den nedre kanten av sidan [42:  Löwgren, Arne, Ahlberg Bo, Rydberg Lars (2002) TRO i tid och rum Trelleborg: Gleerups s. 115]  [43:  Ibid s. 116] 




Tolkning

Det gifta paret på bilden, varpå man mest tydligt ser den bröllopsklädda bruden Åker på en gammal mjölkvagn som dras fram av en traktor. Elever som varje dag ser moderna bilar, bussar och andra åkdon kan tänkas uppleva detta som ett gammaldags beteende, alternativt som en gammal tradition. Det aktuella i bilden kan dock tänkas vara själva giftermålet, som än idag i de flesta kulturer är en ritual som relativt ofta genomförs. Dock så är det en något snäv och förenklad bild av den judiska vardagen, gifter sig gör människor en, alternativt ett fåtal gånger under en livstid – så frågan är om bilden i sig ger en förståelse för hur en judisk människa lever sitt vardagsliv? Några stereotypa föreställningar i övrigt gör sig inte till känna så vitt jag bedömer det. För att återvända till bildens innehåll med giftermålet så vill jag dock betona att det är en liten grupp av människor som får representera det judiska bröllopet. Precis som bildtexten skvallrar om så föreställer bilden ett par som man kan anta tillhör den judiska rörelsen Kibbutz, frågan är om detta skulle kännas representativt för majoriteten av judar runt om i världen som inte ingår i denna rörelse?



Bild 2



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Bilden finns under huvudrubriken ”Judar” och inom underrubriken ”Vem är jude?”. Bilden är belägen under en kort text som handlar om vem som räknas som judisk. Bilden tar upp majoriteten av sidan och är ett färgfotografi (bredd 10 cm, höjd 11.3 cm). På bilden ser vi en man i jeans, skjorta och kalott som böjer sig mot en mur. På muren ser vi två skuggor som kan tänkas vara skapta av två ortodoxa judar, detta med tanke på de höga hattarna och de långa flätorna som skymtas. Mannen i jeans genomför en bön och han lutar sin panna mot muren.



Tolkning

Det är troligt att bilden upplevs som nytagen, förmodligen till en stor del på grund av att den är i färg vilket förstärker detaljer och information, men även med tanke på mannens kläder som ser relativt moderna ut. Bilden är som sagt mest troligt en slags beskrivning av den individuella bönen men det svårtolkade är de två skuggorna som skymtas, vad vill författaren säga oss genom att låta dem vara med på fotot? Med förutsättning att man läser texten ovanför bilden så kan man tolka skuggorna som symboler för andra människor som ber och för en annan typ av troende än mannen som ber mot muren. Skuggorna är dock svårtolkade för den som inte väljer att läsa texten, frågan är om skuggorna, för dem som inte läser texten, skulle kunna tolkas på ett annat vis? Möjligen som om att skuggorna övervakar mannens bön eller som något mystiskt?



En stereotyp föreställning om etnisk tillhörighet menar jag finns i bilden med tanke på att mannen lever i Jerusalem, majoriteten av de judar som lever idag är inte ens födda i Jerusalem och är bosatta i andra delar av världen – vilket inte gör mannen framför muren till en lämplig representant för judarna och deras individuella bön i ett större perspektiv. I och med att boken väljer att exemplifiera ”vem är jude?” med en judisk person som lever i Israel så framkommer även en stereotyp uppfattning om den politiska uppfattningen som judar ofta anses ha. Bildtexten förklarar en historisk händelse, och har inte något att göra med själva bönen – möjligen gör detta beskrivningen av just bönen en aningens skev och förenklad? Många judar skulle inte känna igen sig i denna typ av bön, detta med tanke på att de flesta av dem inte bor i närheten av muren och därmed utövar den på många andra vis och på många andra platser.



Bild 3



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Det var inte helt enkelt att hitta en bild som symboliserade den judiska vardagen i Religion och livet. Bilden vi ser ovan är dock den bild som har det största antalet människor i bildomfånget, vilket avgjorde dess kvalificering som vardagsbild i denna undersökning. Bilden finns i anslutning till huvudrubriken ”Livet” men är främst relevant i förhållande till underrubriken ”Övergångsriter i livets början” – vilket vi snabbt kan konstatera är händelser som inte sker varje dag i en judisk människas liv. På bilden ser vi en pojke som sitter på en stol som lyfts upp mot taket av ett gäng med människor, pojken är finklädd och skrattar. Det är övergångsriten bar mitzva som bilden beskriver vilket innebär att pojken nu är mogen att läsa bibeln och att han blir religiöst mogen som boken beskriver det. Bilden är ett färgfotografi (höjd 10 cm bredd 15 cm) som är placerat överst på sidan, pojken är i bildens fokus men människorna runt omkring befinner sig i en viss oskärpa.



Tolkning

Min bedömning är att bilden kan upplevas som nytagen, detta med tanke på de neonfärgade lamporna som lyser upp lokalen på bilden men också på grund av konfettin som singlar i rummet. Det påminner lite om ett disco vilket är ett relativt nutida påfund. Bilden ser ut att vara en beskrivning av en del av pojkens bar mitzva, någon värdering eller tolkning i denna beskrivning ser inte ut att finnas, inte heller en medvetet förenklad eller skev bild av själva bar mitzvan. Vidare så tycker jag mig inte se några stereotypa uppfattningar om kön, ålder eller politisk uppfattning i bilden. Bildtexten förtydligar, i samspel med den övriga texten att det är en bar mitzva på bilden, dessutom så belyser den glädjen och festligheten i denna övergångsrit vilket jag tycker stämmer väl överens med de associationer som bilden ger. Pojken ser glad och nöjd ut, vilket även resten av människorna på bilden gör. Bilden förmedlar ett trevligt och positivt budskap om människor som samlas för att fira att pojkens vuxenliv nu börjar ta fart. Men hur pass relevant är bilden i förhållande till det vanliga vardagslivet?

Bild 4



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Denna bild; detta färgfotografi (höjd 8 cm bredd 12,5 cm) finner vi under huvudrubriken ”Leva som jude” och under underrubriken ”Årets högtider”. Likt bild 3 så blev denna bild klassad som en vardagsbild i denna undersökning på grund av antalet människor som figurerar på bilden men också på grund av att den är belägen under den huvudrubrik som nämns ovan. Bilden föreställer en grupp människor som slänger brödbitar i havet/sjön och vissa av dem (männen) bär kalotter. Den man som bilden till största andel fokuserar på i skärpa ser ut att hålla i en bok, vad för sorts bok framgår inte.



Tolkning

Jag finner det troligt att bilden kan upplevas som nytagen och aktuell. Människorna befinner sig i ett storstadslandskap med skyskrapor bortom vattnet. Färgfotografit gör också sitt till, det är en tydlig och skarp bild med klara färger vilket ger betraktaren en tydlig bild av att människorna lever i nutiden. Utan bildtexten så skulle förmodligen inte många (som inte kände till denna högtid sedan tidigare) kunna lista ut vad människorna på bilden gör. Bildtexten förklarar att det är det judiska nyåret Rosh hashana som firas, och människorna som vi ser på bilden befinner sig i New York. Som bildtexten beskriver så symboliserar brödbitarna som människorna kastar i vattnet att de hoppas på att kasta bort allt gammalt och att lagom till det nya året börja om på nytt.



Bilden bör enligt min mening klassificeras som en beskrivning av en del av judarnas nyårsfirande, förmodligen så är denna bild långt ifrån fullständig i sin beskrivning men som nämnt tidigare så är det svårt att fånga hela företeelser och sammanhang på en och samma bild. Bilden väcker till en början en hel del frågetecken och funderingar, till exempel - vad är det som slängs i vattnet, varför slänger människorna saker i vattnet och liknande? Med hjälp av bildtexten så förstår läsaren varför människorna gör som de gör, vilket stärker bildtextens relevans. Den slutgiltiga frågan blir dock, hur stor del av vardagens totala tid utgörs av det judiska nyårsfirandet – är bilden verkligen relevant?



Bilder av Kristendomens vardagsliv

Bild 5



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Bilden är placerad centralt och heltäckande på sidan, och upptar ungefär 75 % av den (bredd 6 cm höjd 9,5 cm). Det var svårt att välja ut en bild som i boken tydligt representerade vardagslivet, faktum är att det var svårt att hitta någon sådan bild överhuvudtaget. Genom att läsa hela stycket om Kristendomen i boken så valde jag dock denna bild som representant för vardagslivet. Detta på grund av att den tätt efter rubriken ”Kristen tro och kristet liv” tar plats i texten. Bilden föreställer en slags illustration; ett konstverk bestående av en människogestalt som står med fötterna i en stor hand. Jag upplever att denna bild är den enda bilden som kopplas till människors liv, i övrigt så beskrivs olika ritualer, kyrkor och liknande. Men i detta kapitel så beskrivs den kristna människans syn på livet som helhet – vilket jag tycker anknyter till min definition av begreppet vardagsliv.



Tolkning

Jag vill påstå att bilden är en värdering av hur kristna ser på livet, man skulle också kunna hävda att det är en beskrivning men jag menar att kristendomen innefattar en mångfald och jag tror därför inte att samtliga kristna skulle välja att porträttera det kristna vardagstänkandet om livet på detta vis – därför så är det en värdering från författarens sida. Det finns stereotypa tendenser i bilden, en av dem är vad jag kan se innebörden av dess innehåll. Bilden beskriver hur människors liv vilar i guds händer och enligt textstycket under bilden hur gud skapade världen och människan. Menar majoriteten av dem som kallar sig för kristna att det är just så här som de ser på livet? Det tror inte jag. Jag tror att många tror på gud, men jag tror inte att alla menar att människans öde enbart ligger i guds händer vilket bilden insinuerar. Jag anser helt klart att denna bild är en förenklad beskrivning av vardagslivet och av de kristnas syn på livet. Bilden upptar en liten del av sidan och den känns inte heller speciellt aktuell i tiden.



Det framgår av bildtexten att bilden består av ett konstverk föreställande guds hand, med tanke på att bilden är svart vit så tror jag att många upplever konstverket som gammalt. Dessutom så tror jag att eleverna kan ha svårt att identifiera sig med abstrakta bilder som denna, jag vill påtala att jag inte menar att eleverna saknar förmåga att analysera, tvärt om. Men faktum är att det krävs en hel del konstnärlig förmåga för att kunna tolka detta konstverk på ett djupt och metaforiskt plan, förmodligen hade det varit bättre med en mindre abstrakt och svårtolkad bild som dessutom hade mer anknytning till verklighetens liv och där människor fick vara en del av bilden. Det är ju trots allt deras vardagsliv det handlar om?



Bild 6



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

I direkt anknytning till ”Vem är kristen?” så finner vi detta färgfotografi (bredd 11 cm, höjd 14,3 cm) som är placerat överst på sidan och som tar upp majoriteten av dess utrymme. Bilden föreställer ett barn som döps och ett flertal människor tycks bevittna hur prästen häller vatten på barnets hjässa, förmodligen så är två av dem barnets föräldrar.



Tolkning

Bilden kan helt klart tolkas som en beskrivning av det kristna dopet, men en annan tanke är att den angränsande rubriken ”vem är kristen?” skapar en värdering i bilden. Jag syftar här på att bilden kan uppfattas som så att den som är kristen det är någon som är döpt – vilket enligt min mening känns för snävt beskrivet i dagens samhälle. Huruvida bilden upplevs som nytagen eller inte menar jag är svårt att avgöra, den är en aningens oskarp på vissa håll och jag får en känsla av att den inte är helt nytagen på grund av föräldrarnas kläder och glasögon. Jag tror dock ändå att bilden upplevs som aktuell av många, det är långt ifrån ovanligt att människor i dagsläget döper sina barn vilket jag tror att de flesta elever känner till, speciellt med tanke på att dopet är ett vanligt läroboksexempel av kristna ritualer. Bildtexten förklarar att dopet äger rum i en katolsk kyrka i New York, med det i bakhuvudet så kan man hävda att en snäv bild av dopet förmedlas, detta med tanke på att katolicismen inte är den enda grenen inom kristendomen som genomför dop, men ändå så blir just katolikerna representanter för vem som är kristen. Jag tycker mig inte se några stereotypa föreställningar om etnisk tillhörighet, ålder, kön eller politisk uppfattning i bilden, bortsett från att det är just det katolska dopet som exemplifieras och inget annat – värderar boken katolikerna som de mest renodlade och representativa inom kristendomen, eller är det bara en slump att just katolikerna blir ansiktet utåt?



Den stora frågan är dock, likt många bilder som representerade judendomens vardagsliv, om bilden av dopet bör representera vardagslivet? Man blir vanligtvis endast döpt en gång i sitt liv. I anknytning till bilden så finns som sagt rubriken ”vem är kristen?” – för den som bläddrar i boken så kan detta mycket väl tolkas som att det är den som är döpt som är kristen – vilket inte stämmer överens med verkligheten och inte heller med bokens övriga textinnehåll, jag vill påtala att boken inte skriver ut att det krävs ett dopbevis för att man ska få kalla sig för kristen, men jag vill ändå betona att detta mycket väl kan bli läsarens uppfattning. Bilder i läroböcker bör inte ge en ensidig bild av företeelser och i just detta fall så känns bilden inte lämplig, det är inte dopet som skall beskrivas utan det är vem som är kristen. Vore det då inte mer relevant och framförallt sakligt att använda sig av en bild som är mer allmänt giltig för hur kristna kan porträtteras, istället för denna som föreställer hur ett barn blir döpt – en gång i livet.



Bild 7



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Ovanstående bild upptar en hel sida i boken (bredd 15,5 cm, höjd 23,5 cm), och detta i anknytning till en huvudrubrik som lyder ”kärlek” – vilket enligt min bedömning också är bokens beskrivning av kristendomens syn på livet. På bilden så ser vi många olika människor, två av dem som är mest i fokus håller i plakat med olika budskap. Mannen som står vänd med ryggen åt betraktarens skylt för fram följande: ”Jesus Christ died to save sinners”[footnoteRef:44] och kvinnan som ler håller i ett plakat där det står: ”Gods love even includes homopobic idiots.”[footnoteRef:45] Bilden ser ut att representera någon slags demonstration – vilken verkar vara fredlig både till människors kroppsspråk och till de plakat som uppvisas. [44:  Ring, Börge (2007). Religion och livet. 1sta uppl. Stockholm: Libers. 125]  [45:  Ibid] 




Tolkning

Jag menar att bilden upplevs som nytagen, detta med tanke på att synen på homosexuella under de senaste åren tycks ha blivit mer accepterande i de flesta i-länderna enligt massmedias rapportering. Det finns så klart undantag men kyrkor runt om i världen har helt klart visat tecken på att de börjar tänka om beträffande homosexualitet. Bilden är dessutom i färg och den har en tydlig skärpa som gör det enkelt för läsaren att se allt som bilden rymmer utan att behöva gissa sig till saker. Bildtexten har en kommentar som lyder ”i samband med demonstration mot homoäktenskap”. Bilden är en beskrivning av demonstrationen men den är också en värdering av hur kristna människor idag ser på människors lika värde. Med förutsättningen att man läser den till bilden angränsande texten så förstår man att boken hävdar att kristna människor idag visst accepterar den mångfald av livsstilar som finns i världen. Bilden ruckar på de stereotypa föreställningar som ofta finns om att kristna människor är negativa till homosexualitet – enligt min mening så väcker den högt lämpliga tankar hos betraktaren och eventuellt så kan den hjälpa till att motverka fördomarna om att alla kristna ogillar homosexuella.



Bild 8



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Under rubriken ”Leva som kristen” så är ovanstående färgfotografi som går i ljusa pasteller (bredd 10,5 cm, höjd 13,5 cm) infogat i boken, detta tillsammans med ett kort stycke faktatext och en bildtext. Bilden föreställer ett kyrkorum där både vuxna och barn sitter tillsammans i en ring på golvet. I bakgrunden skymtar vi bland annat en korsfäst Jesus, en ikon och ett slags altare. Vi skymtar tre barn som verkar rikta sin uppmärksamhet mot kvinnan i rött – barnen ser glada ut och är omgiven av vad man kan anta sina vårdnadshavare.



Tolkning

Det är rimligt att tro att bilden kan upplevas som dagsaktuell, barnen ser ut att bära relativt moderna kläder och rummets fräschhet och teknisk apparatur tyder på att den är nytagen. Bilden föreställer enligt bildtexten, som måste läsas för att förstå vad som sker på bilden – en föräldragrupp som har samlats i kyrkan. Utan bildtexten så kan det upplevas som svårt att förstå vad som egentligen händer på bilden. För den som är uppvuxen i Sverige och som kanske till och med är kristen så kanske detta fenomen känns igen – alltså att föräldrar och deras barn samlas i kyrkan och bedriver någon slags pedagogisk verksamhet. Det verkar vara en spridning av nationaliteter på bilden och jag ser inga tecken på stereotypa föreställningar i bilden. Däremot så vill jag påstå att denna bild inte representerar vardagslivet på ett speciellt brett vis men den är dock det första tydliga mötet som läsaren får av vardagslivet i bilder. Här visar man hur föräldralediga skolar in sina barn i kyrkans värld och låter dem uppleva eventuellt kristna traditioner för barn. Man visar att man i kristen tradition umgås tillsammans i kyrkan även om man är ett barn.

Bilder av Islams vardagsliv

Bild 9



Källa: se bildreferenser



Form och innehåll

Under rubriken ”Islams fem pelare” så anger boken bokstavligen ”hur en muslim ska tro och leva” - därför är det rimligt att påstå att bilder av vardagslivet borde finnas kopplade till rubriken. Den första bilden vi möter kommer i sällskap med en av pelarna, nämligen bönen: Bilden, som är ett svart-vitt fotografi (bredd 10,3 cm, höjd 8 cm) föreställer ett enkelt rum, i sängen hoppar ett barn och på golvet så sitter det en man med huvudbonad på en liten matta – mannen ber en bön.



Tolkning

Bilden avser att beskriva hur en bön kan se ut, och i det anseendet så tycker jag att bilden fyller sitt syfte. Det finns givetvis många andra sätt och platser att be på, men det är omöjligt att beskriva dem alla i en enda bild. Boken väljer dock just denna bild som den första representanten av det islamistiska vardagslivet och jag ställer mig då frågan om den är aktuell och objektiv? Låt oss börja med det aktuella, att själva bönen ofta är aktuell i många muslimers liv sätter jag mig inte emot, däremot så känner jag mig tveksam till om bilden kan upplevas som nytagen. Den är svartvit, liten och rummet som den föreställer är mycket enkelt och en aningens rörigt. Är det verkligen synonymt med hur bönen brukar gå till? Det är vanligt att muslimer går till moskén och ber, det är inte heller ovanligt att man väljer att be utomhus.



Det är en man som ber på bilden, vilket jag inte tycker är representabelt för båda könen – bilden förmedlar en något stereotyp bild av att det bara är männen som ber – vilket inte stämmer i det verkliga livet. Bildtexten förtydligar att det är en bön som utförs och den påstår att bönen sker i hemmet på grund av att Stockholm, staden där mannen bor – inte har någon moské. Detta är en ren felaktighet, på medborgarplatsen i Stockholm så finns en moské sedan ett par år tillbaka. När böcker används, som i detta fall innehåller sakfel så är det viktigt att de nya fakta som finns fylls i av undervisande lärare – men frågan är om alla lärare runt om i Sverige känner till att Stockholm nu har en moské? Personligen så får jag ingen positiv bild av bönen genom att se på den här bilden, barnet tycks vara lämnat vind för våg i den lilla sängen medan fadern (kan man anta) är försjunken i sin bön.



Bild 10



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Detta färgfotografi (bredd 11 cm, höjd 11 cm) är en intressant vardagsbild – den porträtterar fem stycken unga flickor som läser Koranen, en förklarande bildtext finns men i övrigt så hänger bilden inte alls ihop med textsammanhanget och dess innehåll på sidorna innan eller efter bilden. Det som i texten tas upp på sidorna där bilden är placerad är de olikheter som finns mellan sunni- och shiamuslimer samt Islamsk väckelse och dess så kallade fundamentalism. Bilden är alltså helt irrelevant i förhållande till det textuella sammanhanget.



Tolkning

Bildtexten förklarar att studiet av Koranen är grundläggande i den islamistiska uppfostran och att bilden visar ett koranstudium i Indonesien. Detta skulle kunna klassificeras som en beskrivning av just uppfostran med korananknytning om ett sådant kapitel hade funnits i anslutning till bilden. Nu är inte fallet på ett sådant vis, barnen på bilden kopplas snarare till fakta om fundamentalism och olika riktningar. Personligen så tror jag att många med fördomar upplever bilden som förtryckande mot de små barnen, jag påstår dock inte att barnen är förtryckta. En av flickorna täcker sitt ansikte och har en stirrig blick, samtliga är beslöjade vilket jag inte upplever stämmer överens med verklighetens antal beslöjningar i denna unga ålder. Att bilden ger en stereotyp och förenklad bild av den muslimska uppfostran råder det för mig inga tvivel om, personligen så anser jag inte att det mest grundläggande i islamsk uppfostran är Koranen, jag tror att muslimer precis som alla andra människor ser kärlek och ömhet som det mest grundläggande i barnuppfostran. Givetvis förekommer det koranstudier, precis som det förekommer bibelskolor, friskolor etc. inom andra religioner. Jag vill dock påstå att detta inte är en bild som kan få representera muslimers syn på barnuppfostran, speciellt inte med tanke på det stora förakt som finns mot muslimer i Sverige. Bilder som denna tror jag kan förstärka fördomar om att det enda muslimska barn får göra är att skyla sig och läsa i Koranen.

Bild 11



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Under huvudrubriken ”Livet” och underrubriken ”etik och moral” så finner vi denna vardagsbild. Den är placerad i anknytning till en text som heter ”regler kring klädseln”, i tidigare partier så har ”regler kring mat och dryck” etc. fått utrymme i boken. Vi ser ett färgfotografi (bredd 15 cm höjd 10,5 cm) som föreställer en reklamskylt som är placerad vid en trafikerad väg. På reklamskylten ser vi ett antal kvinnor som bär slöjor i olika färger och modeller. På skylten så står det något som man vid första anblick kan anta är arabiska.

Tolkning

Jag bedömer det som att bilden upplevs som nytagen, den visar dels ett antal bilar och ett kommunikativt, i västerländska mått mätta, samhälle men den visar också att kvinnor inte är något som skall gömmas undan – vilket var en vanlig uppfattning förr i tiden. Bilden motsätter sig den stereotypa uppfattningen som finns hos många att slöjan är något tråkigt och påtvingat, bilden visar och förklarar med hjälp av bildtexten att detta är en helt vanlig reklamkampanj för beklädnad – precis som företaget H&M exempelvis har i Sverige, USA och Spanien. Slöjorna har olika färger och former, kvinnorna har markerade drag och man kan anta att de bär smink – vilket är en vanlig fördom att muslimska kvinnor inte får bära. Bilden väcker enligt mig en god och dagsaktuell association – nämligen att kvinnor som bekänner sig till Islam är precis som kvinnor i andra länder- de är varken mer eller mindre exponerade eller förtryckta bara för att de bär en slöja.



Bild 12



Källa: se bildreferenser



Form och innehåll

Den första bilden som vi möter under rubriken ”Läran – ett sätt att leva” är detta färgfotografi (bredd 12,5 cm höjd 8,5 cm) föreställande en ung kvinna som står framför en karusell. Hon bär en tröja med en namnskylt som avslöjar att hon arbetar på ett av Sveriges största nöjesfält, hon bär också en svart slöja och hennes ansiktsuttryck vittnar om att hon ser glad ut. I anslutning till bilden så skriver författarna om de fem pelarna, de förtydligar innan de olika pelarna namnges att dessa inte är obligatoriska för alla muslimer och att det är upp till varje människa att avgöra hur denne vill leva sitt liv.



Tolkning

Rubriken ”läran – ett sätt att leva” är enligt min mening mycket objektiv och väl beskrivande inför hur en muslim lever sitt liv. På bilden ser vi en ung kvinna som arbetar och som bär huvudduk. Hon är vem som helst som går till arbetet, hon lever sitt liv precis som alla andra. Jag menar att bilden är en beskrivning av hur den här kvinnan spenderar sin dag på arbetet, men den symboliserar och förmedlar också en positiv och aktuell värdering till läsaren genom att lyfta fram den unga kvinnans ”vanlighet”. Ofta tror människor att muslimska flickor hålls inspärrade, att de inte får arbeta eller vistas bland andra män – att de är förtryckta. Detta är en massmedial skrämselbild som jag inte upplever stämmer överens med verkligheten, bilden på flickan väcker goda associationer hos mig som blivande lärare och jag tror att elever upplever den som ytterst dagsaktuell. Dessutom så porträtterar bilden en flicka, som skulle kunna vara i elevernas ålder – vilket jag tror är positivt, detta för att de kan identifiera sig med flickan på bilden.

Bilder av Hinduismens vardagsliv

Bild 13



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

I kapitlet om Hinduismen så går författaren först igenom den bildade hinduismen och går sedan över till att beskriva den folkliga. Vid denna övergång så betonar författaren att det finns en stor mångfald inom den folkliga hinduismen och att det är svårt att avbilda den på ett sätt som passar alla. Det svartvita fotografiet ovan (bredd 16,5 cm höjd 13 cm) är dock den första bilden som föreställer människors vardag. Bilden porträtterar möjligen en familj – möjligen en grupp människor som på något vis ger sin uppmärksamhet till visdomens gud Ganesha (elefantstatyn som pojken håller i). På bilden ser vi två kvinnor och två unga pojkar, pojken som är i fokus ser glad ut och håller upp Ganesha framför kameran. I bakgrunden skymtar vi tavlor som föreställer, vad man kan ana trots den suddiga skärpan – olika gudabilder.



Tolkning

Det är svårt att avgöra huruvida bilden upplevs som nytagen eller inte, personligen så får jag ingen speciell känsla av att det finns någon tidsmarkör i bildspråket, jag finner det dock inte omöjligt att bilden upplevs som nytagen. Det som drar ner upplevelsen av att bilden skulle vara nytagen är möjligen dess svart-vita ton som lätt ger oss en markör om att kortet är taget för länge sen. Bildtexten berättar för oss att det är studenter som finns med i bilden, detta för att visdomens gud Ganesha är just omtyckt av studenter. Vi kan i och med detta anta att författarna genom bilden försöker beskriva hur människor av olika kast och tillhörighet tror på olika gudar och har olika syn på saker och ting. Jag ser ingen direkt värdering i det hela utan det är en beskrivning av hur viktiga gudarna kan vara för människor, både stora som små.

Bild 14



Källa: se bildreferenser



Form och innehåll

Detta färgfotografi (bredd 17 cm höjd 12 cm) finns under rubriken människosyn samt under ett kortare textstycke som förklarar hur hinduer tror att allt levande hänger ihop på jorden, alltså exempelvis att människan har en själ (atman) som hör ihop med en världssjäl (brahman) som genomsyrar allt i universum. Detta illustreras med en bild av en strand, på stranden ser vi två män komma gåendes, vi ser en man sitta på en handduk och en kvinna som nyss har klivit upp ur vattnet. Mitt bland människorna på stranden står det en ko som verkar delta helt naturligt i vardagslunken.



Tolkning

Bildtexten förklarar att bilden föreställer Indiens Goa och att kon, liksom människan har en del i det gudomliga i världen. Bilden upplevs förmodligen som dagsaktuell, människor i bilden är på väg någonstans medan andra har tagit sig ett dopp. Inget speciellt verkar hända utan människor lever i den i största allmänhet – vilket jag menar är representabelt för de flesta av oss. Ritualer som är kopplade till tron genomförs för visso under X antal minuter/timmar per dag, men vissa dagar så lever människor med tron i ryggsäcken utan att den gör sig till känna speciellt storartat. Några stereotypa budskap om kön, politisk uppfattning eller etnisk tillhörighet tycker jag mig inte se – bilden förmedlar ett intryck av att i Goa där lever alla tillsammans, även korna. Förmodligen är detta en något skev bild av verkligheten i Goa i det stora hela, givetvis finns det fattigdom och elände där som i alla länder. Men som beskrivning av hur allt hänger ihop så menar jag att bilden helt fyller sin funktion och att den beskriver atman och brahman på ett objektivt sätt.



Bild 15



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Detta färgfotografi (bredd 15,5 cm höjd 9,5 cm) är den första bilden av människor i vardagen, det är placerad under huvudrubriken ”Etik och moral” samt i anslutning till underrubrikerna ”Kärlek” och ”äktenskap”. På bilden ser vi en bröllopsceremoni där ett tiotal människor sitter samlade runt en eldstad, det sitter ett par närmast elden och mitt emot dem sitter en man som ser ut att sköta elden samtidigt som han läser ur en bok.



Tolkning

Jag upplever att bilden är nytagen, färgerna är starka och fotografiet håller en hög kvalité. Jag upplever även att bilden är aktuell och att den likt bildtexten vittnar om att författaren har för avsikt att beskriva en bröllopsceremoni. Likt många andra bilder så beskriver detta en ceremoni (vilket bildtexten förtydligar) som vi människor för egen räkning genomgår en eller ett fåtal gånger i livet, den återkommande följdfrågan på detta är om ceremonin kan kopplas till det vanliga vardagslivet? Bilden finns placerad i samband med texter om etik och moral, i samband med texter om kärlek. Äktenskapet är förvisso en del av många människors kärleksliv – men i det vardagliga äktenskapet – hur ser det ut där? Hur kan en vanlig dag se ut i de gifta hinduernas liv? Någon sådan föreställning framkommer inte i den här bilden. Faktum är att den även är ganska intetsägande om det hinduiska bröllopet i sig, likt många andra bröllopsbilder. I dagens samhällen så skiljer sig bröllopens utformande från gång till gång, beroende på vem som gifter sig med vem, beroende på hur dessa människor vill lägga upp sin ceremoni osv.

Bild 16



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Överst på sidan ser vi detta färgfotografi (höjd 7 cm, bredd 10,5 cm) – under fotot lyder den stora rubriken ”Leva som hindu” samt underrubriken ”puja hemma” som står för den folkliga och privata bönen som många hinduer utför varje dag. På bilden ser vi en yngre flicka och en man, de sitter på golvet och flickan tänder rökelser framför ett ljustfyllt och utsmyckat litet tittskåp som står på golvet. I bakgrunden ser vi en dator, några blommor – ett fönster. Det ser ut som att flickan och mannen sitter på ett golv i någons hem.



Tolkning

Bildtexten vittnar om att ”i ett hörn i vardagsrummet står skåpet med gudabilder” – vi förstår att syftet är att beskriva hur en puja kan se ut i ett vanligt hem. Bilden känns aktuell och relevant i förhållande till de vanliga människornas böner, detta är ett exempel, alltså en beskrivning och en tolkning av hur en puja-hörna kan se ut i ett hem. Jag tycker att exemplet bäddar för goda associationer och tankar. Det ser ut att vara fridfullt där på golvet, människorna ser avslappnade ut och deras ansikten vittnar om att de trivs, de ser koncentrerade ut. Flickan och mannen sitter nära varandra och ljusen i skåpen reflekterar i deras ansikten. Enligt min mening så är bilden ytterst relevant i förhållande till såväl bildtexter som omgivande text. Dessutom så kan detta vara en privattagen bild likaväl som att bokens författare har varit där och tagit bilden, alternativt köpt den av någon bildbyrå. Detta ökar bildens vardagskänsla, alltså att man inte riktigt kan avgöra om den är iscensatt eller inte. Det är dessutom en ung person med på bilden, vilket jag tycker är ett bra inslag med tanke på att boken vänder sig till ungdomar.

Bilder av Buddhismens vardagsliv

Bild 17



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Det var ytterst svårt att fastställa en vardagsbild i det korta kapitel som Buddhismen utgörs av i denna lärobok. På en enda bild, som kan kopplas till vanliga buddhister (alltså inte munkar) så kan vi ana en antydan till de vanliga människornas liv. Detta svart-vita fotografi (bredd 10,5 cm höjd 12,5 cm) står under huvudrubriken ”Buddhas lära” och finns efter underrubriken ”allt är förändring”. På bilden ser vi en jättelik stenstaty som föreställer Buddha sittandes i lotusställning, framför statyn skymtar vi fyra människor i vanliga kläder som förmodligen är där för att betrakta/alternativt hedra Buddha.



Tolkning

Bildens svartvita ton gör den något svår att uppfatta som nytagen, hade den varit i färg så är jag relativt övertygad om att den hade fått en helt annan innebörd. Nu ser bilden ganska tråkig ut, den är gråskalig och inte speciellt skarp – det är inte speciellt troligt att dagens ungdomar skulle uppleva den som nytagen.



Det är svårt att se människorna på bildens ansikten och det är inte heller speciellt enkelt att fastställa vad de gör där. Bildtexten vittnar om att människorna är ”tillbedjare” av Buddha, som i detta fall är porträtterad i form av en jättestaty. Det är som sagt svårt att yttra sig om huruvida människorna är stereotypt porträtterade eller inte, detta för att vi inte ser hur de ser ut eller vad de gör, därför är det också svårt att säga exakt vad författaren vill beskriva/tolka. Vill författaren visa att det finns Buddhastatyer, vill författaren visa att buddhister ofta dyrkar dessa? Vardagskopplingen i bilden är vag, men det var den enda bilden i avsnittet om buddhister som innehöll vanliga människor. I övrigt var endast munkar och olika avbildningar av Buddha på bilderna i boken.



Bilden kan anses vara en stereotyp bild i det avseendet att alla buddhister inte vardagsmässigt besöker avbildningar av Buddha, det finns buddhister över hela världen och där finns det inte, som det gör i Japan, samma utbud av avbildningar. En något stereotyp bild framkommer därför, alltså av var buddhister bor och lever sina liv.



Bild 18



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Detta färgfotografi (bredd 11 cm höjd 9,5 cm) finns beläget i ett kort avsnitt om buddhismen och mer specifikt under rubriken ”buddhister i Sverige”. På sidorna innan bilden så har läsaren fått reda på att buddhismen mer är en livsväg och ett sätt att se på tillvaron än en åskådning eller en religion. På bilden ser vi en man som sitter på knä, med händerna mot näsan framför ett bord med en blomma, ett fruktfat och ett ljus. Rummet ser enkelt ut, det finns ett kylskåp men mer möblemang än så ser vi inte. Mannen är klädd i jeans och skjorta.



Tolkning

Bilden är ganska oskarp, speciellt i jämförelse med andra bilder i boken. Detta gör att den ger ett äldre intryck, på grund av sin kornighet så blir inte färgerna speciellt starka och mannen och övriga inslag på bilden bleknar en aning mot vad de hade gjort om färgkontrasterna hade varit högre. I övrigt så uppfattar jag bilden som en beskrivning av hur en svensk buddhist kan se ut samt hur dennes böneakt kan vara. Mannen på bilden ser ut att vara fokuserad och koncentrerad på det han gör. Hans jeans vittnar om att han är en vanlig person och därmed också en god representant för de vanliga buddhisterna, han bär inte de klassiska munkkläderna som i många böcker beskrivs som den vanliga buddhistklädseln i hela världen.



Bilden saknar bildtext, vilket förvirrar läsaren en aning. Det är svårt att avgöra vad författaren vill säga med bilden, förmodligen så är avsikten att visa hur en buddhist lever sin vardag i Sverige. Den del av vardagen som beskrivs är bönen, vilket man kan tycka är en ganska liten del av vardagslivet i det stora hela.

Bild 19



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

Denna animerade färgillustration (bredd 9 cm, höjd 10 cm) finns under rubriken ”gemensamt i buddhistisk tro” och i anslutning till underrubriken ”de fyra ädla sanningarna”. Vi ser ett träd med synliga rötter och vid sidan av bilden finns en bildtext. Utan bildtexten kan det vara svårt att förstå vardagskopplingen till bilden, men med den – som i boken är fallet så är bilden välplacerad och förklarande.



Tolkning

Bilden förklarar ett ganska abstrakt begrepp som elever ofta har svårt att greppa och förstå, nämligen likt bildtexten vittnar om ”Samsara”-begreppet. Samsara står för det eviga kretsloppet som buddhister tror på, i detta kretslopp ingår människan och hennes liv på många olika vis, vilket gör bilden till en god förklaring av hur en buddhist ser på sin vardag, på sitt liv och på sina handlingar. Man kan också säga att bilden tolkar det abstrakta kretsloppet, jag bedömer dock att trädet tillsammans med bildtexten förklarar hur buddhister strävar efter att leva på ett välgrundat och pedagogiskt vis. Jag tycker mig inte se några stereotypa inslag i bilden, faktum är snarare att den håller en mycket objektiv och saklig ton i sitt bildspråk. Bildtexten väcker tankar som har med såväl bilden som angränsande text att göra och kretsloppstanken blir väl beskriven.



Bild 20



Källa: se bildreferenser

Form och innehåll

I anslutning till rubrikerna ”etik” och ”meditation” så är detta färgfotografi (bredd 10,5 cm höjd 14,5 cm) infogat. Bilden föreställer en man som sitter i lotusställning framför en soffa, rummet är inrett med ett trägolv och en blommig tapet – vilket är ganska synonymt med klassisk nordisk inredning enligt min mening. En relativt lång bildtext finns placerad tätt intill bilden.



Tolkning

Enligt min mening så kan man mycket väl uppleva bilden som nytagen och aktuell, färgfotografit är skarpt och tydligt och mannen ser ut att vara hämtad ur ett nutida tidsperspektiv med tanke på kläder och omgivning. Bilden i sig innehåller inga stereotypa föreställningar eller förenklingar, den beskriver snarare än anger hur en meditation kan se ut. Bildtexten kan vi dock fundera över, är det verkligen så att dagens buddhister, som inte tillhör den lärda gruppen, anser att deras meditation är mindre djup än just de lärdas? Det är inte min uppfattning, en mer korrekt beskrivning kan tänkas vara att det var så man såg på meditationen förr. Dagens buddhister är enligt min vetskap mycket medvetna om att varje människas meditation och insikt är unik – men inte för den skull mer eller mindre värd än någon annans.



Sammanfattande tolkning av de fem livsåskådningarnas bild av vardagslivet



Objektivitetsgranskningen avsedde att undersöka vilka bilder och bildtexter som fanns kopplade till de olika livsåskådningarnas vardagsliv. Syftet med detta var att undersöka bildernas innehållsliga värde i form av objektivitet, saklighet och estetisk utformning. Detta för att kunna kartlägga deras enskilda och totala objektivitetsvärde. Anledningen till att granskningen genomfördes grundar sig i att skolan har som uppdrag att främja elevers förståelse för andra människor. Det är alltså bland annat under skolans religionslektioner som eleverna ska stimuleras till att utveckla sin medmänsklighet och sin kunskap om andra människor och kulturer än den egna personen och den egna kontexten. Det är här läroböckerna kommer in i sammanhanget – alltså, vilka bilder och budskap används egentligen för att bredda (eller försämra?) elevers förståelse för andra människors kontexter?



Objektivitetsgranskningen av de tjugo bilderna som har valts ut till denna undersökning visar att de böcker som har blivit föremål för granskningen innehåller en ansenlig mängd av så kallade schablonbilder och i detta fall av schabloniserande bilder av vardagslivet – som är det fenomen som undersökts. Schablonbilderna ger betraktaren/eleven signaler om att religiösa människors vardag är exotiskt präglad och ceremoniellt och pliktmässigt styrd av det heliga. Författarna fokuserar med sitt bildspråk på särskiljande drag inom livsåskådningarna som ofta kan kopplas till olika typer av riter som vissa utövare kan tänkas genomföras vid speciella tillfällen. Redan här måste vi stanna till, vad bygger dessa uppgifter på? Vi skall återkomma till den frågan lite senare.



Vidare så visar undersökningen även att det finns bilder som har en motsatt betydelse, alltså bilder som är objektiva, sakliga och tidsmässigt aktuella; bilder som kan tänkas hjälpa till att främja elevernas förståelse för den återgivna kontexten. Detta då de beskriver det religiösa livets enkelhet och symbios med de vardagliga och tidsmässigt aktuella sysselsättningarna som vi människor ägnar våra liv åt idag. De objektiva bilderna punkterar inte alltid, men ofta fördomar som kan kopplas till de olika livsåskådningarna – vilket jag menar är positivt då det främjar elevers förståelse för att schabloniseringar florerar såväl i media som i folkmun. Schablonbilderna upptar dessvärre utan tvekan en större del av det totala bildutrymmet i böckerna än vad de objektiva bilderna gör – vilket är ett ytterst oroande resultat. Hur kan det komma sig att böckerna innehåller bilder som inte främjar förståelsen hos eleverna? Är det rimligt att det finns bilder i skolans elevböcker som pekar ut särskiljande drag hos människor? Är det verkligen det vi vill ägna religionsundervisningen åt – är inte en av läroplanens tyngsta hörnstenar att religionskunskapen på gymnasiet skall främja förståelse?



Tidigare i uppsatsen så presenterades olika teorier om bilders påstådda påverkan på oss människor – all forskning som jag har kommit över tyder på att bildspråk över lag talar till våra känslor, och att det påverkar våra uppfattningar och fördomar i en stor utsträckning. Vi kan med detta i ryggen konstatera att bilderna i läroböckerna som har objektivitetsgranskats, precis som bilder i media, faktiskt medverkar till att påverka hur elever uppfattar andra kontexter än den egna, vi kan därmed också konstatera att de bilder som har granskats i denna undersökning kan bidra till att elevers förståelse för andra kontexter och vardagsliv försämras och att deras fördomar späs på.



Nedanstående illustration åsyftar att sammanfatta och kontrastera vad de objektiva bilderna respektive de schabloniserande bilderna i denna undersökning hade för typ av innehåll, relevans och bildspråk. Vågens lutning symboliserar hur majoriteten av de tjugo granskade bilderna innehåll någon typ av schabloniserande tendens som de olika rutorna rymmer.







De objektiva bilderna är naturligtvis de bilder som vi vill att eleverna skall möta i skolan, vi vill däremot inte att schablonbilder skall finnas i de läromedel som vi använder – detta då sådana tenderar att förstärka eller alternativt föda ett förakt mot eller en rädsla inför andra människor som av olika anledningar inte är lever samma liv som eleverna själva. Enligt min objektivitetsgranskning så möter dock elever just sådana bilder, alltså bilder som spär på deras eventuellt redan kulturellt rotade fördomar och rädslor. Elever i gymnasiet (och troligen även i tidigare årskurser) möter med andra ord bilder under sin skolgång som utstrålar att religiösa och troende människor lever ett ceremoniellt och exotiskt liv – ett liv som kan tänkas upplevas som främmande, fängslande och kanske rent utav farligt för nutidens ungdomar som är uppväxta med humanistiska och demokratiska värderingar. Att det religiösa vardagslivet idag skulle vara ett ceremoniellt och strikt liv menar jag är en ren felaktighet – det är en schabloniserande värdering att påstå något sådant. Visst finns det extremer inom de olika livsåskådningarna, men rent generellt så lever människor idag jämsides med såväl den tekniska som den samhälleliga utvecklingen.



Riter och traditioner bevaras till en viss del men de utgör inte den mest centrala delen av livet. Det är knappast så att alla inom en viss livsåskådning lever ett ceremoniellt liv där vissa traditioner, som genomförs en eller två gånger per år eller i hela livet är det viktigaste. Visst kan de vara en viktig del av livet – men knappast en stor del av den vardagliga kontexten som helhet. Många människor i exempelvis Sverige lever ett sekulariserat liv där bibelläsning och bön inte är den största delen av vardagen, många i Sverige är muslimer men lever inte strikt efter Koranens bud och traditioner, många i Sverige har en judisk bakgrund men lever inte efter gamla testamentets levnadsråd, många i Sverige lever som hinduer och buddhister även fast de inte besöker heliga platser eller lever i asket. Troende människor är inte exotiska varelser som ägnar sin vardag åt att huvudsakligen genomgå ceremonier och traditioner. Människor i Sverige (och i andra länder) lever idag ett vad jag vill kalla ett betydligt mer uppdaterat religiöst liv, ett liv där traditioner, riter och andra fenomen är en liten del av det vardagliga men, där vardagliga sysslor som arbete, matlagning, underhållning är stora delar. Även det kulturella och sociala livet är betydligt viktigare än vissa riter som genomförs vid enstaka tillfällen.



Frågan är varför de negativa schablonbilderna förekommer och varför läromedelsförfattarna väljer att ha dem med i sina böcker? Ur en hermeneutisk synvinkel så är det rimligt att påstå att även läromedelsförfattarna är påverkade av samhället, och i detta fall dess fördomar. Kan det vara så att författarna inte inser att de förmedlar schablonbilden av exempelvis hur en muslimsk familj uppfostrar sina flickebarn genom att välja en bild som påvisar hur små flickor sätts i koranskola och beslöjas? Jag påstår inte att koranskolor och slöjor inte förekommer, däremot så frågar jag mig varför just dessa bilder används, varför används inte en bild på en beslöjad flicka som sitter i sin vanliga skola där hon kanske tillsammans med sina kamrater genomför ett experiment under en NO-lektion? Varför är det just de religiösa studierna som får symbolisera ett barns vardagsliv – stämmer det verkligen överens med dagens muslimer i Sverige?



Vidare så visar undersökningen även att det är ytterst sällan som en läroboksbild uppdaterat och aktivt visar hur en religiös persons kontext liknar en annan kontext (religiös eller inte religiös). Det är sällan man ser bilder där människor från olika livsåskådningar delar sina vardagsliv – vilket är märkligt med tanke på att det är så vardagen faktiskt ser ut. Vi i Sverige, lever i ett mångkulturellt samhälle där muslimska, judiska, kristna, ateistiska, buddhistiska och hinduiska barn leker tillsammans på skolgården, där vuxna troende arbetar på samma arbetsplatser och där deras tro inte framstår eller är varken exotisk, främmande eller ceremoniell. Det finns så klart olikheter hos alla människor, och vi är mer eller mindre uppdelade genom att vi bekänner oss till olika livsåskådningar men i det stora hela så lever vi tillsammans – vilket jag finner det märkligt att böckerna inte lägger större vikt på att visa upp när de bildligt beskriver hur troende människor lever i sin vardagskontext. Vi kan med hjälp av denna objektivitetsanalys konstatera att människors olika traditioner och riter är det som dominerar i böckernas beskrivningar av vardagslivet - jag menar att detta i vardagsbeskrivningen inte fyller någon som helst funktion av positiv art.



Varför pekar böckerna ut olikheter när de istället har möjlighet att beskriva likheter? Vardagslivet lever man med fler människor än med de inom den närmsta kretsen, man lever tillsammans med andra kulter och i blandade könsgrupper. Alla andra beskrivningar och bilder är föråldrade och är inte lämpade att sätta i händerna på våra tonåringar som ska lära sig att vi måste förstå och respektera varandra.



Meningen med läromedel är att de ska fungera som pedagogiska hjälpmedel, att de ska hjälpa läraren och eleverna att uppnå vissa mål. Om schablonbilder fortfarande förekommer som denna undersökning tyder på – hur kan vi då begära att våra ungdomar skall förstå och respektera andra kulturer? Hur kan vi kräva att de ska kunna sålla bort schablonbilderna från de objektiva bilderna både i skolan och i media? Hur kan vi ens bli förvånade att elever är fördomsfulla och dömande mot varandra när vi sätter böcker med schablonbilder i deras händer under hela deras skolgång? Är det inte meningen att skolan skall vara en fristad för alla – där ingen döms ut eller placeras i fack?



Jag menar att ungdomar, och vuxna med för den delen behöver få se likheterna mellan alla de kontexter som vårt mångkulturella samhälle bjuder på och jag önskar att åtminstone läroböckerna i skolan bestod av betydligt fler bilder som höll en högre objektivitetsnivå. För att exemplifiera vad jag menar så hänvisar jag till bild 12[footnoteRef:46] – som enligt min uppfattning är ett praktexempel på hur en bild kan visa att den tro som människor har integreras i vardagslivet – något som både unga och vuxna behöver få mer inblick i för att undvika missförstånd, fördomar och rädsla inför det som de inte tror sig känna igen. Bild 12 vågar utmana vanligt uttalande fördomar som florerar i tidningar, filmer och hemmiljöer nämligen den gällande att muslimska kvinnor inte får arbeta eller kan leva utan att bevakas av män i släkten. Bilden visar att denna fördom knappast är en generell bild av den muslimska kvinnan eller av de muslimska männen, den visar istället en positiv och rättvis bild av just denna flickas och av hennes närstående individuella och unika liv. Bilden av att alla muslimer är likadana, av att alla kristna är likadana osv. behöver raderas helt – ingen människa är den andra lik, det gäller även troende människor. Flickan på bild 12 är dessutom ung till sin ålder och det är fullt möjligt för en elev i gymnasieåldern att identifiera sig med henne såväl åldersmässigt som kontextuellt – personligen så tror jag att sådana bilder med fördel kan användas. [46:  Jonsson, Jennifer Lärobokens bilder av vardagslivet – en objektivitetsgranskning (2009) s. 35] 




Sammanfattningsvis så vill jag påstå att följande kriterier rimligtvis bör uppfyllas av bilder som exemplifierar vardagsliv i våra läroböcker:

 (
SKARP
& MODIG
) (
POSITIV
& TYDLIG
) (
VERKLIG-HETSTROGEN & AKTUELL
)











Jag vill förtydliga att jag är medveten om svårigheterna med att fixera en innebörd hos dessa begrepp, alla kan tolka dem på olika sätt och de kan tyckas vara en aningens luddiga. Låt mig därför förtydliga vad begreppen i ovalerna innebär i just dessa sammanhang. Begreppen ”verklighetstrogen/aktuell” är synonyma med att bilder behöver ha anknytning till den verklighet som boken presenteras i, alltså – det är inte rimligt att presentera en bild som är tagen för tjugo år sedan när man skall exemplifiera för gymnasielever hur exempelvis buddhister lever sitt vardagsliv. Mycket hinner förändras på tjugo år och det är viktigt att böckerna hänger med i svängarna och använder sig av verklighetstrogna bilder. Begreppen ”positiv & tydlig” kan likställas med att en bild av vardagslivet förmedlar någonting positivt, något som gör oss glada av att se, något som vi kan känna igen oss i. Kanske är det en bild av när vi arbetar, när vi tränar eller när vi går i skolan. Tydligheten är viktig på ett sådant vis att människors ansiktsuttryck behöver synas på ett klart sätt, betraktaren av bilden skall inte behöva gissa sig till vad det är denne ser på bilden. Det ska vara tydligt om en människa ler eller gråter osv., annars kan det lätt uppkomma missförstånd och bilden kan tolkas på helt fel sätt. En ”skarp & modig” bild av vardagslivet vågar utmana betraktaren och samhällets eventuella fördomar. En modig bild vågar sätta sig upp mot negativa åsikter och drar en skarp gräns mellan verklighet och fördomsvärld. En modig bild – en objektiv bild arbetar för att förmedla något på ett sakligt och faktiskt vis, en sådan bild följer inte fördomarnas pipa av ren vana, utan den ifrågasätter dem och tar avstånd från dem. En skarp bild främjar förståelse hos betraktaren och kastar omkull fördomsfullt tänkande och öppnar för en diskussion som betraktaren kan föra med sig själv och med sina klasskamrater.



Det är i skolan som vi har möjlighet att forma elever till etiskt medvetna och förstående individer, vilket är förenligt med våra styrdokument. Och precis som Staffan Selander med flera menar så måste lärare ta sitt ansvar och granska de läromedel som används. Personligen så anser jag att lärarkåren borde få mer stöd och hjälp av staten inför dessa objektivitetsgranskningar, innan SIL lades ner så granskades de läromedel som gavs ut både av sakkunniga experter som staten anställde och av lärare – så är det inte idag. Vi har dock inte råd att riskera att objektivitetsgranskningarna inte blir gjorda – för det är faktiskt de unga som utgör framtiden och det är deras värderingar som kommer att forma det framtida samhällsklimatet. Just därför så måste skolan få tillgång till objektiva och användbara läromedel som stimulerar ödmjuka attityder och inställningar hos våra ungdomar – idag verkar det dessvärre inte vara så, som vi kan önska – att samtliga läromedel håller en hög objektivitetsnivå och att de motverkar fördomar. Kan det här betyda att läromedelsförfattarna och skolan har blivit en aningens förblindade av de kulturella och mediala fördomar som far runt i vårt samhälle? Kan det vara så att vi behöver återinföra en verksamhet i stil med SIL:s – som bevakar hur objektivitetsgranskningen går till?

Metoddiskussion

Den analytiska metoden som har använts för att besvara uppsatsens frågeställningar har enligt min uppfattning fungerat väl. Den kritik som kan riktas mot metoden är att den främjar subjektiva tolkningar och som för att nå en högre sanningshalt skulle ha kunnat minskas om fler personer hade granskat bilderna med hjälp av samma analysapparat. Den främsta anledningen till att denna metod har blivit nyckeln i uppsatsen grundar sig dock i att den subjektiva tolkningen är intressant och i att förståelsen har ett värde, även i sin ensamhet. Det som undersöks är just hur vi människor blir påverkade av bilder, därför bör rimligen alla enskilda tolkningar vara värdefulla. Dessutom så har analysapparaten utformats med en stor hjälp av erfarna bildanalytiker som är ledande forskare på området samt med hjälp av SIL:s mallar för objektivitetsgranskning som ansågs fungera väl enligt statligt anställda experter på området läromedelsgranskning.

Förslag till vidare forskning

Som jag antyder i metoddiskussionen så skulle jag önska att fler individer genomförde samma objektivitetsgranskning på samma läroböcker som jag har gjort, detta för att få en bredare diskussion om hur just dessa bilder håller objektiva eller schabloniserade mått. Det vore givetvis också önskvärt att objektivitetsgranska ännu fler bilder av vardagslivet och av andra fenomen som beskrivs hos de olika livsåskådningarna i ett större antal böcker.

Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att objektivitetsgranska och undersöka vilka bilder av de fem stora livsåskådningarnas vardagsliv som förekommer i gymnasiala religionsläroböcker som är publicerade på 2000-talet. Objektivitetsgranskningen avsåg att kartlägga fyra läroböckers innehåll av vardagsbilder med tillhörande bildtexter samt dess estetiska utformning och dess innehållsliga värde i form av objektivitet; saklighet och nutidsanknytning. Granskningen visade att läroböckerna innehöll en ansenlig mängd av schabloniserande bilder som föreställde livsåskådningarnas vardagsliv. Dessa schablonbilder tenderade att peka ut särskiljande drag i troende människors liv som representanter för det vanliga och vardagliga livet. Schablonbilderna ger signaler om att troende människor inom de berörda livsåskådningarna lever i en vardagskontext som är ceremoniellt styrd, främmande och exotisk. Granskningen visade också att det fanns, men i en mer blygsam utsträckning - bilder som hade en motsatt betydelse, det vill säga objektiva bilder som är aktuellt uppdaterade och sakligt beskrivande av och om troende människors vardagsliv.



Nyckelord: Bilder, läroböcker, läromedel, religionskunskap, gymnasiet, objektivitetsgranskning, schablonbilder, objektiva bilder
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