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Bild och bildning
Det är ingen tillfällighet att formuleringen ”Bild och bildning” ligger väl i munnen. Som pedagoger
sugs vi så lätt med av trender och modenycker, som lockar oss till ensidighet. När ”verklig” kunskap
blev liktydigt med tankar, ord och texter, glömdes annat bort. Tillvaron blev fattigare och människan
krympte. Det som inte kunde uttryckas med tankens logik blev osynligt eller nedvärderat, onyttigt
och utan större värde.
I tidigare nummer har vi lyft
fram musiken som en skapande
kraft i den mänskliga kulturen.
I det här numret sätter vi fokus
på bilden. Från fyra ganska olika
perspektiv visar författarna på
bildens betydelse som redskap
att uttrycka djupa mänskliga
erfarenheter. Bilder som föder
ord, bilder som bärare av sådant
som orden aldrig kan fånga, bilder
som kan sätta igång skapande
processer och mycket annat.

Bilder som rum för
religiösa upptäckter
I kristendomens historia finns
en oförlöst ambivalens inför bildkonsten. Gamla tiders bildstrider
löste aldrig detta. Östkyrkan har valt
sitt strikt reglerade sätt att handskas
med bilderna och i andra delar av
kristenheten finns allt från bildförbud
till en rik flora av bilder i undervisningens tjänst. Den teologiska reflektionen
är eftersatt och historiska konflikter
tillåts fortfarande sätta gränser för
bildens inneboende kraft.

påverkas vi av bilder – också
omedvetet. Vi kan dessutom öva
oss i konsten att tolka bilder och
vad bilder gör med oss. Som lärare
behöver vi skärpa blicken för
bildens, ibland dolda budskap och
på ett reflekterat sätt lära oss
använda bilden som ett kraftfullt
verktyg i lärprocessen.
Läs mer i Staffan Selanders
artikel på sid. 8

att utveckla andra förmågor, målandet
och ritandet. Resultatet har blivit bland
annat en serie målningar på duk av
slitna presenningar. Också det som är
gammalt och slitet kan åter bli vackert
– det gäller mer än presenningar!

Läs vidare i Sigurd Bergmanns
artikel på sid. 3

Läs mer på sid. 6

Presenningikoner – mötet
mellan vardaglig enkelhet och
det som saknar ord
Den personliga livsresan om ordblindhet får bilda bakgrunden till Mats
Hermanssons berättelse. Det som en
gång var hans handikapp drev honom

När kyrkorna vitkalkades
försvann bilderna
Medeltidens kyrkmålningar har ibland
kallats ”de fattigas bibel”. Också det
enkla folket kunde ”läsa” och tolka
bilderna. Kanske var det
en anledning till att man senare
kalkade över bilderna. Hur som helst
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…ett språk bortom orden
Bilden kommer före ordet. Den
bär på ett icke-verbalt språk som
är tidigare än det verbala. I mötet
med bilden – och kanske också
vid skapandet av bilder – föds ord
som annars aldrig skulle bli kända.
Det är några av de tankar Stefan
Sjöblom delar i sina ”personliga
reflektioner” på sidan 12.
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tråden från seminariet och har den
vida överskriften ”Bild och Bildning”.
Samtliga skribenter har fått i uppdrag
att, utifrån sina olika utgångspunkter
fundera kring vad bilderna gör med
oss, vilken betydelse bilden har för vårt
lärande samt hur bilden kan användas
som en utgångspunkt för föreställningar om världen.
När dessa rader skrivs är vi i början av
april och vårsolen lyser över stora delar
av vårt land. Många av oss hade
glädjen att ses under vårseminariet för
att under Elisabeth Stengårds fasta
hand ledas in i tankar kring ”Kristusbilden i och utanför kyrko-rummet”.
Elisabeths föredrag väckte många
spännande tankar kring hur vi
definierar ”god konst” och vilket
utrymme vi faktiskt får att ”tolka
bilden”. Detta nummer följer upp

Sigurd Bergmann utmanar oss som
religionspedagoger att bidra till en
mera genomtänkt hållning inför
bildens och seendets autonomi och
mysterium. Han vill visa oss möjligheten att använda bildkonsten för att
förlösa tron hos nutidsmänniskan.
Staffan Selander synliggör hur bilden
påverkar vår omvärldsorientering
och förståelse av världen och därmed
den betydelse bilden kan ha som ett
kraftfullt verktyg i lärprocessen. På ett
mycket personligt plan bjuder oss Mats

Hermansson att ta del av några tankar
kring bildens betydelse i hans liv och
Stefan Sjöblom reflekterar sist i numret
kring bilden som berättelse.
Vi har under de senaste åren haft
ambitionen att i seminarier och text
synliggöra olika pedagogiska redskap.
Vi har talat om musiken, dramat och
nu om bilden. I höst väntar vi under
seminariet den 12-13 september besök
av Hans-Günter Heimbrock som
kommer att presentera sin teori kring
kontextuell religionsdidaktik. Detta
föranleder oss att stanna till inför
en religionspedagogisk begreppsdiskussion och frågan om och i så fall hur
skola, kyrka och samhälle tillsammans
kan erbjuda ett rum för religionspedagogiskt lärande. Väl mött i höst!
Vid pennan/Caroline Gustavsson

Konferenser som kommer
2007

Bibliodrama. Just när det här numret
kommer ut (19-20 april) anordnar
Utbildningscentrum Lidingö (UCL)
ett ”pröva på” Bibliodrama.
I höst ställs frågan ”Spelar teologi någon
roll” i form av dels ett ”symposium”
(19/10) i samarbete med Teologiska
högskolan och gäster från Tyskland
och dels en konferens (19-21/10) bl a
med workshops under ledning av bl a
bibliodramatikerna Tim Schramm (prof
nya testamentet, Hamburg) och Ellen
Kubitza.(rörelsepedagog). För den som
vill ha en grundutbildning i Bibliodrama
startar UCL ”Grundkurs Bibliodrama”
hösten 2007. För mer information maila
till: lotta.geisler@lidingo,fhsk.se
4 juni – Ekumenik på 2000-talet.
En av dagarna under Växjö stifts
stiftsmöte i Kalmar är en teologisk
ekumenisk dag med två fokus:
• kristendomens globalisering tvingar
fram ekumenisk nyorientering
• Svenska kyrkan söker sin identitet
– det måste ske i ekumenisk dialog.
Hela programmet finns på
www.svenskakyrkan.se/vaxjostift och
uppdateras regelbundet. Ytterligare
informationer om mötet kan fås av
stiftsadj. Peter Bexell, Box 527,
351 06 Växjö 0470-77 38 61,
peter.bexell@svenskakyrkan.se



5-9 juni. NCRE, den nordiska
religionspedagogkonferensen hålls för
nionde gången i Stavanger, Norge.
Tema: Religious Education and Diversity.
Anmälningstiden är egentligen ute men
chans kan fortfarande finnas att komma
med. Gå in på hemsidan. Kontakta
Dag Husebø dag.husebo@uis.no eller
Geir Skeie geir.skeie@uis.no för mer
information.
17-18 juli, AULRE (Association of
University lecturers in Religion and
Education – en ny bekantskap för oss
på redaktionen. Det rör sig om en
UK-sammanslutning som inbjuder till en
konferens med temat: Future Gazing:
learning from the past. Plats: Broadstairs,
Kent, UK. För information, kontakta
angela.barker@canterbury.ac.uk
17 augusti – miniseminarium med prof.
Thomas H. Groome, Boston: Education
for Christian faith and spiritual wisdom.
Örgryte församlingshem, Göteborg
kl 13-17. Kostnad 100 kr, anmälan till
arja.torkko.yacoubi@svenskakyrkan.se
11 september kl 10-16. Samråd om
religionspedagogisk/-didaktisk utbildning
och forskning. I första hand för lärare och
utbildare för skola och kyrka. Plats:
Församlingsförbundets lokaler, plan 8,
ingång Söderhallarna, Medborgarplatsen,
Stockholm. Gäst: prof. Hans-Günter

Heimbrock, Frankfurt, som berättar
om tysk religionslärarutbildning för skola
och kyrka. I övrigt samtal kring mål och
innehåll i motsvarande svenska utbildningar. Anmälan senast 25 augusti:
RPI@telia.com
12-13 september RPI:s höstseminarium
på Tollare kursgård utanför Stockholm.
Start den 12 kl 11.00, avslutning med
lunch den 13 kl 13.00. Gäst professor
Hans-Günter Heimbrock, Frankfurt.
Tema: Religionsundervisning i ett nytt
Europa. Kontextuell religionsdidaktik
i ett europeiskt perspektiv. Information
och anmälan senast 10 augusti:
RPI@telia.com
Första dagarna i november håller
de amerikanska religionspedagogerna,
REA/APRRE, sitt årliga seminarium,
denna gång i Boston. För mer
information: www.religiouseducation.net

2008

27 juli – 1 augusti håller ISREV, det
världsvida forskarnätet för religionspedagoger sin konferens i Ankara,
Turkiet. Tema: Religious Education and
the Theology of Religions: The Relationship between the Self-understanding of
Religion and Religious Education Today.
Mer information: www.isrev.org
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”De har ögon och ser inte ...”
Religionspedagogikens utmaning att tolka Gud i bild
Sigurd Bergmann
utsmyckning av kyrkliga byggnader
och artefakter. I de protestantiska
samfunden finner vi ett spektrum från
bildförbud till en pragmatisk användning men likaväl underordning av
bilden under ordet. Först under senare
tid har man i flera länder öppnat kyrkorummen för utställningar och ömsesidiga utbyten mellan självständiga
konstnärer och ”de heligas samfund”.
Särskilt i Tyskland har kyrkorna under
de gångna tjugo åren samlat många
värdefulla erfarenheter i samverkan
mellan bildkonsten och kristendomen.

”Saliga era ögon som ser…”
Kristendomens historia
kännetecknas genomgående
av en oförlöst ambivalens
i förhållande till den
visuella kulturen.
I kristna skrifter och traditioner förekommer t.ex. många positiva metaforer
för Guds verk och väsen, samtidigt
som de präglas av en genomgripande
misstänksamhet mot blickens och
seendets förvillelser. Den för den
västerländska kulturen så kännetecknande rädslan för och förtrycket av
bilden och seendet (iconophobia)
har fått genomslag i kristendomens
historia fram till idag.
Trots bildvännernas teologiska och
politiska seger i 700-talets bildstrid i
fornkyrkan har bilderna av Gud ingen
självklar betydelse och plats i kyrkans
sociala gestalt. Uttrycker sig Gud bara
i tal och skrift, men inte i bild?
I Östkyrkan är bilderna teologiskt
strikt reglerade och liturgiskt funktionaliserade. Den moderna konstens frihet
och autonomi har avvisats av äldre
tiders ortodoxa teologer. I Västkyrkan
fungerar bilderna i huvudsak som
kateketiska redskap för dogmatisk
illustration eller som representativ
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Rum för religiösa upptäckter
Bilder utgör rum för religiösa upptäckter. Trots att moderna bildkonstnärer
under hela 1900-talet intensivt har
kämpat med andlighetens problem
har de etablerade trossamfunden
knappast förmått acceptera konstbildens förmåga att synliggöra Gud.
Även om den kristna fornkyrkans

kulturens uppbyggnad, uppehållande
och transformation av makt. Vad
innebär den visuella maktförskjutningen för religionen? Vad betyder
tron på en seende och handlande
Gud i denna kontext?
Reflektionen över konst och
estetik hör tyvärr inte till de mest
uppmärksammade problemfälten.
”De har ögon och ser inte…”
(Ps 135:16) – gäller det även för
teologin och religionspedagogiken?
Utmaningen om att ha ”ögon som
ser…” (Matt 13:16) innebär, kort sagt,
att tolka Gud i bild.

I begynnelsen är bilden
Vad ”är” egentligen en bild? Ordet
”bild” omfattar många betydelser som
sträcker sig över ett vitt fält. Det gamla
germanska ordet ”bilidi” betecknade
ett magiskt andligt väsen, men har i
senare och nutida språkbruk präglats av

"Samtidens TV-medium, filmen, den grafiska reklamen
och livsvärldarnas ökande ytliga estetisering visar på
nödvändigheten av en reflektion över den visuella
kulturens uppbyggnad, uppehållande
och transformation av makt."
historia erbjuder en genomtänkt
bildteologi på inkarnationsmysteriets
grund saknar kyrkan fungerande teologiska redskap för att möta konsten och
söka teologiska insikter i bilderna.
Den moderna samhällsutvecklingen
utmärker sig genom esteticeringsprocesser. Esteticeringen av vårt yttre
motsvaras även av en esteticering av
vårt inre och av vår verklighetsuppfattning. Esteticeringen utmanar
både bildskapandet och tron. Med
all tydlighet uppenbarar samtidens
TV-medium, filmen, den grafiska
reklamen och livsvärldarnas ökande
ytliga estetisering nödvändigheten
av en reflektion över den visuella

innebörderna i olika latinska begrepp,
bl.a. imago, figura och exemplum.
När vi säger ”bild” tänker vi på inre
föreställningar, idéer och minnen, men
även på varseblivningar av något yttre,
avbildningar, liknelser och på medvetna gestaltningar i artefakter.
Ordet ”figura” kunde hos fornkyrkans
västliga teologer beteckna den levande
överföringen av något. Så framhävde
t.ex. Tertullianus att Kristi ord ”detta är
min kropp” vid nattvardens instiftande
syftar till ”bilden” (figura) av hans
kropp. På så sätt menade han att brödet
såsom bild (figura) väsensmässigt
hänger samman med Kristi egen kropp
(Adv. Marcion IV,40.).


I den hellenistiska antiken betecknade
”imago” även kult- och gudabilden
och hamnade i närheten av den av de
kristna avvisade avgudabilden, idolen.
Begreppet ”gudsbild” har likaså en
mångfald av möjliga betydelser. Det
kan syfta till en bildlig gestaltning
i form av en artefakt, och det kan
vidare syfta till en inre föreställning
varigenom en människa gör sig en
personlig bild av Gud, antingen med
hjälp av någon slags inspiration i en
artefakt, t.ex. en berättelse, ett drama,
ett musikstycke eller en bild. Det inre

till att endast vara uttryck för en
historisk och social kontext. Ett sådant
betraktelsesätt utgör en allvarlig
reduktion av bilden och räknar inte
alls med att denna själv förfogar över
en potential att skapa mening. Bildens
inneboende självständiga förmåga till
betydelsebildning hos olika betraktare
i olika tider och kulturer får man inte
inskränka genom att reducera bilden
helt till dess kontext, även om denna
givetvis oupplösligt hänger samman
med tillkomsten och receptionen av
varje objekt.

"I kontexten av en översvämmande
bildproduktion som hotar att dränka förmågan att
varsebli bilder och erfara deras uttryck och betydelse
blir reflektionen över bildmediets egenvärde
ännu mera ofrånkomlig."
bildskapandet är en omistlig del av
människans orienteringsförmåga och
i kombination med minnesfunktionen
utgör den en nödvändig förutsättning
för att språket och den ordbaserade
kommunikationenöverhuvudtagetkan
fungera. Det inre bildskapandet utgör
en helt självständig del av människans
sätt att leva, handla och tänka (jfr Sven
Sandström, Intuition och åskådlighet,
Stockholm: Carlssons 1995).

Värna om
bildens mångtydighet
Konstvetaren Gottfried Boehm
påpekar med all rätt att mediaindustrin
utmärker sig genom en utpräglad
bildfientlighet. Inte genom förbud och
restriktion utan genom sitt översvämmande flöde av bilder i enlighet med
simulationens princip upplöser den
gränsen mellan verklighet och fiktion.
Bildkonsten måste i denna kontext
nästan med nödvändighet själv inta en
ikonoklastisk, bildfientlig position.
Den måste motverka bildens reduktion
till ett ”som-om-objekt”. Dess dubbla
uppgift är att både förevisa något och
samtidigt visa premisserna för att
kunna se det som den föreställer.
Konstbilden utmärker sig genom
att värna bildmediets förmåga att
kontrastera, synliggöra och sinnligt
skapa mening.
Boehm visar vidare tydligt hur en
förståelse av bildmediets självständighet omöjligt kan inskränka bilden


Floden av bilder
utmanar till reflektion
I kontexten av en översvämmande
bildproduktion som hotar att dränka
förmågan att varsebli bilder och
erfara deras uttryck och betydelse
blir reflektionen över bildmediets
egenvärde ännu mera ofrånkomlig.
Är det sant att många föredrar ytlig
konsumtion av bilder framför att öppna
sina inre djup för dem? Genererar flodvågen av ”som-om-bilder” tillsammans
med en utbredd omedvetenhet om
seendets och bildtolkandets väsen
en bildfundamentalism av minst lika
hotfull art som den religiösa fanatism
som vill härleda klara normer ur texter
som gjorts entydiga? Hur förändras
gudsbilden i den senmoderna
mediaskapade floden av bilder?
Utmaningen till religionspedagogiken
består i att bidra till en mera genom
tänkt hållning inför bildens och
seendets autonomi och mysterium.
Om bilden i begynnelsen var hos
Gud och om Gud i den judisk-kristna
traditionen är en seende Gud är även
trossamfunden kallade att värna det
självständiga mediets autonomi
och andlighet.
Som en del av vändningen mot bilden
har intressant nog även teologin redan
tidigt förvandlat sin begreppslighet.
Utan någon egentlig diskussion och
prövning har – på initiativ av den

lundensiske teologen Gustaf Aulén
– begreppet ”gudsbild” ersatt det
tidigare talet om ”gudstanken” och
”gudsbegreppet”. Även vardagsspråket
har i sina ”språkspel” uppenbarligen
snabbt och smidigt upptagit tanken på
gudsbilden som ett bärande uttryck för
den religiösa livstolkningen.

Bildtolkning kräver
en reflekterad metod
För att närma sig bildtolkningen seriöst
och pedagogiskt krävs det en utarbetad
och reflekterad metod. I likhet med
hermeneutikens teorier och metoder
för tolkningen av texter utgör även
bildtolkningen ett utvecklat fält.
Med tanke på det som vi hittills
uppmärksammat om bildmediets
unika karaktär kan bildtolkningen
inte utvecklas i en enkel analogi till
texttolkning utan behöver ständigt
ta hänsyn till bildmediets
specifika egenart.
För den som önskar frilägga betydelser
av religiös eller teologisk innebörd
räcker det inte med att identifiera
teman eller motiv i den valda bilden
utan det är lika nödvändigt att beakta
bildskapandets praktiska och tekniska
uttryck innan man ägnar sig åt de
betydelser som uppstår ur dessa.
För skolans folk öppnar sig här ett
obearbetat fält för kreativa experiment,
gärna i samarbetsprojekt mellan t.ex.
religions-, konst- och slöjdlärare.
En god bildtolkning rekonstruerar
konstnärens tillvägagångssätt. Målet
är inte enbart att förstå bildskapandets
tekniska gestaltning, utan tolkningen
syftar till att förstå hur nära bildens
betydelser hänger samman med
bildskapandets fysiska uttryck.
Betydelser uppstår när materia formas.
Att förstå det sätt på vilket det sker
utgör i sig ett nödvändigt villkor för
att förstå betydelsebildningen.
Bilden är och förblir i begynnelsen
och i grunden. Det gäller att ständigt
öva sig i konsten att låta den skapande
handen uppfostra det seende ögat och
att låta den bokstavsbundna tanken
ströva fritt i bildens rum. Bokstäver
och även bilder kan döda men de
kan även med Andens hjälp göras
levande och de kan göra levande.
En sådan bildvärld skall vi betrakta
i det följande.
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I livsstrandens
heliga gemenskap
Ett måleriskt sätt att låta bilden
synliggöra skapelsens komplexitet,
mångfald och helhet – och Skaparens
verk i, genom och med den – erbjuder
den samiske konstnären Odd Sivertsen
(f. 1947).
I livsstranden blir betraktaren ett med
landet som leder till stranden vid havet
nedom himlen. Den stora, mer än en
kroppslängd breda bilden omfamnar
betraktaren och inbjuder honom till
sitt oändligt vida rum. Livsstranden
erbjuder en plats att vistas på en stund
mellan nuet och evigheten.
Odd Sivertsens livsstrand andas
stillhet, ro och evighet. Den utmärks
samtidigt av förvandling och rörelse.
Rörelsen vilar i ron, det dynamiska
förblir inbäddat i det bestående.
Ljusstrimmorna över havet flyter ut
i de öppna sidorna, och ändå stannar
skenet kvar i bilden. Ljuset böljar i
vågor fram mot oss från den oändliga
rymden bakom. Figurernas kroppar
grupperar sig. De rör sig tillsammans
i tillbedjans gemenskap, och ändå
stannar de på sina platser. Närmast
nergrävda förblir de bundna till landet.
De är ett med det land som föder och
livnär dem.
Några är på väg att åter sjunka ned
i marken, som vårdar dem i graven.
Den sista vilan blir på så sätt förut
sättningen för de nya generationernas
land och liv. Så som landets, havets
och himmelens element måleriskt
konstituerar figurerna, formar figurerna
landet som byggs upp av samma
färgklanger. Livet i bilden pågår, det
rör sig och är till, och ändå förblir det
på ett märkligt sätt oåterkalleligt stilla
vilande. Rörelsen vilar i ron.
Odd Sivertsen har utvecklat sitt
intensiva konstnärliga arbete med
Livsstranden under många år, och
måhända avslutas den inte så länge han
lever och målar. Samma bild varieras
ständigt i konstnärens verk. Mellan
landskapet och bilden råder en analogi:
så som naturen blir till, består, förgås
och förvandlas till nya former så
uppstår och förvandlas även Sivertsens
konst. Någon gång dominerar det
öppna landskapsrummet som
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Det behöver knappast sägas att
målaren därigenom kommenterar den
nordsamiska fromheten och samtidigt
lyckas återskapa den förlorade
kontinuitetenmeddenklassiskakristen
domens skapelseteologi, som tätt
binder samman skapelse och frälsning,
Ande och liv, i den hebreiska, urkyrkliga och senantika kristna traditionen.

Odd Sivertsen, blå livsstrand, 1996,
olja på duk, 140 x 125 cm.

omfamnar naturen och kulturen.
Någon gång framträder de mänskliga
figurernas gemenskap tydligare. Ibland
möter vi bibliska, systematisk-teologiska, kyrko- och missionshistoriska
teman. Ibland utgör livets sårbarhet,
förvandling, förgänglighet och
dödlighet ett centralt motiv.

Fångad av
bildskapandets ”egenmakt”
Ljuset och luften, havet och himlen,
jorden, människan och stenarna utgör
konstnärens element med vilka han
gestaltar det kosmiska livets drama
i barndomsstrandens ljus norr om
Kåfjord i nordnorska Sápmi.
I Sivertsens bildvärld kan man följa
bildens tillkomstprocess bakåt i tiden
genom att fråga hur målandets synliga
spår på duken blivit till. Ljusets
återsken i hans bilder uppstår i och
ovanpå den mörka grunden. Färgerna
lyser och klingar av egen inre kraft,
och ändå i samsken och samklang
med en för oss osynlig källa.
Sivertsen blir aldrig predikant,
bibelvetare, læstadiansk kyrko
historiker, regional landskapsgeograf,
konstakademilärare eller sjösame
i konventionell mening. Han är allt
detta också, men som målare. De
betydelser, som ligger i hans verk,
förblir alltid rotade i och burna av
det som man kan beteckna som
bildskapandets ”egenmakt”.
Målaren flyttar ofta ut den
læstadianskagudstjänstgemenskapeni
det öppna naturrummet. Församlingen
och kyrkans kropp vävs samman med
jordens kropp.

Bildkonsten – en barnmorska
för tron som blir till på nytt
Gud som har skapat människan till
sin avbild möter och befriar henne
i skapelsen, som i sin tur med människan delar både förtrycket och ”hoppet
om att också skapelsen skall befrias
ur sitt slaveri”( Rom. 8:21). Sivertsen
skapar en bildvärld som är oupplösligt
kontextuellt inbäddad i konstnärens
landskap, kultur och historia, och
samtidigt utgör ett i ordets enkla
mening klassiskt kristet skapelse
teologiskt verk.
Det är nästan omöjligt att avsluta
tolkningen av Sivertsens bildvärld.
Alltför många referenser uppstår till
olika kristna traditioner och platser.
Alltför många bibliska uttrycksformer
och alltför många existentiella livstolkningsproblem blir synliga i seendet
och tolkandet. Läsaren och betraktaren
får själv pröva sig fram och närma sig
bilderna som en slags vän med vilken
man kan samtala förtroligt om egna
och andras religiösa livstolkningar. De
existentiella problemen är tillräckligt
väl uttryckta för att fungera i vilken
mänsklig gemenskap som helst där
man vill pejla djupen kring teman
som: födelsen, livet, förgängligheten,
människans tillhörighet till naturen,
historiens makt över samtiden,
meningen med det lilla och det hela,
befrielsens möjlighet, tid och evighet
och inte minst gemenskapens väsen i
ekologisk belysning.
Bildkonsten, vilket detta korta
bidrag ville visa, kan fungera som en
barnmorska för (i Sokrates’ mening)
förlossningshjälpen åt tron som
på nytt blir till i samtidens
utmanande visuella kultur.
Sigurd Bergmann är professor
i religionsvetenskap vid Norges
Teknisk-Naturvetenskapliga
Universitet i Trondheim.


Lite om detta med bilder
– ur ett personligt perspektiv
Mats Hermansson

Varför uttrycker man sig på
olika sätt? Jag uttrycker mig
gärna både i text och bild. Jag
skriver krönikor regelbundet
i lokaltidningen i Örebro och
har gett ut några böcker,
den senaste heter
Gränsöverskridande.
I hela mitt vuxna liv har jag ägnat
mig åt att måla. Mina bilder, som jag
kallar presenningsikoner, har ställts ut
i många kyrkor. I sommar kan man se
dem dels i Varbergs kyrka och dels i
Skara domkyrka. Hur har jag hamnat
i detta myckna kommunicerande med
texter och bilder? Låt mig tänka högt.

Ordblindheten förde tidigt
över min energi till målandet
I småskolan så kom man på att jag
var ordblind. Numera heter det något
finare, men då det ordet inte finns i min
dators rättstavningsprogram så håller
jag fast vid ordblind. En konsekvens av
att jag var så illa på att stava blev att
jag tidigt ansträngde mig att skriva
vackert. Felstavningen doldes, i alla
fall till viss del, bakom en tjusig handstil. Jag textar vackrare än de flesta.
Får ofta beröm för handstilen. En
annan konsekvens av ordblindheten
var att jag tidigt förde över min energi
till målandet och ritandet. På svenskalektionerna hukade jag i bänken men
på teckningslektionen kunde jag
glänsa. Jag hade 5 i teckning genom
hela skolan. Delvis berodde det på
ordblindheten.
Men det var inte bara på svenskalektionerna som jag hukade. Ordblindheten gjorde att jag var efter i alla
ämnen, utom teckning och gympa.
I trean flyttades jag från min klass till
en annan skola. Där fanns en klass som
bland skolans övriga eleverna kallades
för ”idiotklassen”. Den bestod av dem
som var sämst i svenska på flera av
stadens skolor. I den klassen och i detta
att vara utsållad fick sig min känsla för
skola och utbildning en rejäl knäck.


behandling som jag som ung elev
utsattes för har inympat en revanschlust
i mig. Det kanske inte låter så snyggt.
Men jag tror att revansch faktiskt är ett
viktigt begrepp för att beskriva en av
drivkrafterna i mitt liv. Har man sedan
barnsben ett underdog perspektiv så
finns det naturligtvis med. Det är lika
bra att erkänna det – också för sig själv.

Jag tröttnade definitivt på allt vad skola
hette. Jag började skolka. Som tidsfördriv ägnade jag och mina kompisar
åt småkriminalitet. Det höll på att gå
rejält snett. Några av mina kompisar
fortsatte på den inslagna vägen. Själv
blev jag med i kyrkan. Ungdomsarbetet
i Nikolai församling här i Örebro tog
mig under sina vingars skugga.
Jag tror att ordblindheten har påverkat
min livsresa mer än jag själv kan
överblicka. Jag kan mest gissa och
anta. Man är troligen allt för inblandad
i sitt eget liv för att säkert kunna säga
vad som är avgörande för utvecklingen.
Ordblindheten har hur som helst lett till
detta att vilja uttrycka mig i bild. Och
jag tror att handikappet och den

Men det finns flera, och ”snyggare”,
skäl också. Särskilt till min kreativitet
på bildområdet. Sedan tidigt har jag
sökt sätt att kommunicera. Särskilt
efter prästvigningen 1992 har jag sökt
andra språk än det talade och skrivna.
Anledningen till det är i huvudsak två:
• Människor är väldigt ordtrötta.
Vi översköljs med ord hela dagarna.
• Kyrkan bär ett skrin av rikedom från
generation till generation. Skrinet
handlar om det outsägliga. Därför är
det konstigt att vi ensidigt klamrat oss
fast vid just orden som kyrkans sätt att
kommunicera med sin samtid. Det är
en ologisk-teologisk kullerbytta!

Ett möte med
bilden och betraktaren
I min iver att söka andra språk än
snacket, ordandet och pratet så
hamnade jag rätt snart i bilden. Vid
bilden så blir det lätt ett möte – inte
bara med bilden utan också med
betraktaren. Bilden inbjuder till samtal.
Och varje betraktares känsla inför
bilden är lika viktig som vad konstnären en gång tänkte när bilden kom
till. Det finns inget facit, utan bilden
kommer till i betraktarens öga – eller
i samtalet med människan som står
intill. Uppriktigt sagt – när upplevde
du en predikan som tog med dig på
den resan – till din granne i kyrk
bänken. Ord som uttalas från en
predikstol upplevs ofta som allt för
färdiga. De inbjuder inte till samtal.
Opositionen likväl som de snälla
undringarna får lyssnaren ta med
sig hem till köksbordet.
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Under mina 9 år som församlingspräst
fick jag vara med om att utställnings
anpassa S:t Nicolaikyrka i Örebro. Det
betydde att församlingen förutom ett
musikliv också fick ett bildliv. Under
5-6 år så visade vi utställningar med
intressant konst. Det var många som
hörde av sig och tyckte att de skapade
bilder som skulle passa i kyrkan. De
som ringde talde ofta om kristen konst
och andlig konst. Själv känner jag
tveksamhet inför den typen av rubriksättningar. Den konst som får epitetet
andlig, kristen eller religiös är ofta
totalt ointressant. Det är vingklippta
bilder för att konfirmera en redan
färdig Gudbild. I själva verket är den
typen av konst en slags avgudabilder.
Sådana bilder ville vi inte visa
i vår kyrka.

Resor i samhället och mot
outforskade fickor i ens inre
Vi inbjöd konstnärer som hade något
angeläget att säga om vår samtid. Vi
ville visa konstnärskap som tog med
betraktaren på resor ut i okända delar
av samhället eller in mot outforskade
fickor i det egna inre. Vi ville visa
bilder som hjälpte församlingen
i uppgiften att vara just församling.
Vi startade inte ett nytt galleri, vi
sökte formerna för ett utvecklat
gudstjänstliv. Men det var svårt att få
med de styrande på färden. Dels blev
det goda samtal om konsten. En del
av dessa samtal skvalpade över på
tidningarnas insändarsidor. Utmärkt
tyckte vi som arbetade med utställ
ningarna. Bråk och oro tyckte en del
i kyrkorådet. Dels gick det aldrig att
få ekonomi på det. Konstnärerna
tvingades att ställa upp gratis. En rik
kyrka kan inte i längden parasitera på
fattiga konstnärer.
Ville rädda husen genom att
måla dem i olja innan de revs
Mitt eget skapande då? Tidigt duktig
i skolans teckning. Så småningom gick
jag över till olja. Mitt första målarprojekt var att dokumentera kvarteren
nedanför Olaus Petri kyrkan i min
barndomsstad. Jag ville rädda husen
åt eftervärlden genom att måla dem
i olja innan de revs. De målningarna
sökte jag sedan på till grundläggande
konstnärlig utbildning i samma stad.
Där gick jag ett år i mitten av 1970talet. Lärde mig där grunderna som jag
sedan dess står på i mitt skapande.
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När jag arbetade som präst i ett distrikt
i Örebro behövde vi en altartavla. På
ett stycke presenning som jag tiggt
till mig på det nedlagda regementet
målade jag en stor Kristusikon. Det var
utifrån ett behov som jag målade min
första presenningsikon. Jag målar inte
ikoner. Det känns angeläget att säga det
tydligt. Jag är på tok för otrogen och
experimentell i mitt målande för att
platsa i ikonmålarnas skara. Däremot
är jag sedan ungdom fascinerad av
ikonmåleriet. Kanske började det med
att jag som ung båtluffare besökte
kyrkor i den grekiska övärlden. Det var
fint och överrumplande att se de gamla
skrynkliga damerna kyssa kyrkans
ikoner. Den vördnad de behandlade
bilderna med tog tag i mig.

Även det mest
slitna kan bli vackert
Den östliga kyrkans rika bildspråk
är inspirerande att ta spjärn emot.
Jag tar till mig en del av det klassiska
ikonmåleriets lagbundenhet men
bearbetar det genom att bryta upp,

utelämna, möblera om. Jag lånar lite
här och där, vrider till det, lyfter fram
detaljer och strävar mot det enkla.
Syftet är att skapa en vacker bildbrygd
med läkande och lugnande inverkan
på människor. Bilderna är målad på
gammal presenning som är härjad,
trasig och lappad, lagad. Jag har genom
åren blivit mer och mer textilfreak.
Älskar själva texturen, de vackra
lagningarna av tyget. Det till synes
förbrukade har här fått nytt liv. Även
det mest slitna kan åter bli vackert
– det gäller såväl gamla presenningar
som oss människor. Är det inte det
evangelium handlar om?
Samtliga konstverk, ”presenning
ikoner”, i anslutning till artikeln
har utförts av Mats Hermansson.
Mats Hermansson är präst och arbetar
som missionsteolog på kyrkokansliet
inom Svenska kyrkan, bor i Örebro
och utövar sitt konstnärskap på
fritiden, mest på somrarna.


Bild som text
och som resurs för lärande
Församlingsmedlemmar som
under 1600-talet besökte en
gudstjänst kunde låta blicken
vila på någon av de otaliga
bilderna som omgärdade
predikstolen och som fyllde
väggarna och taket. Prästens
ord förstärktes av scener ur
bibeln - profeterna, Jesu liv,
lärjungarna, korsfästelsen,
uppståndelsen. Även djävulen
avbildades - och döden.
I Täby gamla kyrka utanför Stockholm
kan man fortfarande se Döden spela
schack med Livet, en scen som
i modern tid återkommit i Ingemar
Bergmans film Sjunde inseglet. Så
småningom skulle kyrkorna vitkalkas
och bilderna försvinna. Endast det
talade och skrivna ordet skulle bli
bärare av budskapet.
I det moderna samhället blev bildens
värld ånyo ofrånkomlig, inte minst
med TV och tidningspress, reklam

Med datorns utveckling i det
postmoderna samhället erbjuds
dessutom kraftfulla digitala verktyg
för att var och en ska kunna framställa
texter, grafer, stillbilder och filmer,
t.ex. med hjälp av iMovie, iPhoto,
PowerPoint och MindManager. I det
digitala nätet kan man använda redskap
som youtube.com eller flickr.com för
att själv producera och sprida bilder
och filmer. Dagens media-användare
är inte endast mottagare av bilder utan
dessutom själva producenter och
distributörer av bilder i stor skala.
Bilder har blivit en del av vårt
självklara sätt att kommunicera med
varandra. Mina föräldrar skapade
personliga familjealbum - som ändå av
någon förunderlig anledning liknade
alla andra familjealbum i sin tid.
Nu kan alla som vill skapa ett album
och blixtsnabbt sprida dessa på en
massmarknad. Denna postmoderna
utveckling, där ord och bild kombi
neras, har Walter Ong kallat för den

"I en logocentrisk värld där det talade - och inte
minst det skrivna - ordet utgjorde informationens
och kunskapens kärna, är det lätt att se bilden som
utanpåverk, som något extra som egentligen inte betyder
något substantiellt ur innehållslig synvinkel."
och propaganda. TV övertrumfade
radion som budbärare och under
hållare. Ibland är bildens användning
överraskande, som när Giottos målning
Kristi begråtande från 1400-talet
återanvändes av Benetton för att sälja
kläder. Bilder används, och manipu
leras, för att förstärka olika budskap.
Aftonbladet publicerade en gång
en bild av SAF-direktören Bertil
Kugelberg som påstods göra en
Hitlerhälsning. Men bilden var tagen
då Kugelberg kastade varpa. Enligt
McLuhan kan man gå så långt som att
hävda att mediet är själva budskapet.


”sekundära muntligheten”. Det förefaller oundvikligt att bilden påverkar
vår omvärldsorientering och förståelse
av världen.

Hur påverkas vi av bilder?
Själv tog det mig lång tid att förstå
vad bilder betyder för uppfattningen
om världen. Om man, som jag, är
uppvuxen och intränad i en logo
centrisk värld där det talade - och inte
minst det skrivna - ordet utgjorde
informationens och kunskapens kärna,
är det lätt att se bilden som utanpåverk,
som något extra som egentligen inte

Staffan Selander

betyder något substantiellt ur
innehållslig synvinkel. Detta misstag
blev senare påtagligt för mig, inte
minst genom det projekt där vi skulle
undersöka om skolans läroböcker var
fördomsfulla. Vi började med fakta
och definitioner, men kunde egentligen
inte se något anmärkningsvärt
i beskrivningen av oss och de Andra
(invandrarna, folken i tredje världen).
När vi sedan började undersöka
värderingar, kunde vi konstatera
att de Andra behandlades artigt som
invandrare, men även som lite mer
outvecklade om de bodde i andra
länder - dessutom mer outvecklade ju
längre bort de bodde. När vi sedan såg
på bilder framträdde mängder med
schabloner och fördomar om de Andra.
I bilderna framträdde sådana ”blinda
fläckar” som inte fanns i texten,
både vad gällde etnocentriska och
gender-baserade föreställningar. Den
typiska bilden av skapelsens krona
i skolans läroböcker var på den tiden
en vit man som satt i ett träd och läste
en dagstidning, som bar på en portfölj
eller ett tennisracket. Skapelsens
krona, enligt bilden, var alltså man,
vit och medelklass. I texten förlades
människans ursprung till områdena
runt Eufrat och Tigris, och ”människans” utveckling var könsneutralt
beskriven. Vilket påverkar läsaren
mest, den sakliga texten eller den
emotionellt laddade bilden?

Att läsa bilder
Bildanalys har en lång tradition inom
konstvetenskap, med utgångspunkt
i symboler och metaforer, det öppet
utpekade och det underförstådda,
i proportioner, färgskalor och
formelement. Även sammanhanget,
kontexten, har vägts in, såsom epok
och tradition, liksom det sätt på vilket
man har gjort uppbrott mot förhärsk
ande traditioner. Dessa sätt att läsa
konstbilder är dock inte till så väldigt
stor hjälp om vi vill förstå bildspråket
i moderna texter, i layout av en
tidningssida, i utformningen av en
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lärobok eller en webbsida, där text
och bild har blivit alltmer integrerade
helheter. I vissa fall ser vi att text- och
bildelement har blivit ömsesidigt
beroende av varandra, som när man
i en lärobok beskriver ett öga, där varje
del av bilden är integrerad med en eller
ett par textrader.
En alternativ bildtolkning, som går ut
på att studera de olika bildelementens
förhållande till varandra och deras

förstod lite mer. Får vi dessutom en
tredimensionell bild (eller en fysisk
artefakt som liknar ett öga) blir det en
än klarare bild över hur ett öga är
uppbyggt. Får vi göra experiment
med seende hos olika djur, t.ex. hur en
katts ögon fungerar jämfört med en
örns, och kan visa detta med en
(manipulerad) bild, fördjupas
förståelsen ytterligare. Det förefaller
rätt uppenbart att en bild kan lära oss
mycket om världen.

"Genom bilden visar vi mer konkret vad vi förstår,
och hur vi förstår. Man kan säga att bilden (i detta fall)
visar mer av förståelsen än bara ordet."

sociala innebörder, återfinns
i social-semiotiskt baserad forskning.
Kress & van Leeuwen beskriver i sin
bok Reading Images sociala skrift- och
bildnormer, vilka påverkar både
skaparens/författarens och tolkarens/
läsarens förväntningshorisonter.
De visar hur en beskrivande bild ser ut
i förhållande till en berättande. De
ställer frågor som: Vad kännetecknar
en text som är övertalande i förhållande
till en som är analytisk? Vad kommer
först (till vänster) och vad kommer
sedan (till höger) i bilden? Vad är
centralt och perifert? Vad är idealt
(överst) och vad är realt (nederst)?
Vem är aktiv och vem är passiv?
På vilket sätt bidrar färg och detalj
rikedom i bilden till vår uppfattning
om hur ”verklighetstrogen” bilden är?
Var är läsaren placerad i förhållande till
bilden: ovanför, i jämnhöjd med eller
under bildens centralplan? Och vad
betyder detta för mig som tolkare av
just denna bild?
Förutom att tolka bildens element eller
fundera över vilken framställningsform
som ägnas bäst åt vad, kan man intres
sera sig för hur bilden används i sitt
sammanhang. Vad människor gör med
bilder, och genom bilder, blir då mer
intressant än bilden i sig. Fokus placeras då på bild som kommunikation.

Bilden i lärprocessen
Vi kan lära oss hur ett öga fungerar
genom att läsa en beskrivning. Om vi
får en bild känns det kanske som om vi
Nr 14 Våren 2007

Det finns många definitioner av lärande
som vi inte kan gå in på här. Men låt
oss för ett ögonblick se lärande som
teckenskapande. Att lära sig innebär
då att ta del av beskrivningar och fakta
och transformera dessa till en egen
förståelse och en ny representation,
som vi visar i vårt sätt att förstå
världen. I representationen finns våra
val, tyngdpunkter och sanningsanspråk
m.m. Låt mig ta ett exempel. Vi kan
allmänt beskriva en cell som en enhet
med en kärna i plasma, vilken
avgränsas av en cellvägg. Men när
vi ritar så måste vi placera kärnan
någonstans och konkret visa hur vi
föreställer oss att flera celler förhåller
sig till varandra. Genom bilden visar
vi mer konkret vad vi förstår, och hur
vi förstår. Man kan säga att bilden
(i detta fall) visar mer av förståelsen
än bara ordet. Därmed utgör bilden
en potential för läraren att följa en
lärprocess, dock en potential som
ännu i ringa grad är utnyttjad
i skolans värld. Fortfarande tycks
bild vara förknippat med fritt
skapande och ”övningsämne”,
inte med kun-skapande.

Slutsats
En slutsats vi rimligen kan dra är att
vi påverkas av bilder, även när vi inte
tänker på det. En annan är att vi kan
lära oss att tolka bilder, och vad bilder
gör med oss. En tredje slutsats är att
bilden kan utgöra ett kraftfullt verktyg
i en lärprocess. Men om detta behöver
vi än mer kunskap.
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Glimtar från
konferenser som varit
Samråd om religions
pedagogisk/-didaktisk
utbildning och forskning
Detta ägde rum för andra året å rad
den 12 september 2006. I samrådet
deltog 18 personer från tio universitet, högskolor, folkhögskolor och
bildningsförbund samt avnämare.
Huvudpunkten på förmiddagen låg
på visionära och teoretiska tankar
kring framtidsbilder och möjliga
vägar. Inledare var Else-Maj
Eineborg-Falk, Lars-Göran
Carlsson, Hanna Zipernovszky
och Rune Larsson.
Efter lunch följde informationsutbyte
om kursutbud och framtidsplaner
samt frågor om vägar för samverkan
mellan institutioner och enskilda
lärare/forsk-are. Bland annat
uttrycktes önskemål om närmare
samarbete mellan de båda nätverken
Nfred och RPI.

Reconsidering the Power of
Story in Religious Education
Reconsidering the Power of Story in
Religious Education var temat för de
amerikanska religionspedagogernas
(REA/APRRE) årliga konferens de
första dagarna i november 2006.
Dagarna var laddade med några
få föreläsningar i plenum och så
mycket mer av papers i smågrupper,
träffar med särskilda temagrupper
och diskussioner kring forsknings
rapporter. I den amerikanska miljön
var det lätt att hitta spännande samtal
kring församlingspedagogiska frågor
men också samhällsengagerade
bidrag med kritisk reflektion kring
brännande aktuella konflikter
i närsamhälle och den stora världen.
Årets konferens kommer att äga
rum i Boston.
Mer information på webben:
www.religiouseducation.net
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Vem ansvarar för under
visningen i våra församlingar?
…barn, vuxna och tro…
En dag i mitten av mars möttes åtta
engagerade och kanske något otåliga
entusiaster från fyra kyrkor, Sveriges
Kristna råd och RPI för samtal kring
det temat. Det som utmanade var inte
bara frågan som sådan utan mera
bristen på en sammanhållande teologi
och strategi för kyrkornas undervisning. Rune Larsson visade i sitt bidrag
hur undervisningen lätt blir till en rad
rätt fristående aktiviteter, utan tydlig
förankring i kyrkans centrum och
identitet. En ökad insikt om att kyrkan
undervisar genom hela sin existens
skulle ge större trovärdighet åt de
enskilda delarna, de särskilda insats
erna för lärande och undervisning.
Den följande snabbinventeringen
visade att en hel del är på gång i de
olika kyrkorna. Ett problem som de
flesta delade var svårigheten att hålla
samman teori och praktik. Exempel
nämndes om försök att utveckla en
hållning med reflekterad praxis. En
annan fråga var vad vi gör med insikten
om att kyrkan undervisar genom hela
sitt sätt att vara. Vilka tysta ”budskap”
sänder församlingen vid sidan om den
formella undervisningen? Hur går vi
vidare som pedagoger – som integrerade delar i helheten – så att denna
kanske kan bli något mera hel?

Litteraturtips
Ulf Abel (2006)
Ikonen – den besjälade bilden.
Essäer och uppsatser om ortodox
kyrkokonst; med inledning av Sture
Linnér (Skellefteå, Artos & Norma).
Sigurd Bergmann (2003):
I begynnelsen var bilden. En
befriande bild-konst-kultur-teologi
(Stockholm, Proprius förlag AB).
– Kan man skriva om bilder? Varför
skriva och läsa om bildkonsten i
förhållande till religionen? Boken vill
stimulera till ökad medvetenhet om
bildens egenmakt. I boken diskuteras
frågor om vad som är bild och konst,
teologi och konst, tvärkultur och
konst, kontextuell konstteologi – med
koppling till ett stort antal bilder. Boken har en omfattande litteraturlista.
Författaren är professor i religionsvetenskap vid Trondheims TekniskNaturvetenskapliga Universitet.
Gunnel Forsberg & Cristina Grenholm (2002)
Ängla-gård(ar) i feministisk analys.
Ingår i: Rum, upplevelsevärld,
samhälle (Karlstad) sid. 97-111.
Mats Hermansson (2003)
Gränsöverskridande.
Om trons förnyelsekraft
Illustrationer: Mats Hermansson
foton: Magnus Aronsson
(Stockholm, Verbum).

Kristusbilden i och
utanför kyrkorummet
Kristusbilden i och utanför kyrko
rummet var temat för konstvetaren
Elisabeth Stengårds föreläsning vid
RPI:s vårseminarium den 15 mars.
Precis som flera av artiklarna påpekar
visade Stengård hur bilden inom
sig bär en alldeles egen kraft och
dynamik. Bildens språk kan uppfattas
både spontant och intuitivt av alla,
oberoende av ålder och erfarenhet
– fast på olika sätt. Den som ger sig
tid att öka sin tolkningsförmåga hittar
ofta nya djup i mötet med bilden.
Nr 14 Våren 2007

Elisabet Skoglund (2005):
KonstSamtal SamtalsKonst
(Stockholm, Cura) – Presenteras som
en bok om hur man genom att samtala
om konst kan få möjlighet att bättre
förstå sig själv och andra. Författaren
är bildlärare och konstpedagog med
erfarenhet från skola/barnomsorg,
Moderna Museet och näringslivet.
Elisabeth Stengård (1986)
Såsom en människa. Kristustolkningar
i svensk 1900-talskonst
(Stockholm, Verbum).
Elisabeth Stengård (2000)
Innehåll eller yta. Passion and
compassion på National Gallery våren
2000 samt monteringen av en duk av
Catherine Feff (”Jésus”) på Madeleinekyrkan i Paris, i: Vår lösen 2000 (91)
s 180-186.
Elisabeth Stengård (2001)
Maria och Jesusbarnet som sorgens
spegel, i: 20 sekel – 20 barn. Red.
Anne Banér, Centrum för barnkulturforskning, Stockholm, s 31-42.
Leonid Uspenskij (2000)
Ikonens teologi.
Översättning: Göran Ståhl;
sakgranskning: Matias Norström
(Skellefteå, Artos).
Originaltitel: Essai sur la théologie de
l'icone dans l'Eglise orthodoxe.

RPI-nätet utges av RPI Arbets

gemenskapen för Religionspedagogik.
Tryckt med bidrag från Stiftelsen C. L.
Lindauers fond.
Redaktion: Rune Larsson och Caroline
Gustavsson. Kontakt med redaktionen:
e-post RPI@telia.com eller
caroline.gustavsson@ped.su.se
Medlem erhåller ”RPI-nätet” 2 ggr/år.
Årsavgiften är 300 kr. Enskilda kan
abonnera på ”RPI-nätet” för 50 kr.
RPI har idag något över 50 medlemmar
och ett växande antal enskilda
abonnenter på tidningen.
RPI-styrelsen består av
Margaretha Niska Erdenborg (ordf ),
Svenska kyrkan, Kyrkokansliet,
751 70 Uppsala.

Nr 14 Våren 2007

Exempel på
symboldidaktisk litteratur
Biehl, Peter m fl (1989)
Symbole geben zu lernen. Einführung
in die Symboldidaktik anhand der
Symbole Hand, Haus und Weg.
(Neukirchen-Vluyn).
Bucher, Anton (1990)
Symbol – Symbolbildung –
Symbolerziehung. Philosophische
und entwicklingspsychologische
Grundlagen (Otilien).
Didaktik der Symbole (1991)
Temanummer av: Schulfach Religion
Jg 10/1991 nr 1-2 (Wien).
Feifel, Erich (1988)
Symbole und symbolische Kommunikation als religionsdidaktische
Aufgabe, i: Weidmann, Fritz (utg).
Didaktik des Religionsunterrichts.
5. erw., bearbeitete und ergänzte
Auflage, Donauwörth 1988, s 188-203.
Harris, Chris (1992)
Creating relevant rituals.
Celebrations for Religious Education
(E.J. Dwyer, Australia).
Richter, Klemens (1990)
The Meaning of the Sacramental
Symbols. Answers to Today´s Questions
(The Liturgical Press, Collegeville,
Minnesota) (övers. från tyska).

Hanna Zipernovszky,
religionsvetenskapligainstitutionen,Umeå.
Ulrika Erlandsson,
Katolska Pedagogiska Nämnden.
Michael Ellnemyr,
Bilda, Älvsjö.
Nils-Åke Tidman,
FLR, Göteborg.

RPI
Arbetsgemenskapen
för religionspedagogik
RPI Arbetsgemenskapen för
religionspedagogik har funnits
sedan början av 1950-talet som
ett samverkansorgan för religions
pedagogik och undervisning med
inriktning på både skolans och
kyrkornas behov.
Behovet av utbildning, fortbildning
och forskning är stort. Därför
behövs gemensamma tag för hela
det religionspedagogiska fältet.
Här kommer RPI in.

RPI:s uppgifter
RPI Arbetsgemenskapen för
Religionspedagogik har till syfte
att främja religionspedagogisk
forskning och undervisning om
tros- och livsåskådningar.
RPI står öppet för organisationer
med intresse för religionspedago
giska frågor. Årsavgift och
anslag från fonder bidrar till det
gemensamma arbetet. Beslutande
organ är representantskapet.
För löpande arbete svarar
styrelse och direktor.

RPI skall
• stödja religionspedagogisk
forskning och medverka till
spridning av dess resultat
• främja utveckling och förnyelse
av religionsundervisning i kyrka,
skola och samhälle
• ordna kurser med inriktning
på fortbildning och
kunskapsutbyte

Björn Wiedel, RPI, Göteborg.

• utveckla religionspedagogiska
nätverk

Adjungerad:
Caroline Gustavsson, Bromma.

• stimulera religionspedagogisk
utbildning och fortbildning

Rune Larsson (direktor),
Furugatan 16, 234 41 Lomma.
Tel 040-41 13 64;

• främja publiceringsverksamhet

e-post:: RPI@telia.com

• bidra till internationella
kontakter

Hemsida (kommer att förnyas under året):
www.rpi.se
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Personliga
reflektioner

Bilder föder ord
I Torgny Lindgrens bok, Dore´s
bibel, får läsaren möta en pojke
som drabbats av handikappet
att inte kunna läsa. Han är enda
barnet till två bildade föräldrar,
där fadern beskrivs som läsande
och modern musicerande. Pojken
däremot, beskrivs som obildbar
och tillbringar sin skolgång på
ett hem för obildbara.

Bildens icke verbala
språk kommer först
Denna beskrivning av pojken är
motsägelsefull eftersom det är
just bilder han bär inom sig
istället för ord. Han är bildbar
fast på ett annat sätt. I boken
tycks Lindgren undersöka
villkoren för det konstnärliga
skapandet. Man kan, med lite
fri tolkning skönja konturerna
av en säregen treenighet, där
fadern står för litteraturen,
modern för musiken och sonen
för bilden. I denna märkliga bok
ställer Lindgren, så författare han
är, bilden före ordet. Ur en aspekt
stämmer tanken. Bilden som ett
icke verbalt språk är tidigare än
det verbala. Innan vi kunde skriva
kunde vi rita.
En återkommande erfarenhet av
bildskapande och bildtolkning är
att bilder kan föda ord omkring
mänsklig erfarenhet där ord
tidigare saknats.
Alla språk, uttryck talar och berör
människan utifrån sin egenart.
Bilder talar inte i första hand till

berätta personligt men det sker
via en bild.. Samtidigt gäller det
att vara varsam. Bildkonst äger
en förmåga att väcka känslor och
erfarenhet av personlig art till liv
som ibland kommer överraskande
för den som berättar. Genom
bilder kan jag komma i kontakt
med mitt innersta väsen, barnet
inom mig, som jag kanske
inte vågar se eller visa. När vi
berättar om våra bilder befinner
vi oss på helig mark och behöver
tid för delandet.

Träskulptur av Stefan Sjöblom:
Vem leder vem?
människans intellekt, utan snarare
till hennes inre bildseende, känsla
och fantasi. Bildkonst bär på en
annan laddning än text. Den in
bjuder till en mer intuitiv, person
lig och omedelbar tillägnelse
genom sitt formspråk. Det finns
något utmanande i att ibland byta
språk som ingen är riktigt van vid

…ett språk bortom orden
Det är ofta en hjälp att använda
bilder då man berättar. Alla har
något att fästa ögonen på vilket
bidrar till focusering. Samtidigt är
det en hjälp för den ovane att man
inte enbart fäster blicken på den
som talar utan på de bilder man
valt. Att säga något utifrån en bild
kan ge en sorts distans. Man kan

Bildkonst föder ord men är
samtidigt ett språk bortom orden.
Det kan betyda att den personliga tillägnelsen och tolkningen
inte alltid kan verbaliseras men
den kan ändå ha en livstydande
förståelsenivå.
Stefan Sjöblom

Stefan Sjöblom är pastor
och konstnär, vid sidan
om sitt konstnärliga
arbete engagerad som
häktespastor på Kronoberg. Bakom sig har han
många års kreativt
förnyelsearbete inom
folkhögskolan och är för
närvarande engagerad
av studieförbundet Bilda
med utställningar och
seminarier.

