
Lärarhandledning för lågstadiet – Mission och uppror i främmande 
länder 
 

I denna uppgift handlar det om att göra en bildanalys. Du kan välja ut de bilder som du tror passar 
bäst att jobba med. Några bilder kommer från Indien och några bilder kommer från Kina. Det finns 
inga årtal eller exakta uppgifter som är knutna till bilderna men man kan utgå från att de kommer 
från tidigt 1900-tal fram till ca 1940. Fundera ut vad du som lärare vill ha ut av bildanalysen innan du 
sätter igång. 

Enligt skolverket kan bildanalys gå till på följande sätt:  

1. Bildanalysens första fas: Beskriv vad som sker på bilden. Titta på detaljer som byggnader, 
människor, tid på dygnet, hur människorna ser ut osv utan att försöka tolka så mycket. 

2. Bildanalysens andra fas: Varför har bilden tagits och av vem?   
3. Bildanalysens tredje fas: Sätt in bilden i en samhällelig kontext och leta andra källor att 

jämföra med. 

Kursmål som är relevanta för uppgiften 
Geografi 

Hemortens historia 

Bild 

Bildanalys. 

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från 
hemorten och konstbilder. 

Historia 

Hemortens historia.  

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man 
kan värdera och bearbeta källor och information. 

Religion 

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, 
jämställdhet och relationer. 

Samhällskunskap 

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man 
kan värdera och bearbeta källor och information. 

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 



 

Svenska 

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man 
kan värdera och bearbeta källor och information. 

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 

Arbetsuppgift 
I den här arbetsuppgiften skall ni jobba med några foton som kommer från de fotoalbum som 
missionärerna har lämnat till arkivet. Det finns ingen förklarande text till bilderna och du skall nu 
hjälpa till med att analysera bilderna och beskriva vad som finns på dem. Här finns några frågor som 
vi vill ha hjälp med: 

1. Beskriv bilden så noga du kan. Vad ser du på bilden och hur ser det ut? Byggnader, 
människor, årstid osv. 

2. Vem har tagit bilden och varför?  
3. Försök hitta liknande bilder att jämföra med. Finns det något i dina läroböcker eller på 

internet som liknar bilden. 
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