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Sammanfattning  

 

Detta är en uppsats kring bildinnehållet i tre läromedel inom religionskunskap för 

högstadieelever. Med anledning av hur genus framställs i religionsböcker och därmed kan 

forma våra uppfattningar kring skolämnet har jag valt att undersöka saken vidare, via 

religionsböckernas bilder. Det är främst vår uppgift som lärare att granska dessa läromedel. 

Det kan vara viktigt att ha vetskap om vad som tas med och inte tas med i kunskapssökandet, 

där genus kan vara en viktig faktor som påverkar våra perspektiv i både skola och samhälle. 

Resultatet redovisas sedan i två olika delar, genom en kvantitativ och en kvalitativ semiotisk 

bildanalys. I den kvantitativa analysen räknas antalet män/kvinnor, pojkar/flickor i bilderna, 

vilket analyseras ytterligare utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I den kvalitativa 

undersökningen tillämpas en djupare semiotisk bildanalytisk metod där resultatet återknyts till 

ett genusperspektiv. Resultatet visar att män är överrepresenterade i bildinnehållet i de utvalda 

läroböckerna. Det är relevant att diskutera valet av läromedel, då den statliga 

läromedelsgranskningen minskat betydligt. 

 

Nyckelord: Läromedel, religion, bildanalys, genus, jämställdhet. 
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A content study of three textbooks in 
religious studies.  
- Images of the Abrahamic religions from a gender 
perspective. 
 

 

Abstract:  

 

This is an essay about the picture content in three teaching materials in religious studies for 

secondary school students. In view of how gender is depicted in textbooks and this might 

shape our perceptions of the school subject, I have chosen to look into it further through 

textbook pictures. It is mainly our job as educators to examine these schoolbooks. It may be to 

have aware of what is included and not included in the search for knowledge, where gender 

may be an important factor that affects our perspective both in school and society. 

The results are subsequently in two different parts, through a quantitative and a qualitative 

semiotic analysis. In the quantitative analysis the number of men/women, boys/girls in the 

pictures are calculated. Then the pictures are further analyzed from a gender perspective. In 

the qualitative survey a semiotic image analytical method is applied which then is include ring 

a gender perspective. The result indicates that men are overrepresented in the picture content 

in the selected books. It seems relevant to discuss the selection of teaching materials, since the 

state educational materials scrutiny is not frequently oncoming.   

 

Keywords: Teaching materials, religion, image analysis, gender, equality. 
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Inledning 
Läromedel är ofta centrala arbetsredskap i skolans värld, och dess innehåll är därmed viktig. 

Till detta finns olika typer av riktlinjer man bör följa, som exempelvis läroplaner, kursplaner 

och läromedelsgranskningar. Läromedelsgranskningen har varit aktivare förr och minskat 

betydligt de senaste åren. Situationen kring val av läromedel skiljer sig en aning nu från förr, 

då läromedelsgranskningen utgjordes av staten. Böckers och läromedlens innehåll ska vara 

anpassade till skolans styrdokument. Som det ser ut idag har detta minskat och ansvaret för 

läromedelsvalet vilar mest på lärarna.1 Lärare använder läromedlet ofta som en grund för 

läxförhör enligt min erfarenhet. Läromedlet är med andra ord elevers och lärares 

grundläggande arbetsredskap, och är därmed viktigt. För eleverna är läromedlet ett möte med 

viktig kunskap som antingen ska läras in eller på något sätt arbetas utifrån. Detta för att lära 

sig något om det ämne som de förkovrar sig i. Då läromedel är så pass fundamental i 

undervisningen så har jag reflekterat mycket kring form, innehåll och hur innehållet i sig 

formar undervisningen.  

Problemområdet i denna uppsats handlar alltså om läromedelsinnehåll och vilka effekter det 

har. De centrala begreppen kring läromedelsundersökningen är kopplade till kurs- och 

läroplanen i ämnet till vilka man arbetar utifrån. Kritiskt förhållningssätt, jämställdhet, 

mänskliga rättigheter och genus som skolans värdegrund fokuserar på. Då religion kan 

förefalla vara ett känsligt ämne för många anser jag att det bör granskas närmare i läromedlen 

som används i skolan. Kraven från skollagen samt läroplanen uttrycker följande: 

            ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar”, ” Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.”2  

Under rubriken om en likvärdig utbildning står det att: 

           ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.”3   

 

Den teoretiska delen i problemområdet kommer att studeras utifrån genus och 

jämställdhetsperspektiv. Dessa bägge perspektiv är kopplade till skollagen och skolans 

värdegrund.  

                                                           
1 Motion 1992/93:Ub433 Läromedelsgranskning. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-
dokument/Ovrigt-dokument/Laromedelsgranskning_GG02Ub433/?text=true (hämtat 2012-12-16). 
2 Kristina Henkel. Jämställdhet i nya skollagen. 2012. 
http://www.jamstallt.se/docs/Jamstalldhet_i_nya_Skollagen_och_Lpf94.pdf (hämtat 2012-12-16). 
3 Skolverkets nya kurs och ämnesplaner för grundskolan. Lgr 2011, s 8. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att, med hjälp av en kvantitativ bildanalys och en semiotisk 

bildanalys undersöka hur kvinnor/män flickor/pojkar framställs utifrån ett genus och 

jämställdhetsperspektiv i en digital lärobok av Stellan Wigh (2000) Bokens religioner samt två 

andra läroböcker av Ingrid Berlin & Börge Ring (2011) Religion ämnesbok. SO-Serien Liber 

förlag och Ole Högberg, Mats Sundqvist (2005) Religion ämnesbok. SO-Direkt som används 

inom religionskunskap i undervisningen på högstadieskolor. Genom denna analys kan man se 

hur läromedlen förhåller sig till kraven från kurs och läroplaner samt skollagen gällande 

jämställdhet mellan könen. Genom att analysera ett läromedel utifrån ett genusperspektiv så 

kan jag få svar på frågan huruvida läromedlen uppfyller de jämställdhetskrav som finns i 

läroplanen och som är av betydelse för elevens utveckling enligt skolans värdegrund. 

Utifrån syftet har jag kommit fram till 3 centrala frågor att besvara: 

 

 

 

 

 

Frågor: 

 

1. Hur speglas genusperspektivet i de utvalda läromedlens bilder? 

2. Finns det någon skillnad mellan de utvalda läromedlen? 

3. Vad säger läroplanen och kursplaner i religionskunskap, och hur förhåller sig 

läromedlen till dess krav? 
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Bakgrund och tidigare forskning. 
I detta avsnitt presenteras bakgrund och tidigare forskning i arbetet. Viktiga 

moment i bakgrundsdelen handlar om läromedelsgranskning, bildanalys i 

skolan samt religionsämnets didaktiska aspekt och sist tas tidigare forskning 

upp kring genus och jämställdhet i läromedel. 

Läromedelsgranskning och skollagen   
Det finns en anledning till varför läromedelsgranskningen infördes och även varför den 

avskaffades. Granskningen av läroböcker i Sverige infördes år 1938, vilket skapade en rad 

olika kriterier för att böcker ska få säljas och användas som läromedel. 1991 avskaffades 

denna lag vilket medförde att kriterierna för kvaliteten på läromedlen kom att förändras och 

kom att handla mer om producenternas och inköparnas godtycke.4 Skolverket har idag till viss 

del tagit sig an uppdraget att granska skolböcker vilket har medfört att själva granskningen av 

läromedel inte försvunnit helt men det har medfört ett större ansvar på lärarna att granska det 

de behöver använda som läromedel i klassrummet. Dock är staten fortfarande även, om än i 

betydligt mindre grad, aktiva i själva granskningen av läromedlen i vissa grundfrågor som 

gäller skydd och individers okränkbarhet. Det finns dock tillgängliga 

efterhandsundersökningar av de läromedel som finns kvar från den tid då staten varit mer 

aktiv i frågan dvs. om äldre böcker. Fokus ligger på att aktiva lärare ska använda läromedlen 

utifrån kurs och läroplanens kriterier. Skolverket har med andra ord kvar en mindre form av 

läromedelsgranskning, vilket kan vara bra att känna till och är en grund till om hur 

granskningen av läromedlen på ett ungefärligt sett kan se ut. Utifrån vissa av de viktigaste 

aspekter så granskas läromedlen utförligt. De kriterier skolresurser och läromedel ska 

granskas utifrån handlar om viktig demokratiska aspekter såsom, etnisk tillhörlighet, 

funktionshinder, kön, religion och sist men inte minst sexuell läggning. Meningen med detta 

är att se till att ingen form av diskriminering döljer sig bakom innehållet. 

 

 

                                                           
4 Anna, Jansson Harrie. Staten och läromedlen: en studie av den svenska statliga. förhandsgranskningen av 
läromedel 1938-1991. Linnköping universitet, 2009, s10. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-
18312 (hämtat 2012-12-16) 
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Skolämnet religion 
Didaktik handlar om läran om undervisning, dvs. om vad man ska som lärare ska tänka på 

inför sin undervisning med eleverna och detta gäller alla moment i alla ämnen. Det kan handla 

om många olika saker kring själva undervisningen och dess innehåll, medel samt sambandet 

mellan dem. Didaktiska teorier ger råd om hur undervisningen ska planeras, genomföras och 

utvecklas. Michael Uljens, forskare i allmän pedagogik och pedagogiskt ledarskap har tagit 

upp de didaktiska teorierna kring undervisningen i sin bok Didaktik, 2009. Där beskriver han 

varför det är viktigt med didaktik och att didaktiken i praktiken ska svara på fem viktiga 

frågor vilka alla är lika viktiga i arbetet med elever inom skolans verksamhet.  De didaktiska 

grundfrågorna: ”Vem som ska lära sig? Vad man ska lära sig? När man ska lära sig? Med vem 

man ska lära sig? Var man ska lära sig?”5 

När det gäller religionskunskap bör man alltså tänka på alla de didaktiska frågorna, och med 

hjälp av dem är det lite svårare att inkludera samtliga parametrar. Enligt läroplanens mål och 

syfte så är kunskapen om livsåskådningar viktig för att skapa ömsesidig förståelse mellan 

människor:   ”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika 

religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och 

relationer”.6  

Efter denna mening står det även att eleverna bör ges förutsättningar att analysera etiska och 

moraliska frågor. Detta kan tyckas komma naturligt på grund av ämnets karaktär, men även 

här finns det didaktiska brister. För att kunna analysera etiska och moraliska frågor krävs ett 

kritiskt tänkande, vilket också har blivit populärt uppmärksammat de senaste åren men inte 

kunnat fullt ut utnyttjats.  

En intressant kritik kan sägas vara religionsämnets förhållande till könstraditioner. Den 

norska religionshistorikern Jeanette Sky skriver i sin bok Genus och religion att 

religionsvetenskapen är könsfri, att det handlar om religiösa människor där religionshistorien 

inte skrivs utifrån ett genusteoretiskt perspektiv eller klassperspektiv. Människan klassas som 

homo religiosus, alltså den religiösa människan från högre skikt i samhället, dvs. en man. Sky 

skriver att:  ”Generellt har religionsvetenskapen talat från en maktposition och till makten, 

med dem som bestämmer och som representerar den teologiska normen.” 7  

                                                           
5 Michael, Uljens. Didaktik. Studentlitteratur AB; Lund, 1997, s14. 
6 Grundskolans kursplan i religionskunskap. Lgr 2011, s 186. 
7 Jeanette Sky. Genus och religion. WS Bookwell, Finland, 2009, s23. 
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Läromedel och bildanalys  
Bilder i läromedel är viktiga kunskapsbärare som påverkar elevers direkta förståelse av ämnet. 

Läromedel i skolan är en viktig del som utgör en central roll i undervisningen. I kursplanen 

för bild står det att: ”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva 

sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, 

övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.”8  

Kursplanen i bildkunskap belyser kunskap om bildens betydelse, dock kan bildanalysen lätt 

associeras enbart med skolämnet bild, där det bara är en del av ett moment. I ämnets syfte står 

det även att kunskaper om bilder och dess kommunikation är av betydelse för att uttrycka 

egna åsikter och deltagande i samhällslivet. Det syftar till att eleverna lär sig om hur bilder 

skapas och kan tolkas. Detta betyder inte att man lägger vikt vid att jobba med analyser av 

skolböckers bilder, med sina elever. Det handlar mer om att lära sig tolka bilder som kommer 

upp inom media eller i skolans bildsal. Undervisningens syfte i ämnet är att utveckla 

elevernas kreativitet och intresset för att skapa.11 Däremot är det inte en tradition att kritisera 

själva innehållet i ett skolmaterial. Om man jämför med skriven text så innehåller bilder 

oerhört stor information. Bildens former innehåller oändliga antal bildspråkliga bokstäver, 

med sina punkter, linjer och areor som varierar på många olika sätt. Bilspråket har mer 

varierande betydelsenivåer än skriftspråket, där enbart en linje eller punkt kan variera med 

hänsyn till startpunkt, längd, riktning och form mm.9 Om man ska ta tillvara på detta, kan 

man börja fundera kring vilka läromedel görs av vilka anledningar. Rune Pettersson skriver i 

sin bok Bilder i läromedel att situationen kring denna fråga är förändrad. Där man förr drevs 

av pedagogiska intressen så är det idag kapitalistiska intressen som tar över.10 Med andra ord 

vill man visa att författaren har en betydande roll i läromedlets urval och innehåll. 

Bildanalysdelen finns med i kursplaner för bild men främst i syfte att analysera övriga medier 

och inte skolmaterial.  I kursplanen för bild i det centrala innehållet står det; ”Reklam och 

nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap. Konst -dokumentär bilder och 

arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de 

förmedlar. Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och 

budskap.”11 

                                                           
8 Grundskolans kursplan för bild. Lgr 2011, s20. 
9 Rune Pettersson. Bilder i läromedel. Institutet för infologi, Tullinge, 1991, s79. 
10 Rune Pettersson. Bilder i läromedel. Institutet för infologi, Tullinge, 1991, s17. 
11 Grundskolans kursplan för bild. Lgr 2011, s21. 
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Tidigare forskning  
Det har gjort många uppsatsarbeten kring detta ämne, där man har analyserat läromedlens 

innehåll utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Det har dock varit svårt att hitta nyare 

specifik forskning om genus i religionsläromedel. Den mest betydelsefulla forskningen för 

min uppsats har handlat om innehållet i fysikläromedel, eftersom den har en intressant vinkel. 

Moira von Wright har skrivit en rapport om jämställdhet i läromedel för ämnet fysik i 

grundskola och gymnasiet, där hon har analyserat sju stycken läromedelsbilder och texter med 

hjälp av feministisk teori samt genusteori. Hon har undersökt vilka läromedel som stödjer 

jämställdheten mellan män och kvinnor samt formulerat hur ett jämställt läromedel ska se ut.  

Det hon anser vara genusmedveten jämställdhet i böckernas innehåll grundar sig på en typ av 

genuskänslighet och möjligheten att kunna ta hänsyn till genusfrågor i sammanhanget, alltså 

att innehållet i ett läromedel ska syfta till en genusmedveten utbildning eftersom 

genusmedvetenhet är viktig inte minst i mötet med eleverna. Läromedlen ska kunna bemöta 

alla elever och därmed behöver vara genuskänsliga. Även om rapporten är koncentrerad på 

fysikläromedlens text kan man lätt använda sig av samma grundprincip vad gäller enbart 

bilder. Moira von Wright pratar mycket om genusmedvetenhet, dvs. att man medvetet 

problematiserar genusfrågor. Med detta menar hon att man måste undvika att jobba som i 

nuläget, dvs. att eftersträva en genusfri och genusneutral undervisning.12 Genusmedvetenhet 

och inkludering handlar om olika texters samt bilders förhållningssätt och deras konsekvenser 

ur ett genusperspektiv.13  Hon menar att om texten inte är genusmedveten är den inte heller 

jämställd. Därmed är faktabaserad samt objektiv kunskap utifrån ett feministiskt perspektiv en 

manlig kunskap.14 I sitt resultat av naturvetenskapens läromedel som man kan betrakta som 

ett något manligt vetenskapligt ämne, skriver hon att det sällan förekommer det hon vill kalla 

genuskänslighet samt genusmedvetenhet, vilket innebär att läromedlen i fysik mestadels är 

genusneutrala. Om det är genusneutralt är det också till viss del inte jämställt samt är 

exkluderande. Innehållet i läromedlen för fysik menar hon, tar ringa hänsyn till genusfrågor 

och därmed är genusexkluderande. Det intressanta med Moira von Wrights arbete kring genus 

i läromedlet fysik är just den genusneutrala aspekten som även tas upp i andra uppsatser kring 

ämnet.  

                                                           
12 Moira von Wright. Genus och text-när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Projektet jämställdhet 
i läromedel., 1998, s29. 
13 Ibid, s29. 
14 Ibid, s59. 
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I ett pedagogiskt arbete som gjorts år 2009 behandlar Martin Drottz Nykvist den pedagogiska 

aspekten i ämnet.15 Nykvist har gjort en intervjuundersökning kring fyra gymnasielärares syn 

på genus i religionsundervisningen som visar på olika resultat kring engagemanget för ämnet 

genus. I sitt arbete tar han upp ett intressant citat av Jeanette Sky:” Genus har, på samma sätt 

som klass, inte varit något problem i religionsvetenskapen, eftersom det inte har existerat.”16                       

Resultatet av undersökningen visar på att två av de fyra intervjuade lärarna anser 

genusbegreppet och genusperspektivet i sin religionsundervisning väldigt viktig och använder 

sig utav dessa begrepp ofta i sin egen undervisning kring religion. Vad det handlar om i dessa 

fall är då diskussioner kring kvinnans ställning i olika religioner samt om hur dessa religioner 

påverkar vår syn på manlighet samt kvinnlighet,. Detta görs utifrån livsfrågediskussioner samt 

diskussioner kring olika könsroller som finns i samhället. De andra två lärarna har en 

negativare inställning till ämnet; dels på grund av okunskap och dels på grund av rädsla inför 

vad denna diskussion kan medföra. En av lärarna undviker genusbegreppet och perspektivet 

helt eftersom hon anser det reproducera stereotypt tänkande medan en annan lärare förstår 

begreppet genus som ett biologiskt kön, vilket enligt författaren inte är en tillräcklig grund för 

förståelsen av detta begrepp.17 Drottz Nykvist skriver att religionsböcker ofta är ett bra 

exempel på avbildandet av en mansdominerande värld, där kvinnor syns mycket mindre än 

män samt har lägre ställning i samhället. Religionskunskapsämnets bildinnehåll kan tolkas 

spegla verkligheten och inte läroplanens mål om jämställdhet.18  

Som tidigare nämnt har läroboken en central roll i undervisningen och det är oftast boken i 

första hand läraren använder sig av i sin undervisning. Enligt vissa har läroboken en 

bromsande effekt på skolans utveckling och vissa menar att man ska se upp för sponsrade 

läromedel. Nu med en sämre läromedelsgranskning har frågan kring läromedel och läroböcker 

bland berörda lärare blivit allt mer diskuterat. Men det är långt ifrån alla som orkar med den 

stressen och ekonomibristen. Inte minst att lista ut vad läromedel egentligen innebär.  

”Läromedel har blivit ett urvattnat begrepp. Allt betraktas numera som läromedel. Såväl 

grankottar som eleverna själva ”19 

                                                           
15 Martin Drottz Nykvist. Genus i religionskunskapen. Fyra gymnasielärares syn på genus i religionskunskapen. 
Pedagogiskt arbete III., Dalarna Universitet, 2009. 
16 Jeanette Sky. Genus och religion. WS Bookwell, Finland, 2009, s28. 
17 Martin Drottz Nykvist. Genus i religionskunskapen. Fyra gymnasielärares syn på genus i religionskunskapen. 
Pedagogiskt arbete III., Dalarna Universitet, 2009, s16-30. 
18 Sara Wiberg & Veronika Yngve. Bildens betydelse. Göteborgs Universitet,  2008, s18. 
19 Ingela Korsell. (red). Läromedel konserverar skolan? Solna: Williamssons Tryckeri, 2006, s5. 
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Korsell skriver om sin resa kring begreppet läromedel och menar att det kan i princip vara vad 

som helst och att det inte finns någon officiell fastställd definition på vad läromedel är. 

Förutom all material som används i skolan för att nå uppställda mål i kursplaner kan också tal, 

interaktion, handlingar och miljöer vara läromedel. Alltså handlar det inte bara om läroböcker. 

Det kan vara en dialog mellan två människor oavsett om det handlar om ett studiebesök i 

klassrumssituationer eller en läxläsning hemma.20  

Christer Wiegerfelt tycker att läromedlen bromsar skolans utveckling. Wiegerfelt skriver om 

Kjell Ahlgren som jobbar på Skolverket och besöker skolor för att se hur skolornas läromedel 

används med eleverna säger att läromedlen och sättet att undervisa inte är förenlig med 

kursplanens intentioner. Läromedlen som kommer från de olika bokförlagen och som beställs 

ofta av lärarna är sällan pedagogiska och bidrar till elevers förvirring och uthållighet i att klara 

av vissa kurser.21 Däremot finns det lärare som använder sig av andra metoder i sin 

undervisning och inte använder sig av läromedelsbranschens material i lika hög grad vilket 

istället resulterar i bättre och roligare kunskaper i ämnet.22 Förutom att brottas med 

läromedelsbranschens utmaningar och den ekonomiska verkligheten finns det andra viktiga 

problem när man väl har en lärobok att använda sig utav i klassrummen. Carl-Magnus 

Höglund skrivet i sin undersökning om problemet med jämställdheten i både bild och texter, 

som finns tillgängliga i skolmaterial och läroböckerna. Höglund skriver att den klassiska 

läroboken är det dominerande läromedlet i dagsläget och att den har en legitimerande 

funktion. En av bristerna i dessa läromedel är att de genomsyras med en manlig norm och 

därmed blir ojämställd. Höglund skrivet att enligt en undersökning från skolverkets forskare 

påvisas stora brister framförallt ur ett genusperspektiv då män och pojkar är 

överrepresenterade.23 Höglund menar att man även hittat kan inte vänta att se dig i bl.a. 

religionsböckers textinnehåll. Bland bilder finns det fler sådana som nedvärderar kvinnan, ett 

exempel som Höglund tar upp är bilden på en känd höjdhoppare där bildens syfte var att 

framhäva kraft och smidighet men istället blir bilden tagen från en sådan vinkel där kvinnans 

könsorgan hamnar i fokus. Höglund skrivet att böckerna trots allt har avsnitt om genus och 

feminism, men att dessa inte genomsyrar hela innehållet i själva läroboken.24 Med andra ord 

är läroböckerna varken pedagogiska eller genomtänkta ordentligt.   

                                                           
20 Ingela Korsell. (red). Läromedel konserverar skolan? Solna: Williamssons Tryckeri, 2006, s7. 
21 Christer Wigerfelt. (red). Läromedel konserverar skolan? Solna: Williamssons Tryckeri, 2006, s18. 
22 Ibid, s20 
23 Carl-Magnus Höglund. (red). Läromedel konserverar skolan? Solna: Williamssons Tryckeri, 2006, s55. 
24 Ibid, s56 
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Teorianknytning 
I detta avsnitt tas de centrala begreppen kön, genus och jämställdhet upp, för att 

nämna några för arbetet viktiga utgångspunkter kring genusperspektivets 

teorier om sociala skillnader mellan könen man/kvinna.  

Kön och genus  
”Genus handlar om det vi ser och om det vi inte ser.”25 står det på baksidan av boken Yvonne 

Hirdmans bok Genus- om det stabilas föränderliga former.  Med det syftar hon på det 

uppmärksammade genusperspektivets förhållningssätt till människor och kön, om manligt 

samt kvinnligt och alla de förekommande föreställningar, myter och mönster som bildas kring 

just man- kvinnlighet. I sin bok tar hon upp sin syn på begreppet genus samt de kulturella 

konstruktionernas betydelse för skapandet av kön. Det handlar om stereotyperna manligt och 

kvinnligt, vilka hon menar vara våra låsta positioner.26 Genus handlar om våra tankar om vad 

som är typiskt manligt och kvinnligt. Ett genusperspektiv handlar om den sociala och 

kulturella skillnaden mellan kvinnor och män, där stereotypa könsskillnader utvecklats. 

Forskning kring genus handlar om teorier om hur människor formas och formar sig själva till 

man och kvinna.27 Dessa former eller könsroller utgörs utifrån den kontext män och kvinnor 

befinner sig i, vilket innebär att de kulturella och sociala skillnaderna är beroende av den 

rådande kulturens tid och rum. Hirdman menar att det sker en ständig deformering av 

begreppen han och hon.  

Hirdman tar upp de mest grundläggande och minst föränderliga könsföreställningar som hon 

kallar för formel. Det handlar om normativa könsroller för både kvinnor och män. 

Könsformlerna formulerar kvinnan som en passiv varelse medan mannen är en aktiv. Kvinnan 

är ett komplement till mannen samtidigt som han är normen. Man jämför ständigt dessa kön 

som varandras motsatser och detta syns i samhällets olika institutioner och medier. Läromedel 

i samhällsorienterande ämnen har i uppgift att avbilda samhället så som det i verkligheten ser 

ut, där dessa könsroller lätt kan identifieras. Våra låsta positioner och könsföreställningar 

finns i samhället och är kopplade till könsmaktsystemet, där män och kvinnor har sina säkra 

platser.   

 

                                                           
25 Yvonne Hirdman. Genus- om det stabilas föränderliga formerna. Malmö; Liber, 2001. 
26 Ibid, s11 
27 Ibid, s11 
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Ylva Elvin-Novak, & Helen Thomsson pratar om ett könsmaktsystem/genussystem som 

utgörs och fungerar utifrån två centrala principer. Det är isärhållandet och den manliga 

normen. Isärhållandet eller särskiljandet är en maktstrategi som använts för att hålla isär de 

normala och de sjuka/onormala i samhället, genom att till exempel bygga mentalsjukhus, och 

på så sätt hålla dessa båda isär. Ett annat exempel är att skapa särskilda platser och yrken för 

kvinnor och män. En vanlig tanke med könsmaktsystemet är följande citat: ”Kvinnor gör sina 

saker och män gör sina, till exempel i arbetslivet.”28 Det handlar om att kvinnor avbildas på 

ett sätt och män på ett annat. Den andra principen handlar om den manliga normen, där Elvin-

Novak & Thomsson menar att det som anses manligt samtidigt anses mer normalt och därmed 

också mer eftersträvansvärt. Alltså allt det som anses manligt är också något som vi 

människor bör vara. Enligt könsmaktsystemet är män bättre än kvinnor och därmed bättre 

människor. Könsmaktsystemet bygger på fördomar och skapar orättvisor, vilket inte passar in 

i ett demokratiskt samhälle enligt Elvin-Novak, Ylva & Thomsson, Helen. Detta 

könsmaktsystem accepteras oftast eftersom man inte orkar ta itu med större samhälls problem, 

samtidigt som könsordningen skapar ett organiserat samhälle där man vet sin plats och detta i 

sin tur ger trygghet.29 Utvecklingen kring könssocialisation handlar om hur flickor blir till 

flickor och pojkar till pojkar, vilket innebär att denna utveckling sker snabbt och tidigt hos 

barn. Enligt Elvin-Novak & Thomsson sker det genom tidiga könsroller och 

identitetsskapandet. Barn lärs in i sina roller där flickor uppmuntras till att vara och bete sig så 

som flickor ska göra och samma sak gäller pojkarna, bl.a. genom att imitera omgivningens 

representanter vilka kan vara mamman och pappan.30 Föreställningsbilden blir till en trygghet, 

vilken också stärks och upprätthålls senare i livet med hjälp av andra kvinnor och män på 

exempelvis bilder inom mediakulturen. Könsocialisationen kan liknas vid en cirkel i 

utvecklingen genom att man kommer tillbaka till det bekanta även senare i livet där frågan om 

vem man är och ens identifierade könsställning blir viktiga frågor för identiteten. Hirdman 

skriver om genuskontraktet och jämlikhetskontraktet där våra låsta positioner om stereotypa 

könsföreställningar upprätthålls och består av oskrivna regler på vad som är typiskt manligt 

respektive kvinnligt.31  Hirdman tar upp texter som belyser könets ställning i historisk tid, 

vilka framhäver mannens och kvinnans säkra plats.32 Könsmaktsystemet i alla tiders 

samhällen innebär ett isärhållande mellan könen samt belysandet av den manliga normen, 

                                                           
28 Ylva, Elvin-Novak & Helen, Thomsson. Att göra kön. Stockholm: Bonnier, 2003, s46. 
29 Ibid, s55 
30 Ibid, s103 
31 Yvonne Hirdman. Genus- om det stabilas föränderliga formerna. Malmö; Liber, 2001, s125. 
32 Ibid, s101 
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vilket är historiskt betingat. Detta innebär att i samhällets normordning är kvinnan förloraren 

och underordnad mannen. Manlighet och manliga egenskaper sätts i högre värde än kvinnor 

vilket ska accepteras av alla.33 Att göra kön är något som ständigt görs och inte bara är, rent 

kulturellt i samhället. Så har det alltid varit och kommer troligen alltid att vara. Det handlar 

om stereotypa mönster i samhället, som bestämmer kvinnligt och manligt beteende, i olika 

sysslor, arbeten, sociala positioner mm, i ständig strävan om det normala. Viktiga teorier 

kring könssocialisation, dvs. utvecklingsfasen på hur flickor blir till flickor och pojkar till 

pojkar berör inte minst skolvärlden, också hur barn och ungdomar bemötts i skolan utifrån 

deras kön. Det är vanligt att personal på skolor och främst i förskolor bemöter sina elever 

utifrån stereotypa könsmönster.34  

Moira von Wright menar i sitt forskningsprojekt om jämställdhet i läromedel, Genus och text- 

när man talar om jämställdhet i fysikläromedel 1998, att allt är könskapande, då vissa ämnen 

som exempelvis naturvetenskap är typiskt manligt eftersom det är könsneutralt.35 Att göra kön 

är mer komplext, då det sker i möten, dvs. i mötet med andra.36 Precis som i Wrights rapport, 

ser Eliv-Nowak Ylva & Thomsson Helen på naturvetenskapen som genusneutral. Centrala 

begreppet i undersökningen är värden. Det intressanta här är naturvetenskapens värden och 

inte naturvetenskapens ting enligt Wright. Så förklaras problemet med vad Hirdman menar 

vara värdets komplexitet. Hirdman fick en specifik fråga av en kvinnlig doktorand i kemi. 

”Vem har skapat de så kallade objektiva neutrala värdena?”37  

 Denna fråga belyser problematiken i ordet värde, då det inte finns något som heter objektiva 

ting i naturvetenskapen och i verkligheten. ”Världen är aldrig objektiv. Kan man då sätta 

objektivitet vid dess sida?” löd hennes fråga. Vetenskapen är först och främst skapad av män, 

till män, och de vetenskapliga begreppen objektivitet, ordning, förnuft och rationalitet har ett 

mer manligt kön. Medan motsatsbegreppen som subjektivitet, kaos, känsla och irrationalitet 

ges kvinnligt kön.38 

 

                                                           
33  Ylva, Eliv-Nowak & Helen,Thomsson. Att göra kön. Stockholm: Bonnier, 2003, s36. 
34  Christian, Eidevald. Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner 
och lek. Diss., Jönköping Högskola, 2009. 
35  Moira von Wright. Genus och text-när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Projektet jämställdhet 
i läromedel., 1998, s59. 
36  Ylva, Eliv-Nowak & Helen, Thomsson. Att göra kön. Stockholm: Bonnier, 2003, s16. 
37  Ibid, s219 
38  Ibid, s223 
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Jämställdhet 
Begreppet jämställdhet är en beskrivning av samhälleliga relationer mellan kvinnor och män 

och började användas av kvinnorörelsen på 1960-talet; främst i syfte av att avskilja kön från 

jämlikhetsbegreppet.39 I de senare årens läroplaner handlar det mer om begreppet jämlikhet 

som syftar till respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingarna, främst i förståelsen av andra människor men också en intolerans mot 

diskriminering och oönskade förhållningssätt som respektlöshet, diskriminering av kön, etnisk 

tillhörighet, religion och annan trosuppfattning. Kvantitativ jämställdhet handlar om en 

kvantitativt jämn fördelning mellan könen i samhället som exempelvis i en skola. Skolan och 

dess innehåll är långt ifrån konfliktlös och sällan helt jämställd.  Eva Hjörne & Roger Säljö, 

har skrivit en bok Att platsa i en skola för alla som handlar om hur skolan arbetar med 

elevhälsan. Boken handlar om att platsa i en skola för alla. Verkligheten är att alla skolor inte 

är till för alla, och de olika behoven kan kollidera med varandra. Hjörne & Säljö menar att 

skolan befinner sig i ett socialt dilemma där alla krav inte går att tillgodoses på grund av 

skolans bristande resurser.40 För att främja elevhälsan bör man vända sig till skollagen och 

skolans värdegrund, som är ett av fundament för hela verksamheten, och kan anpassas till 

varje konfliktlösning. ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”41 Hjörne & Säljö skriver om 

jämställdhet också med hjälp av begreppen segregering och integrering, och menar att 

begreppet; en skola för alla, är tolkningsbar.42 Begreppen anses som ett tidlöst dilemma om 

det avvikande, därför förekommer olika skolformer med olika pedagogiska inriktningar samt 

specialpedagoger i kommunala skolor vilket till viss del kan tolkas som segregering. Om vi 

exempelvis har en flickskola, kanske jämställdhetsresurser är för få för att verkligen kunna 

diskutera genusfrågan på ett lämpligt sätt i klassrummet.  En jämställd fördelning i 

kvantitativa termer menas med att det skall finnas en siffermässig jämställdhet mellan könen. 

SCB redovisar denna fördelning på 60 % av de inräknade, dvs. är det 60 % kvinnor inom ett 

område är det inte jämställt fördelat och området räknas som kvinnodominerande.43

                                                           
39 Ulrika, Jansson. Den paradoxalt nödvändiga kvinnan. Karlstad Universitet, 2010, s42. 
40 Eva Hjörne & Roger Säljö . Att plasta i en skola för alla. Norstedts Akademiska Förlag, 2008, s20. 
41 Skolverkets nya kurs och ämnesplaner för grundskolan. Lgr 2011, s 8. 
42 Eva Hjörne & Roger Säljö . Att plasta i en skola för alla. Norstedts Akademiska Förlag, 2008, s26. 
43 SCB (Statistiska Central Byrån). 2010. 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2010A01_BR_X10BR1001.pdf (hämtat 2012-12-16). 
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Metod  
I detta avsnitt redogörs valen av analysmetoder i förhållandet till de teoretiska 

perspektiven i kapitlet innan, samt om hur jag rent praktiskt gått tillväga. 

Medoden består av två analyser: en kvantitativ samt en semiotisk bildanalys. 

Slutligen tar jag upp urval och avgränsning samt en metoddiskussion. 

Bildanalytisk metod  
Varje bild och tecken är unik och har sin betydelse. Därför behövs en metod för att lära sig att 

se och tolka den. Enligt Rune Pettersson analyserar alla typer av tecken inom den semiotiska 

analysmetoden.44 Den typ av bildanalys jag valt är semiotisk bildanalys, vilket egentligen 

betyder teckenlära av grekiskans semeion och handlar i första hand läran om tecken.45 Det 

handlar även om att kunna betrakta bilden som samhälls- och kulturobjekt, där 

bakomliggande åsikter och meningar ur betraktarens ögon avspeglas i bilduttrycket. Bilden är 

alltså ett språkligt meddelande som ska läsas och uttolkas.46 Med semiotik kan man både tolka 

bilder och texter utifrån den minsta betydelsekomponenten i alla typer av språk, vilket är just 

tecknet. När det handlar om semiotisk bildanalys använder man sig utav en rad olika 

verktygsbegrepp för att läsa tecken och dess betydelse i bilder. Dessa tecken delar den forna 

lingvisten Ferdinand Saussure in i två typer. Den ena heter uttryck som handlar om det 

konkreta märkbara i en bild och det andra tecknet kallas för innehåll, vilket innebär 

betraktarens tolkning av uttrycket i bilden, vilket kan vara en föreställning.47 Ett exempel på 

uttryck kan vara en bild på ett hus, vilket jag kan märka av direkt som iakttagare. På grund av 

att det är en bild på enbart ett hus medan innehållet kan vara att jag känner igen husets 

mönster som mitt eget, vilket jag tolkar som att det är mitt eget hem det handlar om, därmed 

kan bilden ge betraktaren vissa känslor  

Bildens tecken innehåller därmed två betydelser som kallas denotation och konnotation, som 

skapar en helhetsbild i vårt sinne. Det som betraktaren ser direkt i bilden, vilket är rena 

beskrivningar som exempelvis hus, fågel, träd osv. är bildens denotation. Konnotation har mer 

att göra med betraktarens värderingar och associationer som kopplas till bildens beskrivning 
                                                           
44 Rune Pettersson. Bilder i läromedel. Institutet för infologi, Tullinge, 1991, s93. 
45 Peter Cornell. (red). Bildanalys, teorier, metoder, begrepp. Gidlunds Bokförlag; Värnamo. 
, 1999, s292. 
46 Terje Borgersen & Hein Ellingsen. Bildanalys. Studentlitteratur Lund, 1994, s166. 
47 Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson & Gert, Z Nordström. Seendets språk- exempel från konst, reklam, 
nyhetsförmedling och semiotisk teori. Studentlitteratur Lund, 2006, s11. 
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dvs. till denotationen.48 Dessa två begrepp skapar en helhetsbild utan att vi tänker på det. Gert 

Z Nordström tar upp de populära tre artanalyser, där han i sin bok beskriver hur man kan 

analysera bilder på tre olika sätt. Intentionsanalys, receptionsanalys och näranalys. 

Intentionsanalysen handlar om fokus på bildens sändare, bildens kontext och avsikter. 

Receptionsanalysen handlar om det motsatta, dvs. om mottagarens kontext och dess 

individuella erfarenheter, upplevelser och tolkning av bilden. Näranalysen handlar om själva 

meddelandet i bilden, där jag som analytiker själv utgår från egna kunskaper och erfarenheter 

som tolkare. Sociosemiotiken behandlar den sociala och kommunikativa aspekten i bilder 

med hjälp av verktyg som bygger upp relationer till läsaren. Dessa verktyg består av distans 

och betraktningsvinkel. Hur personer avbildas handlar om deras roller i bilden och 

förhållande till betraktaren. Det är där konnotationsaspekten kommer in. ”Näranalytikern är 

inte en anonym iakttagare utan ett aktivt subjekt, en medskapare som förlänger den 

kommunikativa processen och i den vill upptäcka nya laddade betydelser.”49 

Hur jag gått till väga  
För att börja med analysen behöver man ett tydligt problemområde vilket i detta fall handlar 

om huruvida läromedlen i religionskunskap når upp till dess krav om jämställdhet ur ett 

genusperspektiv. Här räknas allt som har med genus att göra. Det jag börjar med i analysen är 

att räkna individernas könstillhörighet i bilderna i samtliga tre böcker. Först den digitala 

läroboken från www.digilär.se som heter Bokens religioner och sedan de båda 

ämnesböckerna i religionskunskap för högstadiet. Efter denna uppräkning ska en kvantitativ 

bildanalys redogöras. Därefter ska en semiotisk bildanalys göras på samma sätt och börja med 

den digitala läroboken. En tabell för antalet och en tabell för procenttalet i den kvantitativa 

resultatsdelen. Den semiotiska bildanalysen tar längre tid då man behöver tänka på denotation 

och konnotationen. Den kvalitativa delen delas upp istället i olika kategorier. Den digitala 

läroboken Bokens religioner har med sig 71 bilder, den andra ämnesboken från 2005 har 65 

bilder och den tredje ämnesboken har 156 bilder. Sammanlagt är det alltså 292 bilder att 

analysera två gånger, och blir uppdelade efter sin egen bok. Efter denna räkning väljes ut de 

analysbara bilderna för att jämför antalet bilder med kvinnor och sedan gör en semiotisk 

näranalys av bilderna för att se närmare hur kvinnor och män framställs på bilden utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Stellan Wigh godkände bildernas användning som bilaga i arbetet. 

                                                           
48 Terje Borgersen & Hein Ellingsen. Bildanalys. Studentlitteratur Lund, 1994, s167. 
49 Gert Z Nordström (red), Rum, Relation, Retorik- Ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna 
samhället. Carlsson Bokförlag Malmö, 1996, s233. 
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Urval och Avgränsning 
De böcker som valt att analyseras i detta arbete är från olika förlag men har en sak gemenamt. 

Läromedlen i denna analys är ämnesböcker från samhällsorienterat ämnesblock för 

högstadieelever och ger en övergripande grundkurs i religionskunskap. De moment som ingår 

i samhällsorienterade ämnena är bl.a. Geografi, historia religionskunskap samt 

samhällskunskap. De delar som ska analyseras är världsreligionerna som ibland även kallas 

för bokens religioner eller de Abrahamitiska religionerna, därmed tas inte andra religioner och 

livsåskådningar upp som exempelvis buddhismen, hinduismen mm. Läromedlens syfte är 

densamma, alltså att ge en grundlig översikt om religionernas likheter och skillnader i både 

nutid och dåtid, religionens betydelse för samhället, dess positiva sidor och funktion för att 

skapa känsla, identitet och sammanhang som ställs mot de konflikter som kulturmöten också 

kan göra.50 I resultatdelen av analyserna förkortas läromedlen med Digilär, SO 1 & SO 2 . 

Nedan listas läromedlens fullständiga namn: 

• Stellan Wigh (2000) Bokens religioner. Digilär.se 

• Ingrid Berlin & Börge Ring (2010) Religion ämnesbok. SO-Serien, Liber förlag. (SO2) 

• Ole Högberg, Mats Sundqvist (2003) Religion ämnesbok. SO-Direkt, Bonnier förlag. 

(SO1) 

De bilder som ska analyseras i samtliga läromedel erhåller sammanlagt 447 st. bilder, vilka 

alla är av olika slag och därmed inte alltid innehåller individer. Därför har jag valt att 

avgränsa mig till enbart de bilder som har synliga människor med, dvs. bilder på böcker, 

städer, kartor, symboler, massbefolkning samt odefinierbar befolkning eller individer kommer 

inte att analyseras på samma sätt som de andra bilderna. Dessa bilder kommer att tas med i 

resultatdelens tabeller och räknas som neutrala eller odefinierbara bilder eftersom arbetet 

handlar först om en kvantitativ uppräkning och sedan ur ett könsperspektiv med hjälp av 

semiotisk näranalys där de könsneutrala bilderna tas bort helt. Av de 292 bilder som finns har 

bara 218 bilder tagits med i de semiotiska analyserna. Upprepade bilder samt bilder utan folk 

har tagits bort helt från denna analysdel, då fokus ligger på könskategorier. Av de bilder som 

tagits med finns alltså också könsneutrala bilder. 

 

                                                           
50 Ole Högberg, Mats Sundqvist. Religion ämnesbok. SO-Direkt. Bonnier förlag, 2005. 
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Metoddiskussion 
Med tanke på att det är första gången jag gör en sådan typ av analys finns risker för problem 

och misstolkningar. Därmed har jag efter förmåga försökt att sätta mig in i den semiotiska 

näranalysen så gott det går, genom att förstå sig på denna metod som analysredskap. Med 

tanke på att konnotationsdelen av analysen är tolkningsbar, kan resultatet variera beroende på 

vem som tolkar bilderna. Då har jag valt att tolka dessa så enkelt det går och har 

vidareutvecklat min konnotation i resultatdelen av analysen. Semiotiken är från början ett 

teckenanalyssystem vilket lätt kan användas på textanalyser om man vill. 

Till den praktiska synen på utförandet och metodvalet kan man diskutera reliabilitet och 

validiteten i ett arbete som detta. Reliabilitet har med pålitlighet att göra, dvs. att jag mäter 

svaret på frågorna utifrån metodvalen på ett tillförlitligt sätt, alltså ett tillförlitligt 

mätinstrument.51 Validitet handlar om att mäta det som ska mätas i enlighet med 

mätinstrumenten.52 Med andra ord handlar Reliabilitet om huruvida själva mätinstrumentet är 

tillförlitligt eller inte, dvs. om man kan tro på den och om det är et giltigt undersöknings 

instrument. Jag litar på den fullt ut, allt detta med konnotation och denotation i den semiotiska 

bildanalysen, dock kan konnotationen emellanåt vara intressant att diskutera. Denotationen 

handlar mer om den enskilda forskarens egna tolkningar av de semiotiska tecknen vilket kan 

variera stort. Dessutom är bildtolkningar mångtydiga, där mätningen av konnotationen i 

bilden har att göra med forskarens föreställningar och värderingar som förknippas med 

bildens beskrivning.53 Därför är det väldigt lätt att med hjälp av en semiotisk bildanalys anta 

olika teorier som då exempelvis i mitt fall genus. Validiteten i detta arbete handlar mest om 

jag mäter det som avses att mäta, vilket i detta fall handlar om ett urval av bilder. Jag förlitar 

mig på att jag mätt och analyserat dessa bilder på bästa sätt, men fel kan förekomma och 

därför har jag gått igenom bildanalysen minst fyra gånger, för att inte göra de misstag som 

kan ge den semiotiska bildanalysmetoden dåligt rykte. Generaliserbarheten i studien tycks 

väldigt relevant och handlar om vem och vilka resultatet handlar om, eller vad resultatet 

handlar om.54 Det handlar om tre läroböcker vilket en av dem är en digitalbok och kan inte 

generaliseras, dvs. gäller endast den boken och de avsnitt jag valt att analysera, och riktar sig 

enbart mot individer som använder sig just av dessa böcker.    

                                                           
51 Staffan Stukat. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Studentlitteratur, 2011, s132. 
52 Ibid, s133 
53 Terje Borgersen & Hein Ellingsen. Bildanalys. Studentlitteratur Lund, 1994, s167. 
54 Staffan Stukat. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Studentlitteratur, 2011, s136. 
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Analys och resultat 
I detta avsnitt redogörs resultatet av bilanalyserna. Det är två analyser med 

både kvantitativa och kvalitativa resultat, där den kvantitativa presenteras med 

två tabeller medan den andra semiotiska, i löpande text inom sina kategorier. 

Bildanalysen har två tabeller, en i antal av könkategori och den andra i 

procenttal, som nedan beskrivs. Den semiotiska bildanalysen beskrivs i löpande 

text där den digitala bokens bilder finns även med som bilagan. 

 

Beskrivning av tabellredovisningarna:  
 

I den kvantitativa genus/jämställdhets tabell nr 1 på nästa sida, visas hela bokens bildanalyser 

på hur många individer/manliga/kvinnliga och odefinierbara som syns med på bilden. Alla 

som är detekterbara har räknats med, dvs. de som finns med men är odefinierbara står inte 

med under rubriken antal. Inom islam delen finns en extremt stor folkmassa på pilgrimer i 

Mecka som placerats under rubriken odefinierade 10+10 000/?, de 10 betyder dom som jag 

lyckats räkna som individer. Poängen är att ett kön ska synas för att kunna placeras under en 

genuskategori, annars räknas det som genusneutralt och odefinierbart*. Tabellen visar på 

betydligt större mängd män än kvinnor, vilket innebär att jämställdheten i enighet med SCB 

inte uppfylls, då mer än 60 % av individerna på bilderna består av män och därför är bilderna 

mansdominerande, även om det finns enstaka bilder med lika många män som kvinnor.55 

Detta syns tydligt i tabell nr 2 där siffrorna har gjorts om till procenttal som visar sammanlagt 

83 % män, 13 % kvinnor och 4 % odefinierade könstillhörighet på alla läromedel som tagits 

med. Eftersom odefinierbara individer är osynliga vilket tyder på genusneutralitet som 

anknyts till ett mansdominerat perspektiv, av den enkla anledning att genusneutralitet anses 

enligt Moira von Wright som mansdominerande.56 Dessutom i enighet med didaktisk 

synvinkel har genus rätt till att synas för att märkas. Resultatet visar på hur läromedlets 

genusperspektiv avspeglas. 

                                                           
55 SCB (Statistiska Central Byrån). 2010. 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2010A01_BR_X10BR1001.pdf (hämtat 2012-12-16). 
56 Moira von Wright. Genus och text-när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Projektet jämställdhet 
i läromedel., 1998, s29. 
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Kvantitativ genus/jämställdhet tabell 1 antal i genuskategori 
Läromedel: Antal pers Män/pojkar Kvinnor/flickor Odefinierade 

Digilär.se 542 516 16 10+1000?* 

SO,1, Bonnier 290 220 50 20+1100?* 

SO,2, Liber 815 628 143 44+10600?* 

Sammanlagt: 1647 1364 209 74+22600?* 
 

 

 

Kvantitativ genus/jämställdhet tabell 2 procenttal i genuskategori 
Läromedel: Män/pojkar Kvinnor/flickor Odefinierade 

Digilär.se 95 % 3 % 2 %* 

SO,1, Bonnier 76 % 17 % 7 %* 

SO,2, Liber 77 % 17,5 % 6 %* 

Sammanlagt: 83 % 13 % 4 %* 
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Semiotisk bildanalysdel resultat 
I denna del har jag valt att sammanställa böckernas bilder i kategorier. Här ska 

bilderna av alla läromedel kategoriseras in tillsammans och beskrivas i löpande 

text utifrån teorier kring genus. Syftet är att analysera det kvinnliga respektive 

manliga genusperspektivet och med hjälp av i vilket sammanhang män/pojkar, 

kvinnor/flickor förekommer samt deras passiva/aktiva ställning på bilderna. Det 

konnotativa analysresultatet av alla tre läromedel kommer att diskuteras i 

diskussionskapitlet. 

Historiska bilder: 

De historiska bilderna är oftast gamla målningar på krig, men också några nyare fotografier på 

situationer som är av historisk betydelse. Oftast är det svårt att räkna antal individer i dessa 

bilder. I Bokens religioner hittades sammanlagt 21 historiska bilder oftast på krig och misär. I 

dessa bilder förekommer kvinnor oftast i en passiv ställning där de utgör en del av det döda 

folket, bilderna 15 och 9. I kristendomens bild nr 34 är kvinnorna fler än vanligt och några 

även aggressiva, vilket är en ovanlig syn. Maria på kristendomens bild nr 1 blir bländad av 

ljuset.  I SO1 förekommer nio historiska bilder där alla är män förutom tre av dem där 

släktträdet visas på Adam och Eva. I SO2 finns det sammanlagt trettiofem historiska bilder 

varav de flesta består av män och handlar om de historiska berättelserna om profeterna. I tre 

av dessa bilder förekommer kvinnor som huvudpersoner, då exempelvis Moses skickades 

iväg av sin mor ut i sjön och hittades av faraons dotter. På denna bild visas en kvinna i vattnet 

tittandes ner på den lilla pojken i korgen, dvs. opersonlig bild, vilket betyder att individen på 

bilden inte ser betraktare, genom exempelvis dolt ansikte eller att det tittar på något/någon 

annat som bilden vill sätta fokus på som dessutom inte heller visar sin uppmärksamhet 

gentemot betraktaren, på detta sätt kan betraktaren förstå vad bilden vill förmedla. I en annan 

bild framställs den heliga Birgitta hållandes en bok i handen som helfigur, vilket tyder på nära 

personlig distans vilket innebär att individen på bilden är delvis personlig från nära håll, men 

samtidigt distanserad från betraktaren. De historiska bilderna är mestadels mansdominerande 

och framhäver mannen som aktiv aktör i olika aktiviteter.  Den första historiska bilden 

innehar både män, kvinnor och barn, där tydliga könsmönster framhävs. Det handlar om 

kvinnor och barn som nästan ligger på varandra samtidigt som kvinnan kollar upp på sin man 

vilket symboliserar honom som beskyddare och omhändertagande av kvinnan medan 

kvinnorna gör på samma sätt med sina barn. 
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Massbilder: 

Sammanlagt hittades en massbild i Bokens religioner. Det handlar mestadels om bilder där det 

är svårt att räkna antalet individer och även avgöra deras könstillhörighet. Denna bild handlar 

om vallfärden till mecka och därför kategoriserats som könsneutral bild, då man inte kan se 

individernas könstillhörighet.  I SO1 finns fem massbilder två av dem i Mecka där den ena 

bilden visar tydligt på en svartklädd kvinna mitt i bilden, ståendes med ryggen mot 

betraktaren. En annan bild på ett dop där två leende kvinnor står framför prästen med blicken 

ner mot marken. Männen på en av bilderna slår sig själva blodiga och har ryggen mot 

betraktaren. I SO2 finns nio stycken massbilder oftast på massamlingar i kyrkan eller 

pilgrimsfärder men också fotografier på festliknande aktiviteter. Massbilderna är oftast 

könsneutrala förutom vid två tillfällen, där bilden visar på flest synliga kvinnor i ett 

modernare fotografi på en fest. I ett annat foto visas en massamling av män där en liten flicka 

som bärs av en man är i fokus på bilden, en bredvidstående man pekar upp mot himlen där 

flickan tittar mot. Hon är dessutom den enda på bilden som syns i helfigur vilket, till 

betraktaren, symboliserar på en intimare distans av männen. 

Vardagssituationer: 

Vardagssituationer kan vara familjebilder vilka oftast är lite modernare bilder på individer 

som exempelvis sitter hemma och gör något tillsammans, är ute och går eller gör annan 

nöjesaktivitet. Sammanlagt tre vardagsbilder hittades i Bokens religioner där både kvinnor 

och män förekommer. I en av bilderna förekommer lika många män som kvinnor om inte fler, 

som befinner sig vid en sjö. En annan bild visar på två kvinnor i klänning gåendes bland andra 

män som inte syns lika mycket då de är kortväxta.  I SO1 finns det sexton vardagsbilder där 

kvinnor förekommer oftare än i de andra kategorierna. Här finns positiva drag som visar på 

glada leende kvinnor ofta mitt i massan med män eller bland familjemedlemmar. Kvinnorna 

här är ofta bildens centrum och tittar in i kameran. I SO2 finns det elva vardagsbilder av olika 

slag, där fem av dessa har med kvinnor medan sex av dem har enbart män. Den första bilden 

består av ett gäng barn som springer på gatan med förklädnader, där en av flickorna som även 

är störst av barnen är placerad mitt på bilden med röda kläder, helmålad i ansiktet med rosa 

kinder. Pojkarna på bilderna har målad mustasch och hattar. Bilden visar på att barnen klär ut 

sig till deras vuxna könstillhörighet. En annan bild visar på ett ungt tjejgäng som besöker 

någon plats tillsammans; alla är vitklädda med slöja och en av dem pekar på en tavla och 

berättar något för de andra som tittar intensivt. En annan bild visar på ett gäng män som 
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slaktar ett får tillsammans. Ytterligare en annan bild visar på en familj som ska äta mat 

tillsammans, där mamman och dottern är närmast betraktaren av bilden och tänder ljus 

tillsammans. En bild visar på två ensamt gående män i bakgrunden och fyra kvinnor där tre av 

dem är nunnor och vända med ryggen mot kameran medan den fjärde går med en barnvagn 

och hälsar dem. I denna bild visas att kvinnor är nunnor eller mammor medan männen umgås 

med varandra ensamma. Det är svårare att gissa sig till deras livssituation. En annan bild som 

nyans till den förra, visar på en familj beståendes av ett barn, två kvinnor och en man 

sittandes vid matbordet för att äta. Alla på bilden är vända mot samma håll förutom den lilla 

flickan som riktar ögonen mot kvinnan som är närmast bilden och skrattar.  

Religiösa handlingar: 

Religiösa handlingar innebär väldigt många olika saker, allt från ceremonier, böner, offer och 

högtidsfirande samt kyrkbesök.  I Bokens religioner hittades tio sådana bilder, varav alla 

bestod av män, förutom en av bilderna vid ett giftermål där både bruden och prästen står i 

bildens centrum. Samtidigt som en annan bild visar på våldsamt beteende där män slår sig 

själva blodiga. I SO1 hittas femton bilder på religiösa handlingar som handlar oftast om 

kyrkor och moskebesök, omskärelse, soldater mm, där oftast män står i bildens centrum vilket 

ger dem en typ av maktposition. I två av bilderna är kvinnan i centrum, där den ena bilden 

visar på ett giftermål och kvinnan är närmast betraktaren samt en bild där en äldre dam lär 

små pojkar att läsa Tora, där ingen av kvinnorna tittar in i kameran men ger en känsla av 

närhet samt att vara viktigaste komponenten i bilden. I SO2 förekommer väldigt intressanta 

bilder ur genusperspektiv, förutom giftermål, begravningar och heliga platsers besök finns det 

bilder som lätt kan säga bryta mot könstraditionella mönster. I en av bilderna är det ett gäng 

män med klänningar som dansar i snurrande former, vilket är en helig dans enligt sufisk 

islam. I en av bilderna under ett moské besök är det ritat och skrivet samt dragna pilar på 

männens och kvinnornas bestämda platser i moskén. En annan bild på ett gäng kristna 

kvinnor med färgstarka slöjor och ryggen mot betraktaren besöker en kyrka för att be. Bilden 

är opersonlig men färgglad.  
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Porträttbilder: 

En porträttbild är en bild på en individs överkropp, men här har jag även tagit med bilder där 

enbart en individ finns med på bild, vilket också kan kategoriseras som historiska bilder som 

exempelvis bilder på statyer eller ritningar som fokuserar på en individ och enbart denna syns. 

I Bokens religioner fanns sammanlagt 19 porträttbilder och enbart på män som oftast håller i 

en bok i handen, eller som inte gör något alls.  I SO1 finns sammanlagt sex porträttbilder och i 

två av dessa består av kvinnor. I den ena är det en kvinnlig präst som sjunger och i den andra 

bilden är det en liten flicka som borstar tänderna, där den lilla flickan kollar direkt in i 

kameran och förefaller vara väldigt nära kameralinsen. Den kvinnliga prästen som sjunger är 

fotad nerifrån och upp vilket symboliserar betraktarens underställning och bildens makt i 

sammanhanget, där den kvinnliga prästen har en form av maktställning till betraktaren oavsett 

vilken den må vara.  I SO2 förekommer porträttbilder av både modernare och äldre varianter.  

Fyra av dem består av män, en består av en kvinna och den sista består av en porträttmålning 

på Maria och Jesus. Alla bilderna förutom Maria och Jesus kollar rakt in i kameran. De två 

första manliga porträtterna är fotograferade i jämlik höjd med betraktaren, medan de kvinnliga 

porträtten är fotograferad nerifrån och upp vilket symboliserar en högre position till 

betraktaren.  
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Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt diskuteras resultaten av analyserna i tre termer, vilka handlar om 

den kvantitativa jämställdheten, analysresultaten ur ett genus och 

jämställdhetsperspektiv samt de pedagogiska implikationer som behandlar 

eventuella konsekvenser som kan uppstå i samband med resultaten och 

eventuella problem. Sist är slutdiskussionen. 

Kvantitativ jämställdhet  
Jämställdhet handlar om att både kvinnor och män har makten i samhället att i lika hög grad 

forma sina liv. Enligt statistiska centralbyråns nya rapport På tal om kvinnor och män, 

beskriver att jämställdhet ser verkligheten ut på ett helt annat sätt.57 Även när det handlar om 

mindre djupa analysplan, som exempelvis kvantitativa undersökningar liknande den gjorda i 

detta arbete som redovisats i tabellen, visar på betydligt stora skillnader i genusfrågor redan i 

skolans läromedel, dvs. avbildandet av genus i läromedel samt den kvantitativa räkningen av 

vardera könstillhörigheten. En kvalitativ jämställdhet mellan kvinnor och män innebär en 

jämn fördelning mellan dessa kön i olika sammanhang i samhället, som exempelvis 

utbildningsområdet, arbetsområdet och maktpositioner.58 SCB delar in kvantiteten om 60 %, 

dvs. om det finns mer än 60 % kvinnor inom ett område kan man räkna det som 

kvinnodominerande områden och samma sak gäller för män och mansdominerande områden. 

I detta arbete syns tydligt hur många kvinnor respektive män som används i läroboken, vilket 

lätt kan omvandlas till procenttal. Digilärs bok Bokens religioner resulterar i 95 % män/pojkar 

vilket innebär att läromedlet är mansdominerande. Liber har 77 % och Bonnier har 76 % 

män/pojkar vilket också resulterar i ett mansdominerat läromedel. Ingen av läromedlen har en 

jämn eller kvinnodominerande representation. Om man sammanställer siffrorna i alla böcker 

är det 83 % män/pojkar, 13 % flickor och ca 4 % odefinierbara könstillhörigheter i 

läromedlens bilder. Resultatet är alltså att alla tre av dessa läromedel använder sig utav en 

mansdominerande beskrivning av världens historia och de Abrahamitiska religionerna vilket 

kan relateras till Elvin-Novak Ylva & Thomsson Helens teori om könsmaktsystemets princip 

om den manliga normen.59 

                                                           
57 SCB (Statistiska Central Byrån). 2010.  
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____342527.aspx (hämtat 2012-12-16). 
58 Ibid, (hämtat 2012-12-16). 
59 Ylva Elvin-Novak & Helen Thomsson. Att göra kön. Stockholm: Bonnier, 2003, s46. 
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Analysresultatet ur ett genus och jämställdhetsperspektiv  
För att svara på frågan om hur män och kvinnor framställs på bilderna i läroböckerna ur ett 

genus- och jämställdhetsperspektiv diskuteras resultaten utifrån teorianknytningen. Teorier 

kring könsmaktsystemet, den manliga normen, stereotypa könsföreställningar om manlighet 

och kvinnlighet och om hur dessa märks eller inte märks i resultatet av den semiotiska 

bildanalysens konnotativa aspekt. 

Kvinnor framställs oftare i en passivare ställning i förhållandet till mannen i de flesta bilder 

under rubriken historiska bilder. Där det förekommer bilder på många individer befinnandes i 

krig samt andra situationer med många individer är det oftast mycket mindre antal kvinnor 

eller bara en kvinna bland ett flertal män. i dessa bilder är kvinnan liggandes på marken. Det 

finns även bilder på fler kvinnor men där är de i närheten av barn och verkar i en passiv 

ställning. Konnotationen ger en tolkning på att kvinnans personliga egenskaper är just 

passivitet eller att hon framställs som ett offer. En bild på en kvinna som hittar bäbisen Moses 

i vattnet liggandes i en korg ger en bild av omhändertagande. Kvinnan framställs endast en 

gång som en aggressiv individ i en av alla de bilder som finns, vilket är en mer manlig 

egenskap enligt teorin. Detta kan knytas till Hirdmans genusperspektiv om att de stereotypa 

föreställningarna om manliga och kvinnliga personlighetsdrag dvs. att män avbildas på ett sätt 

och kvinnor på ett annat, även om enstaka undantag hittats.  

Massbilderna i alla böcker räknas oftast som könsneutrala eftersom det är väldigt svårt att se 

individernas könstillhörighet. Det handlar om bilder på Mecka och samlingar i kyrkor. 

Konnotationen av dessa bilder ger att både män och kvinnor kan befinna sig där, att både män 

och kvinnor deltar i vallfärden och kyrkomässor. I en av dessa bilder ser man ett försök till 

beviset om att kvinnor verkligen deltar i vallfärden, där en kvinna tydligt syns och är närmast 

kameran medan resten av personerna verkar vara en blandning. Genusneutralitet som ett 

mansdominerande område blir svårare att applicera på bildanalyser. Istället får man en känsla 

av samhörighet.  

I vardagsbilderna förekommer en del situationer med stereotypa klädkoder där kvinnor bär 

klänningar och män kostymer. Kvinnor förekommer oftare i dessa typer av bilder och 

symboliserar familjegemenskap och glädje. En bild på ett gäng barn med förklädnader som 

vuxna människor ger konnotationen könsskapande i tidig ålder, på vad som är typiskt manliga 

och typisk kvinnliga klädkoder och utseenden. Detta kan kopplas till Hirdmans teori om att 

allt är könsskapande och sker i mötet med andra samt är ett typiskt exempel på att göra kön. 
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Om det finns ett kvinnligt måste det även finnas ett manligt. Ett tydligt genusperspektiv om 

våra låsta positioner syns i denna bild.  

Under rubriken religiösa handlingar förekommer det främst män i boken Bokens religioner. I 

SO 1 Bonnier förlag förekommer männen oftast i bildens centrum. Detta faktum kan knytas 

an till Elvin-Novak, Ylva & Thomsson Helen könsmaktsystemets teorier om den manliga 

normen. I SO 2 Liber förlag bryts detta, och bilden visar på ett kulturellt könsskapande som 

bryter mot isärhållandets principen av könen. I denna bild bryts de traditionella klädkoderna 

då ett gäng män med klänningar dansar tillsammans i andligt syfte.  

Under rubriken porträttbilder hittas det sammanlagt nitton sådana i Bokens religioner, vilket 

kan knytas till könsmaktsystemets ena princip om den manliga normen. Det är enbart dessa 

män som framställs på detta sätt i denna bok, vilket ger konnotationen om att män är viktigare 

än kvinnor. I SO 1 bryts den manliga normen även om det är porträtter på flertalet män än 

kvinnor. Genom att införa en bild på en kvinnlig präst som sjunger. Konnotationen av denna 

bild ger en typ av maktposition till bilden och dess innehåll, eftersom bilden är modernare 

samt tagen nedifrån och upp vilket ger henne en form av maktposition.  
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Pedagogiska implikationer 
I religionskursplanen står det att eleverna ska kunna utveckla kunskaper om hur olika 

religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör sex, jämställdhet, sexualitet och 

relationer.  

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och 

livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna 

ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska 

frågor.”60 

Resultatet av undersökta läromedel visar på att jämställdheten behöver diskuteras och ses 

över, vilket skulle bidra till att elever ska kunna ges den möjligheten till analys. Läromedlen i 

större utsträckning ger en grund för detta arbete i ett klassrum, men då behövs lärarens 

öppnande för ämnet om elever inte kommer på begreppet jämställdhet själva.  Ett läromedel 

är bara en del av helheten i undervisningen, vilket behöver oftast kompletteras med andra 

didaktiska medel. För att kunna förverkliga religionskursplanernas mål och riktlinjer samt 

skolans värdegrundsfrågor om jämställdhet behöver man ta till de didaktiska grundfrågorna i 

åtanke i sin undervisning och med hjälp av dessa inser man att jämställdhetsfrågan bör 

problematiseras i klassrummet ytterligare, särskilt i de ämnen som avspeglar den manliga 

normen och stereotypa könsmönster. Könsskapande och jämställdhetsproblematiseringar sker 

i samband med andra. Ämnesböckernas syfte i synnerhet boken SO 1, av Ole Högberg, Mats 

Sundqvist (2005) Religion ämnesbok. SO-Direkt, Bonnier förlag, om att belysa religionernas 

positiva sida och funktioner för att skapa känsla, identitet och sammanhang verkställs inte 

utan ett nödvändigt didaktiskt komplement med riktning på problematiseringen av 

jämställdhetsfrågan, dvs. boken i sig klarar inte denna uppgift helt själv. Detta var målet för 

just denna bok, men kan tänkas vara ett fint mål för alla läromedlen som tagits med. Eftersom 

läromedlen i detta ämne inte belyser jämställdhetsfrågan i varenda situation där det brister. 

När jämställdheten brister kan undervisningen lätt bli tråkig vilket resulterar i ointresse och 

till följd av detta, svårare inlärning vid bristande motivation. Nyckeln är stimulerande 

aktiviteter i klassrummet med hjälp av intressanta diskussioner. Läromedel i religionskunskap 

handlar främst om att undervisa de grundläggande kunskaperna om olika religioner och 

livsåskådningar samt att ge grundkunskaper för ämnen som etik och moral i sina egna avsnitt. 

Man bör inte glömma att det viktigaste är inte enbart fakta om olika religioner men också att 

diskussioner och seminarier är en del av undervisningen.  
                                                           
60 Grundskolans kurs och läroplan för religionskunskap, Lgr 2011, s186. 
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Slutdiskussion 
Resultaten i detta arbete är tydliga och visar på att könsstereotypa mönster framställs i dessa 

läromedel för religionskunskap. Det betyder inte att alla bilder inte är jämställda. Många 

bilder innehåller kvinnor och refererar inte till en ojämställd helhetsbild i religionsämnet, om 

inte utifrån den kvantitativa uträkningen i procent. Det jag menar är att läromedlets syfte inte 

behöver vara att förstärka den normativa mannen. Det jag menar är att den sista frågan att 

besvara i arbetet om läromedlen förhåller sig i enighet med läroplanen och kursplaner i ämnet 

är svår att besvara, utan kan vara mer av en diskussionsfråga. Den kvantitativa bildanalysen 

refererar till ojämställda siffror och stereotypa könsförhållanden, medan den kvalitativa skulle 

kunna ses på samma sätt om man skulle utgå från en siffermässig jämställdhetssyn från SCB. 

Även om den kvantitativa jämställdhetsmätningens resultat visar på ojämställda siffror, finns 

det fortfarande kvalitativt jämställda bilder med både kvinnor och män, om deras position och 

samhällsställning. De tydliga skillnaderna som finns beror främst på en patriarkal kultur i 

ämnet som ofta är svår att bryta helt. Ordet patriarkal kommer från grekiska och betyder 

fadersvälde, vilket syftar på manlig ledares envälde samt översikt för männens inflytande i 

samhället.61 Många av bilderna har dessutom en historisk koppling och bakgrund, som visar 

på hur saker och ting såg ut förr. Det mest typiska exemplet är dess värre särskilt 

mansdominerande digitala läroboken från Digilär, som har dessutom flest historiska bilder, 

men är nyare än de övriga läroböckerna. Religionsämnet kopplas inte sällan till historieämnet, 

vilket ger en naturlig följd till mansdominerande bilder. 

Det jag kommit fram till är att om man inte arbetar med jämställdhetsbegreppet i skolan och 

med dessa material riskerar de stereotypa könsmönstren att förstärkas istället för att förstås i 

sin kontext. Det är viktigt att poängtera att detta genuskontrakt som tidigare nämnt i 

teoridelen, inte håller i längden. Genuskontraktet kan gälla till viss del, men eftersom teorin 

om könssocialisationen tillåter individen ständig utveckling med hjälp av bl.a. dagens 

massinformation, har man större kunskaper kring normativbegreppet som knyts an till 

mångkultur och jämställdhets diskussioner, inte minst i skolans värld. Enligt Hirdman är 

samhället strukturerat i normativa könsroller om manliga och kvinnliga egenskaper. Detta är 

en tillräcklig teori för att konstatera könsmaktsystemets låsta positioner. Kritiken är här 

istället riktad mot de låsta positionerna. Även om det nu skulle vara flest män på bilder har 

man möjligheter att diskutera detta oavsett sitt kön. 

 
                                                           
61 Wikipedia; http://sv.wikipedia.org/wiki/Patriarkat_(sociologi) (hämtat 2012-12-16) 
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Bilaga: Semiotisk bildanalysdel resultat  
Här presenteras den semiotiska bildanalysen i löpande text, med denotation som 

innebär allt man som iakttagare ser på bilden samt konnotation vilket innebär 

en personlig tolkning med underliggande associationer och föreställningar av 

bildens innebörd ifrån iakttagarens sida, därmed kan bildens konnotation 

variera beroende på den som tittar på bilden. 

 

Bokens religioner 

Judendomen: Bild 1: Påskfirande i Jerusalem. 

 

Denotation: Fem stycken mörkklädda män med ryggen mot kameran. Ett barn mellan dem 

som tittar bak mot kameran. Eld, ljus dag. Flera män kring elden. Kartong. Mörka rockar, 

hattar. Radhus.  

Min konnotation: en samling av traditionellt klädda judiska män, vid en brasa av något slag. 

Tänker på uppbrända böcker men ser mer ut som skräp, då det finns en kartong också. Enbart 

män på bilden, även barnet är en pojke. Pojkar umgås med män.  

Judendomen: Bild 2: Mose och lagtavlorna, illustration av Gustav Dore. 

 

http://digilär.se/images/bildserier/img/3562.jpg
http://digilär.se/images/bildserier/img/3564.jpg
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Denotation: En skäggig äldre man med stentext i handen, finger, himmel, blixt. Sex andra 

män bakom. Kulle, stenar.  

Min konnotation: tror att det är Moses med de tio budorden i sin hand. Mannen verkar 

viktigast på bilden och det han håller i att han pekar mot himlen, med det vill han säga att han 

fått texten från gud. Bilden verkar vara en väldigt gammal ritning, dessutom svart vit. Färgen 

kan symbolisera lagar som uppenbaras för männen bakom. Texten verkar väcka starka 

känslor hos dessa män, då den ena verkar näst intill rädd medan den andra bredvid viftar högt 

med armarna. Reaktionen hos dessa män belyser tre sidor av mottagandet av texten, den tredje 

mannen som syns med tydligt ser mer fundersam ut. Ur ett genusperspektiv kan man ana att 

lagar är bara till för män, då bakgrunden enbart består av män. 

Judendomen: Bild 3: Egyptisk härskare Aechnaton med sin familj. 

 

 

  

 

Denotation: Stengravering. Egyptisk stil, två kvinnor och tre barn. Sol. Två fåtöljer.  

Min konnotation: ser ut att vara en gammal stengravering, kanske i en grav. Ritningen 

symboliserar en plats utomhus, en varm solig dag. Kan vara 2 kvinnor med deras barn. En av 

kvinnorna ger ena barnet något i handen medan den andra kvinnan har de andra 2 mindre 

barnen i sitt knä. Ur ett genusperspektiv visar det på två kvinnor som umgås med varandra 

och deras barn. Barn är starkt kopplade till kvinnan. Inga män finns med på bilden.  

 

 

 

 

 

http://digilär.se/images/bildserier/img/3565.png
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Judendomen: Bild 4: David straffar Ammoniterna, som gjort uppror mot honom. 

 

Denotation: Folkmassa. Slottsmur. Hästar. Långa spjut, dvs. gammal typ av vapen. Skadade 

män. Trappa. Hästvagn. Moln. Soldater. Kvinna. 

Min konnotation: Ser ut som ett krig utanför ett stort slott. Den typ av krig där alla flyr. Svart 

vit ritning, symboliserar två olika sidor. En antagligen skadad man ligger i vagnen, som körs 

av en annan man med en kvinna ståendes vid hans sida. Vagnen kör över folk och dödar dem, 

ser ut att skynda sig någonstans. Antagligen till slottet. Bilden handlar om en folkgrupp. Det 

som ser ut att vara en kvinna kan man tyda på klädseln vilken är annorlunda än alla andras. 

Alla män har nakna överkroppar om inte krigsutrustning, ur ett genusperspektiv kan denna 

bild symbolisera kvinnans ställning, vid sidan av sin man.  

Judendomen: Bild 5: Rabbiner vid en Talmudskola i Polen vid förra sekelskiftet. 

 

Denotation: Tre äldre skäggiga män.  Resten yngre pojkar. Ett hus med tre fönster och en 

ingång. Dagstid. Bok.  

Min konnotation: Kan tänkas vara en pojkskola, och de 3 männen längst fram kan vara 

lärarna. De flesta ansikten är riktade framåt, dock inte direkt mot kameran. En av eleverna 

som står mellan lärarna kollar rakt in i kameran. Betraktaren kan känna sig delaktig eller som 

en av eleverna på grund av killen som kollar in i kameran. Svart vit bild symboliserar debatt 

av något slag vilket bidrar till tolkningen om att platsen är ett lärosäte. Ur ett genusperspektiv 

kan man tolka det som att flickor inte gick i skolan på den tiden, eller att de hade en egen 

skola enbart för dem, dvs. att skolgången var könsfördelad.  

Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId19 i filen.

http://digilär.se/images/bildserier/img/3568.jpg
http://digilär.se/images/bildserier/img/3569.jpg
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Judendomen: Bild 6: En ung judisk man läser högt ur Tanakh med en läderkapsel 

spänd över pannan. 

 

Denotation: Ung man. Svart vit randig långärmad tröja. Bok. Träbit på pannan och en svart 

läderpannband som håller i den samt en svart huvudbonad. Ett vitt plagg över axlarna. 

Händelse i ett ljust rum. 

Min konnotation: Mannen kan vara en elev som läser talmud. Bilden symboliseras fromhet då 

mannens blick är koncentrerad nedåt med fokus på läsning. Bildvinkeln symboliserar 

jämställdhet mellan betraktaren och mannen på bilden. Bilden kan tolkas som att det är flest 

män som läser talmud.  

Judendomen: Bild 7: Judar vid klagomuren i Jerusalem. 

 

Denotation: Stor murvägg. Ett vapen. Människor. Utgång. Utomhus under en ljus dag. 

Böcker. Hattar. Vita dukar. stolar 

Min konnotation: Judar läser Tora eller ber vid klagomuren. Murväggens och människornas 

positioner symboliserar en viktig för dem relation om inte en typ av metod för att kunna 

koncentrera sig på läsning. Färgad fotobild. Odefinierbart om kvinnor förekommer då 

individerna är olika klädda och en man som likt någon annan som kan tolkas vara en kvinna 

har en vit duk över huvudet.  

Judendomen: Bild 8: 1905 publicerade Albert Einstein vetenskapliga arbeten som helt 

förändrade vår kunskap om tid och rum. Einstein var en av dom många framstående 

judiska vetenskapsmän i Tyskland fram till Hitlers maktövertagande. 

http://digilär.se/images/bildserier/img/3574.jpg
http://digilär.se/images/bildserier/img/3575.jpg
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Denotation: Äldre man med mustasch och vitt längre hår. Glasögon på sig.  NBC bokstäver 

samt en mikrofon framför sig och en kamera. Knytnäve på bordet. I ett rum med vita väggar 

och ett fotografi på väggen.  

Min konnotation: Svart vitt foto vilket kan tyda på att färgade fotobilder inte existerade. 

Fotografi på en äldre välutbildad man med starka åsikter. Mannen tittar även in i kameran 

vilket kan tyda på att han är intresserad av iakttagarens åsikt i en viktig fråga. Ger även en 

känsla på att man som iakttagare sitter på ett möte med mannen och kommit överens om ett 

viktigt beslut eller tvärt om, dvs. att vi inte kommer överens. Kan tolkas som en könsneutral 

bild eftersom helheten handlar om mötet mellan mannen på bilden och iakttagaren som man 

inte vet könet på. Bilden är mansdominerad ur ett genusperspektiv. 

Judendomen: Bild 9: David Ben Gurion utvandrade i början av 1990-talet till Palestina. 

Han skulle bli Israels första premiärminister 1948. 

 

Denotation: Tre äldre män. Två glasögon. Utomhusfotografi. Klar himmel. 

Min konnotation: En färgad bild på tre viktiga män på väg någonstans. Mannen längst fram 

tittar åt höger om sig själv. De två andra männen bakom tittar i kameran, vilket inbjuder 

mottagaren till bildens rum. På detta sätt får mannen som står längst fram större betydelse. 

Denna man är viktigare än både de andra på bilden och iakttagaren, då bildens vinkel är tagen 

nerifrån. Dessutom är denna man placerad högst på bilden och har sitt huvud närmast himlen. 

Inga kvinnor med på bilden. 

 

http://digilär.se/images/bildserier/img/3581.png
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Judendomen: Bild 10: En bild från gettot i Lodz 1944. En liten pojke tvingas lämna sin 

familj. 

 

Denotation: Sex människor. Två kvinnor och tre barn samt en oidentifierad individ som kan 

vara en kvinna. Galler, gräs och mark.  

Min konnotation: Gallret symboliserar två sidor av en värld. Pojken med David stjärnan är 

speciellt placerad med ryggen mot kameran. De andra fem är på andra sidan gallret, med fyra 

av dem närmast honom. Kamerans riktning uppifrån ner symboliserar människornas mindre 

värde, samt att de sitter ner och ligger ner på marken. Alla fyra på den andra sidan är i 

jämställd position, dock inte i förhållandet till pojken och ena vitklädda kvinnan som också 

har sin rygg gentemot kameran. Ur ett genusperspektiv kan man tolka det starka bandet 

mellan kvinnor och barn. Männen finns inte med på bilden.   

Judendomen: Bild 11: Palestinier tvingas 1948 lämna sina hem sedan deras område 

erövrats av judiska trupper. 

 

Denotation: Utomhus, träd. Två barn, en flicka och en pojke. Elva vuxna, med sex kvinnor 

och fem män. 

Min konnotation: Visar på en folkgrupp med liknande klädestradition. Kan handla om en eller 

flera familjer som hjälps åt att flytta. Den polisklädda mannen säger mig att det handlar om 

tvångsförflyttning. Svart vit bild vilket tyder på en viktig händelse eller bara ett gammalt foto. 

Ur ett genusperspektiv är denna den mest jämställda bild hittills. Både män och kvinnor finns 

med i bilden samt framställs på ett nyanserat sätt då båda könen är med och hjälper till med 

flytten.   

http://digilär.se/images/bildserier/img/3765.jpg
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Kristendomen: Bild 1: Jesu uppståndelse – skolplansch av Julius Kronberg 1903. 

 

Denotation: Färgbild. Stor grotta. Fyra st. vuxna människor. En av dem med vingar och 

solsken runt ansiktet. Två män och två kvinnor. Två muggar. En hink. Två större stenar. 

Blommor. Gammal brasa.  

Min konnotation: Jesus uppståndelse, då ängeln har solsken runt sitt ansikte syftar på 

huvudpersonen i bilden. Solen symboliserar gudomlighet och hans vingar antyder att han inte 

är mänsklig. Två kvinnor och en man kom med något flytande i sina termosar. Jesus sitter på 

den stora stenen vid grottans öppning vilket syftar på att han själv tagit sig ut. De två 

kvinnorna uttrycker förundran och sorg. Manne bredvid Maria ser Jesus sittandes på stenen 

pekandes upp mot himlen. Kvinnorna verkar inte förstå vad som hänt. Ur ett genusperspektiv 

är det lika många män som kvinnor. Bilden synliggör både män och kvinnor. 

Kristendomen: Bild 2: Abraham offrar Isak – målning av Bettrano Augostino. 

 

Denotation: Kvällstid, mörk bild. Naturrik miljö. Tre män och en ängel. Ett får och en åsna. 

Svärd. 

Min konnotation: Den mörka färgen kan både innebära kvällstid, eller symbolisera sorg och 

avskildhet. Mannen med svärdet och ängels syns bäst på bilden, dvs. är bildens fokus. 

Mannen med svärdet ska precis attackera den liggande samtidigt som ängeln försöker stoppa 

honom och har sin andra hand riktad mot fåret, vilket tyder på att mannen ges ett bättre 

förslag. Ängeln liknar mer en kvinna än en man. Bilden synliggör bara män. 

 

http://digilär.se/images/bildserier/img/3513.jpg
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Kristendomen: Bild 3: Mose. Målning av Rembrant. 

 

Denotation: En äldre skäggig man. Berg. Ett svart plakat med vit text. 

Min konnotation: Mannen tycks hålla upp en viktig text som han vill visa iakttagaren eller sin 

publik. Han kollar ner, vilket antyder att det kan finnas folk där nere. De viktiga plakaten är 

svarta med vit text vilket symboliserar kontrast mellan text och materialet det är skrivet på. 

Med andra ord är det texten som är det viktiga och var detta skrevs inte lika viktig. Det kan 

också symbolisera lagtexter, svart och vita förger är tidlösa.  En annan syn på saken kan vara 

att bilden vill rikta starkare fokus på texten. Bilden är på Abraham och troligen de ti 

budorden. Inga kvinnor syns med på bilden. Iakttagaren kan vara en kvinna och publiken 

under honom är könsneutral. 

Kristendomen: Bild 4: David och Goliat – målning av Clovio från 1500-talet. 

 

Denotation: Färgglad bild. Dagtid. Ljusblå moln. Många människor. Svär och vapen. Ett 

enskilt ansikte. Större stenar. Grön stor yla. Tält. Hjälm. Flagga. 

Min konnotation: Flaggans färg är något otydligt. Bilden symboliserar krig och dör, för det 

blåa laget, där männen har blå kläder likt himlens färg. Viktigaste komponenterna i bilden är 

de två männen längt fram och det ensamma huvudet, vilken fortfarande uttrycker sin 

förvåning. Samma sak kommer hända den attackerade mannen med blå klädsel. Ett heligt 

krig. Bilden har inte med kvinnor, vilket kan tolkas på att det är enbart män som är 

våldsamma och med i krig. Detta är inte sant. Bilden synliggör inte kvinnor och män.  
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Kristendomen: Bild 5: Profeten Esra tackar Gud för att han har fått återvända till 

Jerusalem efter den babyloniska fångenskapen. En illustration av Gustav Dore. 

 

Denotation: Ensam man med mycket kläder. Folkmassa. Utomhus. Kvällstid. 

Min konnotation: Mannen på bilden är viktigast, det är han och hans framträdande som är 

budskapet. Man kan tro att han har ramlat eller är nedstämd och beklagar sig över något. 

Folkmassan tittar på honom, vilket tyder på en viktig händelse med större innebörd. Mannen 

och själva bilden uttrycker sorg, om man inte är medveten att det handlar om glädje, som 

tyder på tillit och tro. Bilden handlar om profeten Esra som tackar gud för sin hemkomst. Ur 

ett genusperspektiv kan man tolka bilden som ett mansdominerat samhälle, där kvinnor håller 

sig inomhus om de ens finns till.   

Kristendomen: Bild 6: Den utblottade och svårt sjuke Job. Illustration av Gustav Dore. 

 

Denotation: Fyra män. Svart vit ritning. Sten. Hö. Trasigt fat. 

Min konnotation: En av männen sitter ensam naken, medan de andra tittar på honom med 

förundran. Bilden symboliserar utanförskap, ensamhet och att vara annorlunda, dvs. skilja sig 

från mängden. Bilden handlar om Job, som förlorat all sin rikedom och familj men trots det 

hade ett starkt tålamod och beklagade sig inte över sin situation. Kvinnor finns inte med på 

bilden. Den kvinnan som var gift med Job hade lämnat honom. 

 

 

Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId43 i filen.
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Kristendomen: Bild 7: Jesu på korset. 

 

Denotation: Solsken. Kors. Man. Kulle. 

Min konnotation: Bilden handlar om Jesus korsfästelse. Jesus och solen är på placerade var 

sitt håll i bilden, mittpartiet på bilden utgörs av klar himmel vilket symboliserar att Jesus är 

död, eller ensam med gud. Mittpartiet på en bild brukar vara bildens huvudsyfte. Bara en man 

på bilden. 

Kristendomen: Bild 8: En ikonmålning av aposteln Paulus. 

 

Denotation: Färgbild eller ritning. Gul cirkel runt huvudet på mannen. En skäggig man. En 

bok. 

Min konnotation: Mannen måste vara någon viktig historisk eller helig person. Porträtten 

påminner om Heliga Birgittas illustration. Cirkeln runt huvudet är en sol vilket symboliserar 

gudomlighet, därmed kan man tolka personen som helig. Mansdominerande bild som 

framhäver en helig man, dock kan bilden påminna en lika viktig kvinnlig gestalt.  
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Kristendomen: Bild 9: Uppenbarelseboken berättas om fyra ryttare som symboliserar 

kriget, pesten, svälten och döden. Etsning av Albrecht Durer från 1500-talet. 

 

Denotation: Tio stycken individer. Fyra krigsmän. En kvinna och en ängel samt fyra skadade 

män längst marken. 

Min konnotation: Bilden i sin helhet symboliserar mord på oskyldiga, de tre männen på 

marken och kvinna som blir ihjältrampade ser ut att vara vanligt folk. Männen som attackerar 

dem på sina hästar symboliserar ondska av något slag. De är välnärda och starka förutom han 

längst fram och hans häst som ser näts intill ut som död eller själslös. Han är dessutom 

närmast den skadade kvinnan. Ängeln symboliserar iakttagelse. Ur ett genusperspektiv 

framställs kvinnan som en motsatthet till mannen och mannen symboliserar ondska i 

förhållandet till kvinnan. På detta sätt synliggörs både män och kvinnor på bilden. Då fokus 

ligger hos dessa två personer. Kvinnan framställs som svag i förhållandet till mannen, medan 

mannen framställs som själlös, undernärd och svag men samtidigt i starkare position till 

kvinnan. Könsaspekterna är tydliga i denna bild. 

Kristendomen: bild 10: Petrus, Jesus lärjunge, som blev Roms förste biskop. 

 

Denotation: En ritning eller tavla på en man med blå och gul klädsel. Nyckel. Cirkel. Ram. 

Min konnotation: Tycks vara en viktig helig man inom religionen då han har en ljus cirlek 

kring sitt huvud och en stor nyckel i sin vänstra hand som är nära till hjärtat, med den högra 

handen viftandes som att han visar upp nyckeln, pratar om den eller vill förklara något som 
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har med den att göra. En nyckel symboliserar makt till något dolt på andra sidan av en dörr 

som är låst. Mannen kan äga stor visdom eller rikedom.  

Kristendomen: bild 11: Kejsare Theodosius. 

 

Denotation: Svart vit ritning på ett manligt huvud. Bladkrans kring huvudet. 

Min konnotation: Mannen kan vara en viktig krigare från grekland, då han har verkar ha på 

sig en krigsutrustning samt att hans namn står med under bilden, Theodose. 

Kristendomen: bild 12: Benedikt av Nursia omgiven av två andra vitklädda munkar 

inför uppförandet av klostret Montecassino.  Målning av Signorelli från 1500-talet.  

 

Denotation: Nio vitklädda män och sju vanligt klädda män. En bäbis. Träd. Ljuslykta. Vit 

byggnad. Grön avkapad äng. 

Min konnotation: Männens klädnad avslöjar deras ställning, de kan vara arbetare i en kyrka 

då några av dem tycks arbeta medan de andra samtalar med de andra männen som kommer 

och hälsar på dem av någon anledning. Anledningen kan vara kopplad till bäbisen männen har 

med sig. Det är kvällstid då den vitklädda mannen har en ljuslykta i handen. 

Kristendomen: bild 13: Gregorius den store. Ett arbete utfört i elfenben på 900-talet. 
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Denotation: En gravering på fyra män som sitter och skriver. Ett palats. 

Min konnotation: Bilden tycks bestå av tre bilder i en, där en byggnad eller ett palats är längst 

upp på bilden och därefter är det ett fönster som man kan se in i med en man som sitter och 

skriver vid sitt skrivbord. Längst ner på bilden är det tre män som tycks befinna sig i en 

källare som också sitter och skriver. Tolkar det som att bilden vill visa på ett samband mellan 

de olika platserna i ett palats, där de tre männen kanske är i ett fängelse och tvingas skriva 

utan skrivbord men att de fick sina papper och pennor från någon som kanske utnyttjar deras 

skrifter. 

Kristendomen: bild 14: Påven Urban 11 inviger fransk katedral. 

 

Denotation: En färgstarkt klädd man med en mössa. Stolpe. Rött kors. Fönster. Vit text.  

Min konnotation: Mannen kan vara en sorts präst, då han ritar ett kors på stolpen med sin 

tumme, eller bara följer korset med sin hand. Hans klädnad är inte lika enkel som präster 

annars kan ha och han har en krona på huvudet. Påminner mer om katolska präster som oftast 

har många mönster i sina kläder och bär fylligare saker på huvudet. Han befinner sig troligen i 

kyrkan. 

Kristendomen: bild 15: Bernhard av Clairvaux ber Gud välsigna det andra korståget till 

det heliga landet. 

 

Denotation: Kors. Röda och blå flaggor. Öppet sittält. Träd. Skog. Folk.  
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Min konnotation: Ser ut som en man eller en präst som predikar inför folkmassan. Fokus är 

just prästen. Kungaparet sitter bakom honom och folkmassan är framför. Det viktiga på bilden 

är korset, bilden symboliserar religionens betydelse framför allt annat som finns med på 

bilden. Korset är placerat mitt på bilden och står närmast himlen om man jämför med 

flaggorna som har en andra roll. En kvinna med på bilden som dessutom är kungens fru. 

Annars finns inga kvinnor med trots antalet människor, närmare bestämt 58 individer.  

Kristendomen: bild 16: Jan Hus bränns på bål. Kopparstick från 1400-talet.  

 

Denotation: Stolpe. Hö. Sex män. Tre hästar. Eld. Papper. Byggnad. Yxor.  

Min konnotation: Ser ut som att en fånge ska brännas. Soldaten på hästen har mannens 

dödsdom i handen. Påminner om korsfästelse även om korset inte syns, eller häxbränning 

även om det är en man det handlar om. Hursomhelst ska han brännas levande. Yxorna 

påminner om halshuggare. Svart vit ritning symboliserar sorg och allvar. Mannen har väntat 

på sin dom ett tag, då han är rynkig i ansiktet även om han verkar relativt ung och har 

dessutom inga skor på sig. 

Kristendomen: bild 17: Kejsar Konstantin och patriarken i konstantinopel. 

 

Denotation: Tio män. En häst. Ett slott. Mössa. Cirkel.  

Min konnotation: En färgbild troligen på präster av något slag, då den som sitter har en ljus 

cirkel kring sitt huvud. Det centrala på bilden är den mörkklädda mannen som är placerad mitt 

på bilden. Den mörka färgen i bakgrunden samt mannens mörka klädnad symboliserar allvar. 

Han verkar ge ifrån sig sin mössa och därmed sin titel, eller tvärt om att han får den. Han 
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håller i ett snöre tillsammans med mannen på hästen vilket kan ha med saken att göra, eller att 

männen gör ett utbyte, då prästen som sitter ner visar upp två fingrar.  

Kristendomen: bild 18: Mehmet 11 gör sitt intåg Konstantinopel 1453. 

 

Denotation: Nitton män på bilden. En blond kvinna. En svart häst. Gröna, gula och orangea 

flaggor. Portöppning. Krona.  

Min konnotation: En färgbild vilket kan symbolisera glädje. Männen som lever har olika 

klädnader varav bara en syns på hästen och han är även mittpunkten på bilden samt ser ut att 

vara en kung då han har kronan på huvudet. Bland alla arton synbara män finns en kvinna 

liggandes död på marken tillsammans med sju andra döda män. Det ser ut som att alla levande 

är från samma stad som kommit in segrandes över de dödas stad då de har olika klädnad. 

Kristendomen: bild 19: Martin Luther.  

 

Denotation: Ett porträtt på en svartklädd man med grått hår och grågrön bakgrund. 

Min konnotation: Verkar ganska tråkig bild på en nedstämd man, men om man kollar närmare 

märker man att han ler lite stolt, eller att hans ansiktshalvor inte riktigt hör ihop då han har 

allvarliga ögon och glad närstan rolig mun. Detta märks tydligare om man turas om att dölja 

ansiktshalvorna ögon och mun. Påminner om när man gör samma sak med Mona lisas 

ansiktshalvor vänster och höger, där hon med den ena halvan verkar le medan den andra 

halvan ser sorgsen ut. De mörka färgerna på bilden symboliserar allvar. 
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Kristendomen: bild 20: Martin Luther gifter sig med Katharina von Bora. 

 

Denotation: Fem män och en kvinna. Svart vit ritning. Inomhus. Jesuskors. Hylla med böcker. 

Sjal. Två hattar. 

Min konnotation: Kan vara ett giftermål, eller tack till prästen efter giftermålet. Det centrala 

på bilden är den vitklädda kvinnan som tar prästen i handen, samtidigt som hennes man står 

bakom henne och de andra männen pratar med varandra. Prästen pekar med fingret upp vilket 

kan tyda på en predikan. Första gången en kvinna står i bildens centrum. 

Kristendomen: bild 21: Karl V –kejsare över Tysk-romerska riket. 

 

Denotation: En svartklädd man med hatt sittandes på en röd stol. Röd matta. Fönster. Natur. 

Träd. Vägg. Vantar. Käpp.  

Min konnotation: Ett porträtt av en viktig man. Den röda färgen symboliserar kunglighet. Tror 

inte han är kung. Kan vara en lagman, dvs. en advokat. På grund av hans allvarliga svarta 

kläder. Utanför fönstret är det grön natur med träd och äng. 

Kristendomen: bild 22: Olaus Petri. Staty utanför Storkyrkan i Stockholm. 

 

Denotation: Blå staty på en man. Textvägg som bakgrund. 
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Min konnotation: Någon viktig person man har tillverkat staty av, troligen död. Han har något 

i handen, troligen en pappersrulle. 

Kristendomen: bild 23: Zwing. 

 

Denotation: Svarta vita färger. Man. En stor hatt. Text.  

Min konnotation: En profilritning av en man vars namn står på undersidan. Kan vara en skiss 

på en sedel eller ett mynt.  

Kristendomen: bild 24: Calvin. 

 

Denotation: Man. Mössa. Brun pälshalsduk. Skägg. 

Min konnotation: En porträttbild av någon viktig person i historien. Vad han har med 

religionen att göra vet man inte om man inte känner till texten till bilden. Det finn alltid lagar 

och regler till religioner och därmed politiker och lagmän. Allvarlig och viktig man med tanke 

på de mörka färgerna. En man som kanske gillar djur, då han har en päls på sig. 

Kristendomen: bild 25: Henrik 1V rider in i Paris. Målning av Delacroix från 1800-talet. 

 

Denotation: Häst. Hand. Fyra hästar. Hjälmar. Mörka färger, röd, blå, svart. Folkmassa.    
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Min konnotation: Den hästen i mitten på bilden samt mannen som sitter på den står i fokus. 

Det finns även tre andra hästar med på bilden som inte syns lika tydligt, antingen bara 

huvuden eller stjärten. Det ser ut att vara en tavla på en viktig händelse, kan vara soldater som 

kommer hem efter ett krig eller en övning. Enbart män på bilden vars nästan alla är riktade 

mot mannen med hästen i mitten på bilden som verkar vara glad. En man framför honom 

bugar sig ned mot honom. En annan man på en häst åt höger om honom i mitten visar honom 

en hatt som han pekar mot med hela sin hand och verkar samtala med en annan rödklädd man 

som står om hans vänstra sida på marken. Man ser även händerna bakom den rödklädda 

mannen som verkar klappa. Inga kvinnor med på bilden.   

Kristendomen: bild 26: Ignatius de Loyola. 

 

Denotation: En bok. En man. Händer. Ljus cirkel. Gulblå bakgrund. Hatt. 

Min konnotation: Ett porträtt av en helig man med troligen bibeln i handen.  

Kristendomen: bild 27: Här besöker påven Benedictus XV1 ett möte som jesuiterna 

arrangerat. Närmast till vänster om honom står jesuiternas ledare Peter-Hans 

Kolvenbach. Jesuiternas ledare kallas ofta för den svarte påven. 

 

Denotation: Folkmassa. 75 män. Kors. Kostymer.  

Min konnotation: Det är ett fotografi troligen på en prästsamlig. Mannen längst fram med vit 

klädsel ärr troligen den viktigaste prästen då hans färger står i kontrast till de andras. Kan vara 

påven. 
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Kristendomen: bild 28: Napoleon kröner sig själv till kejsare år 1804. 

 

Denotation: trettio män och sex kvinnor. Mössor med fjädrar. Klänningar. Balkongtron. 

Prästhattar. Trappa. Två kuddar. Stavar. Blå gardiner.  

Min konnotation: Påminner om någon form av kröning, i detta fall blir en kvinna krönt av en 

präst. Kvinnan har redan en krona på sig men får en större nu. Hon kanske kröns till drottning. 

Bakom folkmassan sitter tre andra kvinnor, medan tre män står bakom dem.  

Kristendomen: bild 29: Påven Benedictus XV1. 

 

Denotation: Prästkrona. Kors. Två händer. Byggnad.  

Min konnotation: Påven på dagstid. Positiv bild.  

Kristendomen: bild 30: Johannes Paulus 11 (påven 1978-2005) stödde oppositionen mot 

kommunistregimen i Polen på 1980-talet. Här omfamnar han Lech Walesa, som ledde 

denna opposition.    

 

Denotation: Tre män. Svart vita färger. Glasögon. Kostym. Slips. 

Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId93 i filen.
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Min konnotation: Ett gammalt fotografi i fokus på två män som samtalar, man ser även en 

svartklädd man i bakgrunden med glasögon som ser ut att vara en präst. Vitklädda prästen 

främst på bilden verkar vara glad över att se en kompis.  

Kristendomen: bild 31: Haquin Spegel. Sverige ärkebiskop och en känd psalmdiktare i 

början av 1700-talet.  

 

Denotation: Svart, vitt. Man. Skägg. Långt hår. Mössa.  

Min konnotation: En ritning på en man med brett skägg och en mössa, samt långt lockigt hår 

vilket kan också vara en peruk då långt lockigt hår var populärt en viss tid bland kungligheter.  

Kristendomen: bild 32: En delegation med Thomas Jefferson i spetsen överlämnar 

oavhängighetsförklaringen. Jefferson var den som författade detta dokument. 

 

Denotation: Två skrivbord. Folkmassa på fyrtioåtta män. Stolar. Papper. Trägolv. Två dörrar. 

Vita peruker. Stol. Röda gardiner.   

Min konnotation: Ser ut att vara ett möte av något slag, troligen ett gäng lagmän eller 

advokater eller politiker som ska göra upp om något viktigt. En viktig händelse då det blivit 

ett porträtt av situationen. Männen befinner sig inomhus och de flesta sitter ner. Det finns två 

skrivbord som är placerade ganska långt ifrån varandra. I det ena skrivbordet sitter en man 

och skriver ner allt som händer vid det första skrivbordet på mötet mellan männen som står 

framför det och de som sitter ner. Situationen påminner om ett klassråd. Inga kvinnor 

närvarande kan tyda på att politik och lagutövning inte är något för dem. 
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Kristendomen: bild 33: Baptisterna. Oljemålning av G Cederström 1886. 

 

Denotation: Natur. Sjö. Träd. Fjorton individer varav åtta kvinnor och sex män. Himmel.  

Min konnotation: En folkmassa sitter utomhus i syfte att vila, träffas eller bada. Kan vara ett 

ställe där par träffas och umgås då det är nästan lika många män och kvinnor, samt att de är 

nära varandra. Jämställd bild ur genusperspektiv. Svart vit bild vilket kan symbolisera allvar.  

Kristendomen: bild 34: Väckelseprästen John Wesley hånas av människor utanför en 

krog, när han försöker sprida sitt religiösa budskap till dem. 

 

Denotation: Svart vita färger. Folkmassa, sju kvinnor. Flaska. Köttkniv. Pinne.  Vagn. Häst. 

Byggnader. Balkong. Korg. Potatis. 

Min konnotation: En ritning på en konstig situation av en man där alla påvisar på starka 

känslor oftast riktade mot en relativt lugn stående man som tittar framför sig själv utan att 

verka bli berörd av folkmassan. Kvinnan närmast honom verkar också vara relativt lugn men 

kvinnorna bredvid henne verkar irriterade. Männen och kvinnorna ser aggressiva ut och håller 

i pinnar och flaskor som att de är på väg att attackera någon.  Aggressionen visas tydligare då 

en man nära den lugna mannen visar upp sin näve riktad mot honom samt en annan stackare 

som har ramlat ner på stenmarken på grund av situationen. En kvinna tappar sin korg med 

potatis när hon ser en den lilla killen ramla. Folkmassan verkar arga, förvånade och rädda, kan 

vara över något som den lugna mannen har sagt.  
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Kristendomen: bild 35: En familj som tillhör Amish - rörelsen. 

 

Denotation: Tält. Träd. Gräs. Två kvinnor och fyra män. Hink. Mössa. Hattar.  

Min konnotation: Ett färgfotografi på gående människor mot samma riktning. De bor i tält 

och har någon form av klädsel som antyder att män har oftast byxor medan kvinnor har 

klänningar.  Det är en man gömd bakom trädet som kanske kissar, vilket betyder att toaletten 

är ganska så långt borta eller att det inte finns någon. Mannen med hinken ska hämta vatten, 

kanske för att laga mat eller tvätta sig.  

Kristendomen: bild 36: Lars Levi Laestadius. 

 

Denotation: Man. Rock.  

Min konnotation: En ritning på en modernare man utan skägg, som inte ser så glad ut.  

Islam: Bild 1: Muhammed rider på Burak genom rymden på väg mot Jerusalem. 
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Denotation: Elva st. änglar med vingar och klänningar kring ett djur med människohuvud i 

mitten bärandes en individ utan ansikte. Flammor av eld bakom denna individ och den 

såkallade åsnan. Svart natt, vita moln. 

Min konnotation: Påminner lite om grekisk mytologi, speciellt det med åsnan som har 

människoansikte. Fantasy eller science fiction bild. Påminner om Iran genom bildens färger 

som påminner om en persisk matta. Änglarnas ansikte påminner om kineser eller mongoler. 

Jag undrar om det är en bild på Mohammed med sin åsna i paradiset, där änglar belönar 

honom med gåvor. En av änglarna längst ner sittandes på molnet ser ut att vara en kvinna på 

grund av hennes nakna axlar. Ur ett genusperspektiv kan kvinnan också vara en ängel, dock 

fler änglamän. Bilden visar på relevanta könsaspekter utifrån paradisets synvinkel. 

Islam: Bild 2: Ärkeängeln Gabriel kommer till Muhammed. Persisk miniatyrmålning 

från 1200-talet. Lägg märke till att Muhammeds ansikte inte har avbildats. 

 

Denotation: Två odefinierbara individer, färgstark bild. Den ena med blå klänning svart hår 

och vingar, den andra med grön klädsel sittandes mellan berg på sina knän och utan ansikte 

eller hår. En liten trädliknande buske, eld och moln. 

Min konnotation: Påminner mig om en ängel eller fågel som kommer ner från himlens moln 

för att rädda eller frälsa en brinnande man vars ansikte brunnit bort, den brinnande ber eller 

pekar på sig själv och sitter bland berg. En hjälplös situation, ensamhet. Nu vet jag ju det ska 

föreställa Muhammed och ängeln Gabriel, ängel har svart långt hår och påminner därmed en 

kvinna, samt på grund av klänningen. Till skillnad från berättelsen om Moses och brinnande 

busken är det Muhammed som brinner framför en helt frisk liten buske. Brinnandet kan därför 

symbolisera och peka på vem det är som har det viktigaste ordet i situationen. Ur ett 

genusperspektiv kan man undra varför ängeln Gabriel har långt hår och klänning. 
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Islam: Bild 3: Shiiter högtidlighåller varje år martyren Husains död i slaget vid Kerbala 

på detta uppseendeväckande sätt. 

  

Denotation: Blod, röd färg, händer 24 individer, 10 st. vitklädda på huvudet, 2 st. rödklädda 

och resten svartklädda. 

Min konnotation: Ett par män blöder i flit, två brand eller sjukpersonal som verkar bevaka 

området. Bild som uttrycker järntvätt och våld. Inte sadistiskt eftersom de inte tycks njuta av 

situationen, någon form av mentalstörning i syfte att sörja sin egen handling. Självdestruktivt 

beteende, öppet bland folk. Gemenskap. Påminner om gamla traditioner med offergåvor, i 

detta fall att offra sitt eget blod som någon typ av straff. Påminner om skräckfilmer, lite för 

mycket blod. Inga kvinnor syns med på bilden. Ur ett genusperspektiv visar denna bild det 

andra könets destruktivitet, vilket i dagens media inte är så vanligt. Det är oftast flickor som 

skadar sig själva. 

Islam: Bild 4: Muslimer i bön med huvudena vända mot Mecka. 

 

Denotation: Tvåhundrasextiofem olikklädda individer.2 barn. De flesta utom 3 st. sittandes på 

knän med huvudet mot marken på en stor matta. Ljust område. 

Min konnotation: Kan vara en massbön i en stor moské, eller utomhus. Kamerans 

riktningsläge intressant, riktat snett neråt uppifrån vilket symboliserar kontroll eftersom 

betraktaren känner att bönen är riktad mot en själv. Ur ett genusperspektiv kan betraktaren ana 

att kvinnor inte ber alls och blir förundrad. 
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Islam: Bild 5: 1979 tog prästerskapet under ledning av ayatollah Khomeini makten i 

Iran. Där bestämdes att Sharians lagar och ingenting annat skulle styra landet.  

 

Denotation: Mikrofon och nio stycken äldre män oftast skäggiga, svart/vit bild då kan de vara 

svart vitt klädda. 

Min konnotation: Svart/vit bild kan symbolisera svart vitt tänkande, dvs. allt eller inget eller 

två sidor av en företeelse. Huvudpersonen står framför mikrofonen och kollar till höger 

framför sig med misstänksamt uttryck, som att han förlorat en debatt eller fick en konstig 

fråga som han undras över. Bredvid denna man står en man tittandes rakt in i kameran, vilket 

får betraktaren känna sig delaktig i diskussionen eller med i rummet, alternativt att frågan 

ställs till betraktaren att svara, vilket i detta fall är en kvinna. Frågan ställs till betraktaren som 

individ med egna åsikter. Inga kvinnor/flickor med på bilden. Ur ett genusperspektiv även om 

inga kvinnor finns med på bilden så vänder sig bilden till en genusneutral individs åsikter 

eller delaktighet. 

Islam: Bild 6: Under 2005 brände man överallt i den muslimska världen den danska 

flaggan. Tidningen Jyllandsposten hade nämligen publicerat skämtteckningar av 

Muhammed.  

 

Denotation: Fyrtiofyra stycken individer, något glada, 6 av dem yngre pojkar. Inga kvinnor. 

Eld, röd flagga med vitt kors i mitten. Varm dag. En man lyfter båda sina armar och tittar mot 

kameran. Staket, gamla radhus bakom folksamlingen. 

Min konnotation: Fokuset ligger på den brinnande danska flaggan. Männen verkar hetsiga och 

något glada då en av dem har ett brett leende. En provocerande bild, som kräver 

Det gick inte att hitta bilddelen med relations-ID rId115 i filen.
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uppmärksamhet. Bilden uttrycker våld, konflikt, fiende, politik. Situationen hände under en 

dag, med syfte av att synas, filmas eller fotas. Röd färg kan associeras med blod krig men 

också värme och kärlek. Med händerna i luften vill ha uppmärksamhet. Ur ett 

genusperspektiv är inga kvinnor med i våldsamheter, de kanske är innanför väggarna hemma i 

husen bakom folkmassan 

Islam: Bild 7: En bild som antyder att män och kvinnor lever i skilda världar i 

muslimska länder. 

 

Denotation: Fyra stycken vitklädda män med huvudbonad. Alla män lika klädda. Mörkt litet 

rum, vattenpipa, två ljuslyktor. Runt bord och matta, schackbräda av något slag, dvs. spel. 

Min konnotation: Fokuserade män på ett och samma mål i spelet, den ena röker sin 

vattenpipa. De ser roade ut, då en av dem vars ansikte inte fullt ut syns ser ut att stor le. 

Männen har en social gemenskap, inga kvinnor. Enbart män i bilden. Inga kvinnor. Ur ett 

stereotypiskt tänkande kan man ana att män och kvinnor inte umgås tillsammans på detta sätt. 
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