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Abstract 

This essay analyses how Judaism and Hinduism are portrayed in textbooks of 

religion. To get a width in the study three textbooks from different publishers are 

examined. The analysed textbooks are produced for secondary school according to the 

newest curriculum from 2011. The study inspects whether the books are consistent or 

not and if they are in what way and in which aspects the textbooks are inconsistent. It 

also focuses on generalizations and the problems that follow with it. The material has 

been divided into six categories. Then the categories are examined one by one and with 

the different perspectives of consistency and generalization.  

The textbooks that have been studied are all inconsistent in some respect in their 

portrayals of the religions in question. These inconsistencies are mostly about the 

amount of space different aspects of both religions get. Sometimes one part of Judaism 

is well described while the same part is missing in the chapter about Hinduism.  

Plenty of generalizations are found in the textbooks. These encourage the reader to 

think of the religions as more uniform than they really are. This also leads to certain 

people representing the entire religion. In Judaism it is the Orthodox Jews that are most 

often represented and in Hinduism it is Indian Hinduism that is described. This entails 

that the groups that are presented in the textbooks become stereotypes. Students may be 

led to believe that these are the only ways to practice the religious traditions. 
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1 Inledning  
”Utbudet av läromedel har ökat lavinartat de senaste åren. De som ansvarar för att 

välja och kvalitetsgranska alla läromedel är lärarna. Men en ny undersökning som 

Skolvärlden har gjort visar att deras tid inte räcker till för att hinna göra det.” 

(Stridsman, 2014) Det här konstaterar Sofia Stridsman i artikeln ”Åtta av tio lärare 

hinner inte granska läromedel”. Denna utmaning kommer jag ställas inför i mitt 

kommande yrkesliv, att välja läromedel utan att ha tid att granska dem. Därför ser jag 

det högst lämpligt att analysera och dyka in i några läromedel som troligtvis kommer 

vara en del av mitt arbete som lärare.  

Valet av vad som skulle granskas föll på världsreligionerna judendom och hinduism. 

Jag fick under min VFU-period möjlighet att undervisa om dessa religioner. Tidigare 

har det gjorts flera studier på läromedel med fokus på hur religioner framställs och 

jämförelser har gjorts mellan framförallt kristendomen och någon annan världsreligion. 

Det finns en lucka i forskningen som behöver fyllas och den här studien ämnar påbörja 

detta. Valet att undersöka hinduismen och judendomen kan vid första anblick verka 

annorlunda men jag anser att det finns flera skäl att göra detta. Först och främst har båda 

religionerna en nära koppling till ett land. Bente Groth beskriver judendomen som en 

etnisk religion. Det innebär att man är jude om man tillhör Israels folk (Groth, 2002, s. 

33). Indien är centrum för hinduismen och Indien är det heliga landet för hinduer. För 

många hinduer och andra personer är idealet den hinduism som utövas i Indien 

(Jacobsen, 2004, s. 9, 13). Trots att religionerna är knutna till dessa länder utövas de 

världen över och klassas som världsreligioner (Groth, 2002, s. 9 & Jacobsen, 2004, s 9).  

Religionerna har en lång historia. Det är mycket svårt att datera både judendomens 

och hinduismens början men försök har gjorts. Inom judendomen finns en uppfattning 

om att Abraham föddes 1812 f.v.t. och därför antas judendomen ha sin början ca 1800–

1700 f.v.t. Dagens vetenskapliga ortodoxi är dock inte helt överens med de judiska 

traditionerna och menar att religionen uppkom senare. Det man vet är att befolkningen 

kring västra Jordan ökade under perioden 1200–1100 f.v.t. Om dessa var judar eller ej 

är svårt att bevisa (Groth, 2002, s. 16, 46, 49f). Vi kan åtminstone slå fast att religionen 

är mycket gammal. Hinduismens historia är om möjligt än svårare att datera eftersom 

ingen grundare finns till religionen. De flesta traditionerna som hinduismen består av 

har olika historia men ser man på hinduismen från ett helhetsperspektiv så sammanfaller 

dess historia i många avseenden med den sydasiatiska historien. Det finns en 
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uppfattning om att hinduismen som vi ser den idag härstammar från Induskulturen som 

pågick ca 3000–1500 f.v.t. (Jacobsen, 2004, s. 44f). 

Båda religionerna har stort fokus på ortopraxi. Hinduismen brukar ibland kallas för 

handlingarnas religion och det beror på att religionen består i stor utsträckning av att ha 

kunskap om vad man ska göra och hur det ska utföras (Jacobsen, 2004, s. 12). Även 

judendomen har stort fokus på ortopraxi. Den judiska traditionen beskriver inte bara 

idéer om Gud och människan utan uttrycker också övertygelse genom riter och 

ceremonier. På grund av detta kan personer som inte skulle kalla sig själva för troende 

judar ändå räknas till den judiska gemenskapen. För en del judar handlar judendomen 

mer om att delta i olika delar i den etniska gemenskapen och inte om tron eller 

tillgivenhet till alla ritualer (Unterman, 1996, s. 8).  

Dessutom är ingen av religionerna enhetliga. Judendomen är en högst levande 

religion som står i ständig utveckling. Det finns många varierande tolkningar och 

riktningar i religionen och judendomen är även en egen kultur med flera olika 

variationer. Judendomen har i alla tider haft olika uppfattningar, tolkningar och 

traditioner och dagens judendom är inget undantag (Groth, 2002, s. 11, 33). Hinduismen 

har en enorm mångfald mycket på grund av att den inte har någon religionsstiftare eller 

någon definitiv startpunkt. Det är därmed ingen homogen rörelse utan snarare betecknar 

hinduismen en familj av religiösa riktningar utan en gemensam kärna. Hinduismen har 

också likt judendomen utvecklats över tid och fortsätter att utvecklas. Därmed präglas 

hinduismen av religiös pluralism och riktningar som utgått från olika källor (Jacobsen, 

2004, s. 11, 18).  

Som vi kan se finns flera anledningar till varför religionerna går att jämföra. Deras 

långa historia, anknytning till specifika länder och religiösa mångfald är några av dessa.  
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2 Tidigare forskning 
Den forskning som redogörs för nedan behandlar läromedel och religion. Många har 

fokuserat på framställningen av islam i läromedel men det finns även en del forskning 

på hinduism och judendom i läromedel. Det finns många studentuppsatser som 

analyserat läromedel men jag har valt att presentera verk och forskning från mer 

auktoritära personer.  

Kjell Härenstam var tidigare professor i religionsvetenskap vid Karlstad universitet 

men är numera pensionerad och gästföreläser endast. Hans forskning har varit inriktad 

på läromedel och främmande religioner (Härenstam, 2006, s. 3). I ett av hans första verk 

Skolboks-islam: Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap har han 

analyserat böcker som svarar mot läroplaner fram till 1980. Läromedlen har jämförts 

med aktuella läroplaner, muslimska författares bild av islam och varandra (Härenstam, 

1993, s. 261). Han kommer fram till att det finns läromedel som är acceptabla, i den 

benämningen att de stämmer överens med läroplanen och muslimers egen uppfattning 

om islam och att det finns läromedel med vissa moment som är acceptabla eller mycket 

acceptabla (Härenstam, 1993, s. 271). Vidare påpekas också vikten av att kritisera det 

som inte är acceptabelt. Bland annat finns ett remarkabelt problem i en del av 

högstadieböckernas ”mycket negativa bild av islams gudstro och människosyn och 

dennas koppling till krig och konflikter i dagens värld där muslimer är inblandade”. 

(Härenstam, 1993, s. 271) Det största problemet med läroböckerna är egentligen att 

begreppet islam inte problematiseras tillräckligt och att länderna i Mellanöstern får 

känneteckna islam (Härenstam, 1993, s. 271).  

Härenstam gjorde även 2006 en granskning av läromedel som användes som en 

underlagsrapport till Skolverket. Studien har granskat hur islam och hinduism framställs 

i läromedel. Han har valt att formulera frågor utifrån läroplanens värdegrund och 

kursplanens mål för att undersöka läromedlen (Härenstam, 2006, s. 4f). Härenstam 

kommer fram till att bilden av islam i läromedlen i religionskunskap har förbättrats. Han 

menar att det bland annat kan bero på att undervisningen är icke-konfessionell men 

också att muslimerna har blivit fler i Sverige. Vidare hävdar Härenstam att muslimska 

företrädare tagit plats i massmedia och läromedelsförfattare inte kan undvika att ta hjälp 

av dessa företrädare eftersom skolorna inte skulle köpa ett icke-granskat läromedel. 

Däremot menar han att situationen inte är densamma för hinduismen. Hinduismen får 

inte samma massmediala uppmärksamhet som islam och det kan vara en anledning att 

inte lika stora krav ställs på läromedelsförfattarnas illustrationer. Han kommer fram till 
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att den bild av islam som förmedlas i läromedel är förenlig med läroplanernas 

värdegrund, detta gäller i mindre grad för hinduismen eftersom det ofta förmedlas en 

bild av att hinduer inte visar solidaritet med svaga och utsatta. Med andra ord förmedlar 

läromedlen bilden av att en muslim kan följa skolans värdegrund medan en hindu har 

svårare för det. Vidare menar han att det i äldre läroböcker ofta fanns ett stycke om 

Gandhi och vad han stod för och gjorde. Det förekommer mer sällan i de nyare 

läroböckerna och därför förmedlas den nuvarande bilden (Härenstam, 2006, s. 46ff).  

Masoud Kamali (2006) har genomfört en undersökning som beskrivs i kapitlet 

Skolböcker och kognitiv andrafiering. Han har genom en innehållsanalys av 

religionsböcker och historieböcker som används på gymnasiet undersökt hur ”vi” 

relateras till ”de andra”. Kamali har jämfört tre religioner där kristendomen 

representerar ”vår” religion och islam samt hinduism räknas till ”de andra” (Kamali, 

2006, s. 51). Det mest relevanta för uppsatsen är avsnittet om hinduism vilket 

presenteras. Kamali menar att det inte är hinduismen som presenteras i läroböckerna. 

Istället för att presentera lära och praktiker ligger fokus på socioekonomiska och 

kulturella förhållanden i Indien. De beskrivningar som ändå görs kring exempelvis 

praktiker bygger på traditioner från Indiens landsbygd vilket leder till en bild av att 

Indien saknar moderna städer (Kamali, 2006, s. 58). Studien resulterar i att läroböckerna 

framställer hinduismen och islam som underlägsna oss, det vill säga kristendomen. Två 

saker kan sammanfattas om läroböckernas innehåll, nämligen att ”Religionsböckerna 

präglas av ett kristocentriskt förhållningssätt i förhållande till andra religioner.” och 

”Historieböckerna presenterar en västcentrisk och selektiv bild av världshistorien.” 

(Kamali, 2006, s. 93) 

Leif Carlsson har genomfört en studie på läromedel i kristendomskunskap och 

religionskunskap där han undersökt hur judar och judendomen presenteras. Studien 

sträcker sig över hela 1900-talet fram till 2012. Undersökningen kan delas in i två delar 

där den första behandlar läromedel från 1900–1960-talet. Carlsson konstaterar att den 

första perioden präglas av det han kallar de latenta kristna judendomskritiska motiven. 

Dessa motiv handlar bland annat om att judar görs till syndabockar och generaliseringar 

vid exempelvis beskrivningen av judarnas tidiga historia. Dessutom förknippas också 

judar och judendomen med det onda. Under den senare perioden fram till 2012 sker en 

stor förändring. Carlsson menar att det nu ges en övergripande positiv och objektiv bild 

av judar och judendom. Läromedlen tar avstånd från antisemitism och judefientligheten 

från kyrkans historia. Under 2000-talet är de judekritiska motiven inte dominerande 
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utan förekommer mer sporadiskt. Bilden av judendomen som en förtjänstreligion finns 

kvar och även syndabockmotivet påträffas. Motiven ingår inte längre i en medveten 

luthersk protestantisk propaganda utan idag handlar det snarare om omedvetna 

tankestrukturer. Det faktum att detta fortfarande går att hitta i läromedel visar hur väl 

dessa motiv är integrerade i det svenska samhället och i svenska skolans värderingar 

(Carlsson, 2013, 185ff). Mer om denna undersökning och Carlssons resultat återfinns i 

nästa kapitel.  

Jonas Otterbeck (2004) presenterar i artikeln ”Vad kan man egentligen begära? 

Läromedelstexter om Islam” en diskursanalys av sju läromedelstexter. Kritiken av 

läromedlen ordnas under följande rubriker:  

• Den generella strukturen  

• Enkla fel  

• En förvirrande struktur och utelämnad information  

• Tendentiöst urval  

• Fixeringen vid islamism och osynliggörandet av annan islam  

• En sammanblandning av islamisk historiografi och det wattska historieprojektet  

• Islam har agens – avsaknad av förståelse för makt. 

    (Otterbeck, 2004, s. 59) 

Otterbeck frågar sig om den kritik han lämnar till läroböckerna är legitim i och med 

deras begränsningar och den form de måste förhålla sig till. Det handlar bland annat om 

att läromedlen ska täcka in flera olika religioner och variationer inom dem, har ett 

begränsat antal sidor att förhålla sig till, de ska följa styrdokumenten och lagar samt att 

de måste sälja på marknaden (Otterbeck, 2004, s. 69). Det är med andra ord inte helt lätt 

att författa ett läromedel. Otterbeck kommer fram till att det ändå finns skäl att kritisera 

läromedlen och kritiken som han lämnar kommer presenteras i nästa kapitel.  
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3 Teoretisk utgångspunkt  

3.1 Otterbecks krav 

Otterbeck menar att det finns skäl för att kritisera och diskutera värderingar och 

texter i läroböcker trots att de har många faktorer att förhålla sig till. Bland annat ger 

han förslag på förbättringar som kan göras utifrån hans undersökning. Eftersom islam 

inte är något homogent tankesystem måste det framgå i läromedelstexter vems tolkning 

som presenteras vilket inte sker i de texter som undersökts. Han menar inte att endast en 

tolkning kan få rum i ett läromedel utan att det måste framgå vilkas tolkningar som 

framförs (Otterbeck, 2004, s. 69f).  

Otterbeck lämnar sju krav som han anser att författare ska ta hänsyn till när de 

skriver läromedel. Dessa krav kallar han för 

• Ett större mått av konsekvens  

• Ett tydliggörande av vilka perspektiv som texten använder i 

helhet eller i del  

• Ett blottläggande av egna strategier 

• En mer avslappad relation till helheten  

• Ett större mått av reflektion  

• Färre faktafel och klumpiga formuleringar  

• En frigörelse från tidigare läromedelspresentationer. 

    (Otterbeck, 2004, s. 70) 

Två av dessa krav är aktuella för min studie, resterande finns ingen relevans 

för. Dessa är kravet på att läromedel ska vara konsekventa och kravet om 

perspektiv som studien har användning för. Otterbecks krav är byggda på en 

studie om islam i läromedel men jag anser att de krav som ställs fungerar lika 

väl i en komparativ undersökning. Konsekvensen kommer mätas inom och 

mellan religionerna och generaliseringarna kommer studeras i de enskilda 

religionerna. Mer om hur detta kommer gå till finns att läsa om i kapitel fem.  

3.2 Stereotyper i läromedel 

Begreppet stereotyper är aktuellt för uppsatsen. I kapitel sju förs en diskussion kring 

stereotyper i de läromedel som undersöks, och där ges en begreppsdefinition och 

beskrivning av fenomenet.  

Carlsson har i kapitlet Stereotyper i religionskunskapsundervisningen undersökt 

judiska stereotyper i läromedel från början av 1900-talet till 2013. Han kommer fram till 

att bilden som förmedlats av judar i läromedel visserligen har förändrats men att vissa 
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stereotyper och generaliseringar fortfarande förekommer i läromedlen. Han menar att de 

stereotyper som förmedlas i läromedel har uppstått i relationen mellan judendom och 

kristendom men trots det finns mönster i stereotyperna som kan överföras på bland 

annat andra religiösa minoriteter. Vidare ställer sig Carlsson frågan hur det här skulle 

kunna undvikas. Han föreslår det som Jonas Stier kallar för diskursiva kompetenser 

(Carlsson, 2014, s. 75). Stier menar att det är viktig att känna till och kunna reflektera 

över den allmänt rådande samhällsdiskursen. Vidare varnar han för fällor som kan 

förekomma i en sådan diskurs. Den fällan som är relevant för denna studie är den så 

kallade (o)likhetsfällan. Fällan består av tre diskursiva skevheter. Skevheterna pekar på 

att man fokuserar allt för mycket på skillnaderna mellan människor istället för 

likheterna. Dessutom beskriver han att vid kulturmöten är det vanligt att likheterna både 

i den egna gruppen och i den andra överdrivs (Stier, 2009, s. 157f). Carlsson (2014, s. 

75) menar att dessa generaliseringar, som förekommer i läromedel, leder till stereotyper 

såsom att alla är likadana som tillhör en religiös tradition. I mitt fall skulle det innebära 

att den typiske juden och hindun är de som beskrivs i läromedlen. Vilka dessa är ämnar 

studien svara på.  

 

4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur judendomen och hinduismen framställs i 

aktuella läromedel i grundskolans senare år, vilka skillnader som kan ses mellan 

framställningarna av de båda religionerna och hur problem eller svagheter i 

framställningen påverkar helhetsbilden av religionen. 

Frågeställningar:  

• När är de utvalda läromedlen inkonsekventa i framställningen mellan 

religionerna? 

• Varför är generaliseringar i läromedlen problematiska?  

• Vilka stereotyper finns i kapitlen om hinduism och judendom i de valda 

läromedlen? 
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5  Metod  
För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer en kvalitativ textanalys att 

genomföras. Fokus för studien är att undersöka textens form och innehåll och därmed 

kommer analysen utgå från texten och dess innebörd snarare än att sätta in texten i ett 

samhälleligt perspektiv eller analysera upphovsmännens avsikter (Widén, 2015, s. 

178f).  

Undersökningen startar i en genomläsning av materialet för att skapa mig en bild av 

läromedlen i helhet. Utifrån genomläsningen skapas kategorier för att kunna reducera 

textmassan till en rimlig mängd och strukturera upp arbetet (Fejes & Thornberg, 2015, 

s. 37). Därefter granskas en kategori i taget, först med avseende på konsekvens mellan 

framställningen av religionerna och inom religionerna, sedan med avseende på vilka 

generaliseringar som förmedlas. När konsekvensen undersöks studeras i vilka 

avseenden som läromedlen är inkonsekventa i sin framställning av judendomen och 

hinduismen. Här granskas i vilka avsnitt som läroböckerna är inkonsekventa mellan 

religionerna. Det kan till exempel handla om vilket utrymme religionernas historia får 

eller vilka eller på vilket sätt ett fenomen beskrivs i respektive religion. Även 

presentationen av riktningarna i de enskilda religionerna granskas med fokus på 

konsekvens. Då generaliseringar undersöks kommer enskilda stycken och formuleringar 

i kategorierna studeras. För att klassificeras som en generalisering måste det finnas 

formuleringar som bjuder in till att ett perspektiv blir norm för hela religionen. Det kan 

exempelvis handla om en rit som beskrivs gå till på ett specifikt sätt trots att skillnader 

finns inom religionen. Det skulle även kunna vara framställningar av högtidsfiranden 

eller religionens roll i samhället. De generaliseringar som hittas kommer sedan 

användas för att ta reda på vilka stereotyper som förekommer i de utvalda läromedlen.  

Kategorierna är delvis utformade efter läroböckernas egna rubriker men de är även 

kopplade till kursplanen i religionskunskap (Skolverket, 2017, s. 4). De teman som valts 

ut är Historia, Riktningar, Riter och högtider, Religionen och samhället samt Kläder. 

Nedan presenteras vad de olika kategorierna innehåller.  

Historia: I denna kategori återfinns det som behandlar religionernas historia.  

Riktningar: Här studeras läroböckernas beskrivningar av de olika riktningarna i de 

båda religionerna. 

Riter och högtider: I detta tema undersöks vad som skrivs om handlingar, riter, 

övergångsriter och högtidsfiranden. Till exempel kan det handla om beskrivningar av 

gudstjänst, bröllopsceremonin eller firandet av högtider i de båda religionerna.  
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Religionen och samhället: I denna kategori presenteras och analyseras hur och vad 

läromedlen presenterar gällande religionens plats och påverkan på samhället.  

Kläder: Här analyseras det som läroböckerna skriver om klädsel i samband med de 

undersökta religionerna. 

I undersökningen eftersöks det manifesta budskapet, det vill säga det budskapet som 

går att utläsa på raderna (Esaiasson et.al, 2017, s. 227). Det manifesta budskapet är 

aktuellt eftersom läroböckernas målgrupp är elever och budskapet behöver vara tydligt 

för att eleverna ska slippa använda sig av ett kritiskt förhållningssätt när de läser i 

läromedel. Därmed undersöks det som faktiskt är skrivet, hur det är formulerat och vad 

det förmedlar.  

5.1 Urval och material 

Primärmaterialet till uppsatsen består av tre läroböcker. Läroböckerna är skrivna 

utifrån den nyaste läroplanen Lgr 11 och är tillämpade för årskurserna 7–9. De är 

utgivna av olika förlag för att få en bredd och variation. Eftersom studien ämnar jämföra 

hur två religioner framställs i läromedel valdes att endast använda tre läromedel då 

studien blivit allt för omfattande om urvalet varit större. Nedan följer en kort 

presentation av läromedlen och dess författare. 

Re – religion. 7–9 kommer i fortsättningen kallas för Utkik Religion. Läroboken är 

utgiven av Gleerups Utbildning AB och skriven av författarna Hans Olofsson och Rolf 

Uppström som båda är verksamma lärare och forskare. Läroboken innehåller bland 

annat kapitel om religion i allmänhet, världsreligionerna och etik. Författarna menar att 

det finns många olika uttryck för religion och att läromedlet inte har möjlighet att ta upp 

alla tankar och åsikter men att boken kan användas som utgångspunkt (Olofsson & 

Uppström, 2014, s. 3).  

Prio. Religion. S kommer i studien benämnas som Prio Religion. Läroboken är 

utgiven år 2014 av Sanoma utbildning och skriven av Ole Högberg, David Isaksson och 

Mats Sundqvist. På Sanoma utbildnings hemsida presenteras läromedlet Prio som fullt 

anpassat till Lgr 11:s kunskapskrav och centrala innehåll. Läroboken innehåller bland 

annat kapitel om etik och livsåskådningar, världsreligioner och religion i dagens 

samhälle. Vidare beskriver de att boken innehåller allt och lite till och menar då att 

boken både innehåller fördjupningsuppgifter samt att läromedlet täcker olika behov 

genom text, bild och specialritad grafik (Sanoma Utbildning, 2017).  

Religion. 8 och Religion. 9 ingår i samma serie och har därför räknats som en 
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lärobok i den här uppsatsen. Det finns även en lärobok för årskurs 7 i samma serie men 

den behandlar inget om judendomen eller hinduismen och är därmed inte relevant för 

undersökningen. Läroböckerna är utgivna av Liber AB och skrivna av Ingrid Berlin och 

Börge Ring. Liber AB beskriver läromedlet som klassiskt och lättillgängligt. Vidare 

skriver de att med hjälp av läroboken uppnås kunskapsmålen i Lgr 11. Liber AB 

presenterar att böckerna använder sig av ett direkt tilltal med en berättarröst, har en 

luftig layout och inte är alltför informationstät (Liber AB, 2017).  

Det används även sekundärmaterial för att granska läromedlen. Sekundärmaterialet 

kommer användas när analys och diskussion kring konsekvens, generaliseringar och 

stereotyper sker.   

Judendomen: Kultur, historia, tradition är skriven av Bente Groth och utgiven på 

svenska av Natur och Kultur år 2002. Boken handlar kort och gott om judendomen och 

är framförallt ämnad för personer som studerar religionsvetenskap vid universitet och 

högskolor. Boken ger en översikt över judiska handlingsmönster och trosföreställningar 

med historisk prägel. Den är skriven med utgångspunkt i att judar ska kunna känna igen 

sig och acceptera innehållet (Groth, 2002, s. 11). Groth var vid bokens utgivande lärare 

vis universitetet i Oslo och undervisade om judendom. Hon har dessutom bott och 

studerat i Israel. Hon är också redaktör för Jødiske skrifter och håller föredrag om 

judendomen. Utgåvan som används i uppsatsen är granskad av Hanne Trautner-

Kromann som är professor i judaistik och Johan Åberg, doktorand i judaistik vid bokens 

utgivande (Groth, 2002). Boken förekommer som kurslitteratur vid Linnéuniversitetet i 

kursen Religionsvetenskap 1.  

The Jews: Their beliefs and practices skriven av Alan Unterman, utgiven år 1996 

används också som sekundärmaterial. Boken behandlar religion, ritualer och attityder 

bland judar. Unterman var vid utgivandet rabbin vid en ortodox synagoga i Manchester, 

Storbritannien och föreläsare. Idag är han pensionerad men han har föreläst i 

jämförande religionsvetenskap vid universitetet i Manchester (Unterman, 1996). Det tas 

hänsyn till att Unterman kan vara vinklad i sin framställning av judendomen eftersom 

han är ortodox jude. Boken används i studien som ett komplement till Groth.  

Hinduismen: Historia, kultur, mångfald är skriven av Knut A. Jacobsen och utgiven 

på svenska 2004 av Natur & Kultur. Boken innehåller beskrivningar av teologi och 

religiös mångfald blandat med olika texttraditioner, riktningar, ritualer och hinduismen i 

dagens samhälle. Jacobsen var vid utgivandet professor vid sektion för 

religionsvetenskap vid universitetet i Bergen. Han disputerade vid University of 
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California och är specialist på bland annat hinduism och har vistats i Indien under långa 

perioder. Den svenska utgåvan är granskad av Erik af Edholm som vid utgivandet var 

docent i religionshistoria vid Stockholms universitet (Jacobsen, 2004). Även denna bok 

används som kurslitteratur vid Linnéuniversitet i kursen Religionsvetenskap 1.  

An introduction to Hinduism är författad av Gavin Flood år 1996. Boken ger en 

tematisk och historisk introduktion till hinduismen. Genom att ställa sig frågan ”vad är 

hinduism?” undersöker Flood hinduiska traditioner från dess tidiga historia till det 

moderna samhället. Boken är lämplig för studenter och den intresserade läsaren. Vid 

bokens utgivning var Flood föreläsare i religiösa studier vid universitetet i Wales. Han 

har spenderat mycket tid i Indien och genomfört forskning i den indiska delstaten 

Kerala (Flood, 1996). 

Även annan sekundärlitteratur kommer vid några tillfällen att användas i studien som 

ett jämförelsematerial.  
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6 Resultat och analys 

6.1 Historia 

I Utkik Religion beskrivs judarnas historia från forntiden och antiken fram till 

Förintelsen och staten Israels grundande år 1948 (Olofsson & Uppström, 2014, s. 49ff). 

Kapitlet om hinduismen har inte eget avsnitt om dess historia men den äldsta historien 

om hur hinduismen som den ser ut idag uppkom har ett eget stycke. Kastsystemet och 

dess historia finns beskrivet under rubriken ”Hinduismen i samhället” och även om det 

inte sammanfaller med den äldsta historien i boken kategoriseras det som historia 

(Olofsson & Uppström, 2014, s. 239, 250f). Läromedlet är därmed inte konsekvent vad 

gäller presentationen av historia i de olika religionerna. Judendomens historia får 

mycket större utrymme i läromedlet än hinduismens. Eftersom läromedlet inte har ett 

specifikt avsnitt som behandlar hinduismens historia och dess utveckling kan det även 

vara svårt för elever att sortera ut vad som tillhör hinduismens historia och vad som är 

Indiens historia. Indiens och hinduismens historia är självklart nära sammankopplade 

men i och med att ingen förklaring ges om hur hinduismen utvecklats över tid tyder det 

på stark inkonsekvens mellan läromedlets presentation av religionernas historia.  

Högberg, Isaksson och Sundqvist (2014, s. 174ff) har ett avsnitt som behandlar 

judarnas historia. Där framgår att det som skrivits om Mose i Toran är mestadels 

legender. Det finns också ett kort stycke där de beskriver processen av hur 

Moseböckerna kan ha skrivits ned. Direkt efter detta skildras olika delar av historien där 

de bland annat beskriver Abraham och hans söner, kungariket och Israel, judar i 

diasporan och Förintelsen. I och med deras formulering om legender kring Mose så kan 

det vara svårt för elever att avgöra vad i det följande avsnittet som handlar om just 

legender eller teologisk historia och vad som kan sägas vara historia i modern mening. 

Detta problem upplevs inte vid läsning av hinduismkapitlet då det finns ett avsnitt som 

kallas ”Började det så?” följt av ett som kallas ”Historien i huvuddrag” (Högberg, 

Isaksson & Sundqvist, 2014, s. 267ff). När det gäller judendomen har Prio Religion ett 

avsnitt om judendomen i Sveriges historia med det saknas helt i kapitlet om 

hinduismen. I jämförelse med Utkik Religion är Prio Religion mer konsekvent då 

religionernas historia får ungefär lika stort utrymme. De berättar mer om hinduismens 

historia och är tydligare med vad som är historia i modern tolkning. De brister dock i 

konsekvensen vad gäller religionerna i Sverige. Utöver detta beskriver de också judars 

situation genom historien utanför Israel. Det hade varit fördelaktigt och mer konsekvent 

om de också beskrivit hur hinduismen spridit sig över världen. 
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I Religion. 8 och Religion. 9 beskrivs både hinduismens och judendomens historia 

mycket kort jämfört med de andra läroböckerna. Judendomens historia beskrivs endast 

fram till återvändandet från Egypten till Kanaans land, situationen i Kanaan samt 

bildandet och splittrandet av riket Israel år 70 (Berlin & Ring, 2012a, s. 10ff). 

Anmärkningsvärt är att judendomens historia beskrivs mer som en berättelse och 

hinduismens mer beskrivande. Exempelvis inleds de båda kapitlen med dessa stycken:  

Josef var Jakobs favoritson. Hans bröder ville därför bli av med honom och 

sålde honom till en handelskaravan, som var på väg till Egypten. De sade till 

Jakob att Josef dödats av ett vilddjur. Josef fördes till Faraos hov och 

hamnade i Faraos fängelse.   

(Berlin & Ring, 2012a, s. 10) 

 

Vid floden Indus levde ett folk omkring 3000 f.Kr. Deras kultur kallar vi idag 

för Induskulturen. Två av deras största städer hette Harappa och 

Mohenjodaro och där har forskare hittat gamla skrifter. Men skrifterna har 

inte kunnat ge oss någon information om folkets religion, för ingen har ännu 

lyckats översätta dem.  

(Berlin och Ring, 2012b, s. 10) 

En anledning till varför skrivsättet skiljer sig mellan de olika religionerna 

skulle kunna vara själva innehållet. Möjligen beror det på att den historia 

som presenteras om judendomen är den som finns beskrivet i Tanakh. Det 

hade varit lämpligt att klargöra detta och även behandla den judiska 

historien som handlar om diasporan och Förintelsen vilket de övriga två 

undersökta läroböckerna gör. Läromedlet är konsekvent vad gäller 

utrymmet av religionernas historia men eftersom de skriver på så olika sätt 

och tar upp olika saker ur religionernas historia tyder det på inkonsekvens.  

6.2  Riktningar 

Det finns stora variationer i hur mycket som finns skrivet om de olika riktningarna i 

religionerna men också vilka riktningar som presenteras i läromedlen. Judiska riktningar 

finns beskrivna i alla läroböcker som studien granskat men vilka riktningar och vad som 

sägs om dem skiljer sig mellan läromedlen. I Utkik Religion beskrivs när och varför 

riktningarna uppstod och konstaterar att det finns tre huvudriktningar. De går sedan 

vidare med att beskriva reformjudendom, ortodox judendom, konservativ judendom och 

sist kulturell judendom. Vilken av dessa tre som inte tillhör huvudriktningarna framgår 

inte tydligt men det får antas att de syftar på kulturell judendom (Olofsson & Uppström, 
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2014, s. 58f). I flera avseenden är författarna konsekventa när de beskriver de olika 

judiska riktningarna men det finns undantag. Under de tre huvudinriktningar beskrivs 

vilket språk som används under gudstjänst, hur mycket de håller på traditionerna samt 

vilken placering kvinnor och män har i synagogan. Det finns dock undantag. Vissa 

saker tas endast upp i samband med reformjudendomen. Det handlar om var riktningen 

grundades och vilken syn på homosexualitet som finns. Förhållandet mellan 

riktningarna och samhället beskrivs endast vid ortodox judendom (Olofsson & 

Uppström, 2014, s. 59). Utkik Religion nämner överhuvudtaget inte några riktningar 

inom hinduismen och konstaterar att ”Eftersom hinduismen inte har någon gemensam 

organisation rymmer den många skiftande uppfattningar. Därför kan man egentligen 

inte tala om särskilda riktningar inom religionen.” (Olofsson & Uppström, 2014, s. 249) 

Vi kan med andra ord konstatera att det finns brister i konsekvensen både när läroboken 

beskriver de judiska riktningarna och mellan religionen eftersom inga hinduiska 

riktningar nämns.  

Högberg, Isaksson och Sundqvist beskriver fyra judiska riktningar: Ultraortodoxa, 

ortodoxa, konservativa och reformjudar. Jämfört med Utkik Religion är de mer 

inkonsekventa i presentationen av riktningarna. De beskriver var i världen ultraortodoxa 

och reformjudar bor men nämner inget om de övriga två. Endast ultraortodoxas historia 

och deras grundande beskrivs. Vad gäller kvinnor och män särskilt deras placering i 

synagogor nämns det bara i samband med konservativa judarna. Vem som räknas som 

jude eller judinna presenteras bara vid reformjudarna (Högberg, Isaksson & Sundqvist, 

2014, s. 187). Det finns således stora variationer i vad författarna berättar om de olika 

riktningarna, detta skulle kunna leda till fler frågetecken hos elever än utropstecken. De 

finns även en generalisering att lägga märke till. När de beskriver var i världen som 

ultraortodoxa judar bor ger de väldigt tydliga exempel. De skriver: ”Ultraortodoxa judar 

finns i huvudsakligen i Jerusalem […], men även i New York, Montreal och 

Antwerpen.” (Högberg, Isaksson & Sundqvist, 2014, s. 187) Även om det förmodligen 

inte är författarnas avsikt att få elever att tro att ultraortodoxa judar bara bor på dessa 

platser finns den risken framförallt på grund av att de är så specifika när de presenterar 

platserna. Groth skriver att det finns ultraortodoxa gemenskaper och bostadsområden 

ibland annat Israel, USA och London (Groth, 2002, s. 247). Läroboken hade tjänat på 

att benämna länder eller vara tydliga med att de finns enskilda ultraortodoxa 

bostadsområden i bland annat dessa städer. 
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Prio Religion presenterar även i kapitlet om hinduism ”Varierande tolkningar”. Till 

skillnad från deras kapitel om judendomen beskrivs inga tydliga riktningar utan istället 

presenteras olika vägar att uppnå moksha1. Även Hare-Krishna rörelsen samt jainismen 

och sikhismen finns beskrivna (Högberg, Isaksson & Sundqvist, 2014, s. 280ff). Det är 

problematiskt att sikhismen och jainismen beskrivs som en tolkning av hinduismen 

eftersom det är egna religioner som visserligen har många likheter med hinduismen men 

trots allt är separata religioner (Jacobsen, 2004, s. 9). Även buddhismen är en religion 

med ursprung i hinduismen men kategoriseras inte som en tolkning av hinduismen i 

läromedlen. Det råder delade meningar om huruvida Hare-Krishna rörelsen ska räknas 

som en hinduisk riktning eller en nyreligiös rörelse. Jacobsen beskriver Krishna-

rörelsen som en del av hinduismen och en riktning. Hare Krishna-rörelsen har flera 

gurus som har varit framgångsrika internationellt (Jacobsen, 2004, s. 21). Olav Hammer 

skriver i boken På spaning efter helheten: New age en ny folktro? att hinduiska tankar 

ligger till grund för flera nyreligiösa rörelser bland annat Krishnarörelsen (Hammer, 

2004, s. 104).  

Även Berlin och Ring beskriver judiska riktningar och presenterar ortodoxa, 

ultraortodoxa, konservativa, liberala och sekulariserade judar. Av de tre granskade 

läroböckerna är Religion. 8 det mest konsekventa vad gäller framställningen av 

judendomens riktningar men också det mest kortfattade. De nämner matreglerna och hur 

män och kvinnor sitter i synagogan. Däremot får inte ultraortodoxa judar en egen 

överskrift utan nämns kort i samband med ortodoxa judar (Berlin & Ring, 2012a, s. 

24f). De beskriver också tre riktningar i hinduismen vilka de väljer att kalla för ”De som 

tillber guden Vishnu”, ”De som tillber Shiva” och ”De som tillber gudinnorna” (Berlin 

& Ring, 2012b, s. 29). Beskrivningen av riktningarna är kortfattad men de kan liknas 

vid de riktningar som Jacobsen (2004, s. 119) benämner som vishnuism, shivaism och 

shaktism.  

 Till att börja med kan det konstateras att böckerna överlag inte är konsekventa när 

de beskriver de olika riktningarna inom judendomen. De följer ingen tydlig struktur 

genom att nämna de olika riktningarnas syn på samma sak. Exempelvis hade det varit 

högst lämpligt att beskriva alla riktningars ursprung och inte bara någon av dem. I och 

med detta blir det svårare att jämföra riktningarna och deras syn på hur religionen bör 

utövas. Det ger ingen tydlig bild på de varierande tolkningarna och bruken som finns 

                                                 

1
 Moksha innebär frälsning från återfödelse (Jacobsen, 2004, s. 21) 
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som krav från Skolverket (2017, s. 4). Varken Utkik Religion eller Prio Religion 

beskriver riktningarna vishnuism, shivaism och shaktism. Eftersom Jacobsen (2004, s. 

119) menar att man kan göra en åtskillnad mellan riktningarna genom textliga och 

teologiska traditioner så bör läroböckerna ta hänsyn till det och även presentera de stora 

hinduiska riktningarna.  

En anledning till varför endast en bok nämner dessa riktningar inom hinduismen kan 

vara att många hinduer själva inte tänker sig tillhöra någon speciell riktning. Ofta 

upplever de inte att deras religiösa praxis skiljer sig från andra hinduers. Inte heller 

templens utseende skiljer sig särskilt mycket däremot kan ritualerna variera något. 

Därför är det lämpligt att prata om riktningarna som ”religiösa traditioner inom samma 

familj.” (Jacobsen, 2004, s. 119) Eftersom dessa riktningar är erkända bör de ändå 

finnas beskrivna i läromedlen för att vara konsekventa mellan religionerna. Beskrivs 

judiska riktningar bör hinduiska riktningar också beskrivas på ett tydligt sätt. Annars 

finns risker för att religionen uppfattas mer enhetlig än den egentligen är.  

6.3 Riter och högtider 

Trots att riter, handlingar och högtidsfirande varierar inom religionerna beskrivs de 

ofta bara på ett vis. Bland annat skrivs i Utkik Religion att ”Redan vid treårsåldern lär 

sig judiska barn att be morgon- och kvällsbön.” (Olofsson & Uppström, 2014, s. 44) 

Även Prio Religion beskriver olika seder vid bönen. Författarna berättar att judiska män 

bär tefillin2 vid morgonbönen (Högberg, Isaksson & Sundqvist, 2014, s. 183). Många 

judar håller inte lika hårt på buden från Toran idag som judar gjorde förr. Idag är de 

många judar, inklusive de ortodoxa som känner sig ha en frihet att välja vilka bud som 

har särskild personlig spirituell betydelse (Cohn-Sherbok, 2003, s. 401). Det innebär att 

det finns flera judiska män som inte bär teffilin men det betyder också att det finns 

kvinnor som väljer att bära teffilin vid bön. Inte heller alla judiska barn lär sig be när de 

är tre år.  

Även i Religion. 8 sker generaliseringar i samband med bönen. De skriver ”Den som 

är jude ber till Gud varje morgon och kväll.” (Berlin & Ring, 2012a, s. 27) Groth säger 

att det är en plikt för judiska ortodoxa män att be tre böner om dagen (Groth, 2002, s. 

140). Med andra ord beskriver Berlin och Ring inte enbart de ortodoxa judarnas 

                                                 

2
 Teffilin är två läderkapslar som fästs med läderremmar runt vänstra överarmen och i pannan 

(Groth, 2002, s. 143). 
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förhållande till bönen utan också enbart männens religion. Kvinnorna är nämligen enligt 

ortodox syn befriade från plikter som måste utföras på specifika tider såsom att be de 

dagliga bönerna (Groth, 2002, s. 144).  

Olofsson och Uppström beskriver hur en puja3 går till. De säger även att ”Varje hem 

har ett altare där man utför puja […] en eller två gånger om dagen.” (Olofsson och 

Uppström, 2014, s. 249) Jacobsen menar att många hinduer genomför en puja på 

morgonen och kvällen men inte alla. Vidare är den beskrivning av puja som görs i Utkik 

Religion den mer utförliga varianten. Ofta utförs en mycket enklare form framförallt på 

grund av tidsbrist (Jacobsen, 2004, s. 304). Även i Prio Religion beskris hur en puja i 

hemmet kan gå till. Jag anser att det blir en alltför grov generalisering i och med att man 

inte berättar att en puja kan gå till på andra sätt i hemmet. Beskrivningen av hur en puja 

går till är inte generaliserad på samma vis i Religion. 9. Däremot finns en del 

formuleringar i samband med puja som är värda att nämna. De skriver ”En hindu visar 

sin tro genom att hålla gudstjänst.” (Berlin & Ring, 2012b, s. 30) och ”Den som 

mediterar upprepar den heliga stavelsen aum tyst för sig själv.” (Berlin & Ring, 2012b, 

s. 30) Genom att skriva att hinduer visar sin tro genom gudstjänst finns risk att elever 

får uppfattningen av att hinduer endast visar sin tro på det viset. Hinduer visar sin tro 

precis som alla andra religiösa, på många olika sätt. Eftersom hinduismen är en religion 

som har stort fokus på handling finns många fler sätt att visa sin tro än endast genom 

puja. Jacobsen (2004, s. 32) beskriver att hinduer visar tillbedjan i exempelvis tempel, 

genom ritualer, sakrament och hängivelse till Gud. Alltså många fler sätt än enbart 

genom puja. Även den andra formuleringen som har med stavelsen aum att göra kan 

sägas vara generaliserande. Det är sant att ljud och olika mantran har stor betydelse 

inom hinduismen men det finns en stor variation av mantran som används vid olika 

tider och för olika handlingar (Jacobsen, 2004, s. 62ff). Genom att bara beskriva aum 

som det mantra som används vid meditation är att ge en alltför förenklad bild av 

sanningen. 

Tecknen på inkonsekvens är inte lika stora i det här temat som exempelvis i temat 

om riktningar. Det finns dock ett exempel som är värt att nämna. Utkik Religion är inte 

konsekvent mellan religionerna vad gäller övergångsriter. Under kapitlet om 

judendomen finns ett avsnitt om övergångsriter medan kapitlet om hinduismen helt 

saknar det (2014, s. 45f). Det finns inget skrivet om namngivning, äktenskap eller 

                                                 

3
 Puja översätt till rituell tillbedjan, kult, gudstjänst (Jacobsen, 2004, s. 350) 
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begravning under hinduismen men alla dessa tre finns representerade hos judendomen. 

Det finns en mening som behandlar giftermålet och det handlar om kvinnornas kamp 

och skälet till abort av flickor. Där skrivs att det enligt traditionen är flickans föräldrar 

som betalar bröllopet och utöver detta ska de också betala en hemgift (Olofsson & 

Uppström, 2014, s. 251). Med andra ord har övergångsriterna som är en central del av 

det hinduiska livet helt ignorerats medan de beskrivs på ett relativt utförligt vis vad 

gäller judendomen.  

I alla läroböcker beskrivs övergångsriter inom judendom och hinduism med mer eller 

mindre generaliseringar. I Religion. 8 beskrivs bar och bat mitzva på samma vis och att 

det gäller alla judiska barn oavsett inriktning eller kön, även processen skrivs på samma 

sätt (Berlin & Ring, 2012a, s. 30). Det tas ingen hänsyn till att bat mitzva framförallt 

brukas i icke-ortodoxa inriktningar och att flickor inte alltid får läsa ur Torarullarna 

under gudstjänsten. Det nämns heller inget om att flickor blir religiöst myndiga redan 

vid tolv års ålder (Groth, 2002, s. 258). Unterman beskriver bar och bat mitzva och 

menar likt Groth att bat mitzva huvudsakligen genomförs i reformjudiska församlingar 

men att det börjar brukas i vissa ortodoxa församlingar (Unterman, 1996, s. 132). Även 

Ivan G. Marcus talar om bar och bat mitzva och historien bakom dessa riter. Han menar 

att det fortfarande finns meningsmotståndare bland ortodoxa judar ifall bat mitzva ska 

genomföras men att det idag finns möjligheter att genomgå bat mitzva för ortodoxa 

flickor som vill göra det (Marcus, 2004, s. 115f). Vidare växlas norm för tolkning då de 

menar att en pojke efter bar mitzva räknas in i de tio vuxna män som krävs vid en 

gudstjänst. Groth (2002, s. 270) beskriver fenomenet minjan4 och menar att i många 

reformjudiska församlingar får även kvinnor räknas med i denna enhet.  

Olofsson och Uppström (2014, s. 45) generaliserar genom vissa meningar 

bröllopsceremonin. De skriver ”I samband med vigseln skriver mannen under ett 

äktenskapskontrakt. Där står det bland annat vad som händer om det skulle bli 

skilsmässa.” (Olofsson & Uppström, 2014, s. 45) Äktenskapskontrakt skrivs under i 

ortodoxa församlingar och inte i exempelvis reformjudiska församlingar (Groth, 2002, 

s. 250). Även Högberg, Isaksson och Sundqvist beskriver judendomens 

bröllopsceremoni på ett generaliserande vis. De skriver att ”Mannen ger sin blivande 

hustru en ring”. (Högberg, Isaksson & Sundqvist, 2014, s. 169) Detsamma skriver 

                                                 

4
 Krav på att tio vuxna judiska män ska samlas för att en traditionell gudstjänst ska kunna hållas 

(Groth, 2002, s. 134) 
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Berlin och Ring, nämligen ”Brudgummen ger bruden en ring och ett bröllopslöfte på 

hebreiska.” (Berlin & Ring, 2012a, s. 30) Här finns tydliga tecken på att ortodox 

judendom får fungera som norm för all judendom. Vid reformjudiska och konservativa 

bröllopsceremonier ger nämligen även bruden en ring till brudgummen (Cohn-Sherbok, 

2003, s. 541). Vidare menar Groth (2002, s. 250) att bröllopssederna varierar mycket 

mellan olika judiska församlingar, ofta beroende på vilken riktning församlingen tillhör.  

Olofsson och Uppström (2014, s. 46) presenterar begravningsceremonin på det viset 

de ofta går till utanför Israel. Groth (2002, s. 259) menar att man i Israel oftast begravs 

utan kista enbart insvept i vitt tyg. Vidare varierar sedvänjor som har med förberedandet 

av den döde för begravning mellan olika judiska traditioner och riktningar (Unterman, 

1996, s. 152).  

Som tidigare nämnts beskriver endast Prio Religion och Religion. 9 övergångsriter 

inom hinduismen. Prio Religion beskriver riter kring födelse, namngivning, 

hårklippningsceremonin, att bli vuxen och döden. Hårklippningsceremonin beskrivs 

generaliserande bland annat genom meningen ”Mellan ett och fem års ålder ska pojkar 

ha rakat huvud.” (Högberg, Isaksson & Sundqvist, 2014, s. 262) Trots att läroböckerna 

presenterar religionen som en mångfald av traditioner och ”en tro lika omväxlande som 

landet.” (Berlin & Ring, 2012b, s. 9) så beskrivs alltså övergångsritualer och 

högtidsfirande i flera fall väldigt generaliserande. Faktum är att det finns många fler 

övergångsritualer än de som presenteras men många av dem utförs inte av alla hinduer. 

De flesta hinduer går igenom tre stycken övergångsritualer som är knutna till födelse, 

äktenskap och död (Jacobsen, 2004, s. 290). Med andra ord är det många som 

överhuvudtaget inte genomgår hårklippningsceremonin eller den heliga trådens 

ceremoni som det läggs en hel del vikt på i framförallt Prio Religion. Dessutom finns en 

uppfattning bland de mest konservativa hinduerna att dessa övergångsritualer endast är 

till för dem som tillhör de tre högsta kasterna (Jacobsen, 2004, s. 290). De ritualer som 

beskrivs är också framförallt utformade efter männens hinduism. Kvinnorna har egna 

övergångsritualer (Jacobsen, 2004, s. 297). Likt Jacobsen konstaterar Flood (1996, s. 

203) att det är riterna vid födsel, bröllop och döden som är de viktigaste. Flood pekar 

också på att sättet ritualerna utförs på kan se väldigt olika ut och tolkas på olika sätt. Det 

kan variera geografiskt men riterna ger en slags enhet till hinduismen (Flood, 1996, s. 

198). Därför bör det på ett tydligare sätt framgå i läroböckerna vilkas perspektiv som 

presenteras. Både vad gäller firande av högtider och övergångsriter. 
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I både Religion. 9 (2012b, s. 34) och Prio Religion (2014, s. 87) beskrivs giftermålet 

och vikten av att bruden och brudgummen tillhör samma kast. Deras framställning kan 

få läsaren att uppfatta det som att äktenskap mellan olika kast är otänkbart. Jacobsen 

(2004, s. 108) menar att det är vanligt med giftermål inom kasten men att flera inte tar 

hänsyn till kasttillhörighet framförallt i städerna. Flood (1996, s. 60) menar att även om 

det är förbjudet med giftermål mellan kast så förekommer det. Vidare beskriver Berlin 

och Ring att ”Kvinnan flyttar till den nya familjen och lämnar sin egen.” (Berlin & 

Ring, 2012b, s. 36) Det förekommer visserligen att kvinnan flyttar till mannen, 

framförallt på landsbygden, men alla kvinnor flyttar inte ifrån sina familjer och sitt 

umgänge (Jacobsen, 2004, s. 295 & Flood, 1996, s. 205). Något jag reagerar på både 

vad gäller beskrivningen av giftermål i läroböckerna och i sekundärmaterialet är att 

författarna verkar beskriva äktenskapet på det viset som ofta är vanligt på landsbygden i 

Indien. Både Jacobsen och Flood talar om att det är vanligt att kvinnan flyttar till den 

byn som mannen bor i. Långt ifrån alla hinduer bor på landsbygden i Indien. Därför 

hade det varit intressant med ett perspektiv från städerna och andra delar av världen. 

Annars finns risk att läsaren uppfattar att hinduismen inte går att förena med det 

moderna samhället.  

Religion. 9 beskriver hur det går till när man hittar sin livskamrat inom hinduismen. 

”I kontaktannonser i tidningar anger man sin inkomst, utbildning och vilken kast man 

tillhör. På så sätt träffar man den rätta.” (Berlin & Ring, 2012b, s. 36) Här används ett 

exempel på hur det kan gå till och hur vissa träffar sin blivande make/maka. Att det 

verkligen alltid skulle gå till på det här viset verkar orimligt. En tydlig generalisering 

har gjorts som i sin tur förmedlar en allt för begränsad bild av hinduismen och dess 

utövare.  

Precis som övergångsriterna finns tendenser till grova generaliseringar vid 

beskrivandet av högtidsfiranden i samtliga undersökta läroböcker. Några exempel på 

generaliseringar är ”Försoningsdagen […] tillbringas i synagogan under fasta och bön. 

Ingen äter, ingen dricker – det är en dag för eftertanke.” (Högberg, Isaksson & 

Sundqvist, 2014, s. 171) ”Då ska den som är jude fasta och be sina medmänniskor om 

förlåtelse och också förlåta dem.” (Berlin och Ring, 2012a, s. 28) ”Pesach är också en 

familjehögtid då man samlas och runt bordet, äter en särskild festmåltid och läser om de 

dramatiska händelserna i Egypten.” (Olofsson & Uppström, 2014, s. 48) Enligt Groth 

har de ”judiska samfunden […] utvecklat sina egna seder: speciella myter, traditioner, 

sånger, maträtter.” (Groth, 2002, s. 230) Vidare säger Groth att det finns en ram för hur 
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högtiderna firas i traditionell judendom men i de mer liberala riktningarna firas 

högtiderna på olika sätt och i olika grad (Groth, 2002, s. 230). Även Unterman menar att 

judar i olika grad deltar i riter och högtidsfirande. Bland annat beskriver han att många 

judar brukar besöka synagogan på försoningsdagen även om de inte firar andra judiska 

högtider. Vidare berättar han också att sekulära judar i Israel brukar försöka undkomma 

den religiösa atmosfären under Yom Kippur genom att hålla gemensamma picknickar 

(Unterman, 1996, s. 165).  

Samma tecken på generaliseringar finns i läroböckernas kapitel om hinduism. Alla 

tre läroböcker behandlar högtiden Diwali. Olofsson och Uppström beskriver firandet av 

Diwali på ett generaliserande vis. Bland annat skriver de att gifta kvinnor får presenter 

av sina män och att barnen får nya kläder (Olofsson & Uppström, 2014, s. 249). Det 

verkar orimligt att alla kvinnor får presenter och alla barn nya kläder, fattiga människor 

har förmodligen inte den möjligheten. Detsamma gäller när Högberg, Isaksson och 

Sundqvist skriver ”Människorna städar och gör fint. Sedan tänder de små oljelampor 

och smyckar hemmet med blommor och pappersgirlanger.” (Högberg, Isaksson & 

Sundqvist, 2014, s. 266) Även i Religion. 9 går att läsa att ”Människor offrar pengar, 

läckra maträtter och smycken, och man ger varandra presenter.” (Berlin & Ring, 2012b, 

s. 32) Alla hinduer har inte samma möjligheter på grund av ekonomi eller kast. Det som 

skrivs är inte nödvändigt vis felaktigt men det är en förenkling som leder till att ett 

beteende får fungera som norm för alla hinduer och deras ritualer. Jacobsen skriver att 

vara hindu ofta innebär att ha kunskap om vad man ska göra och hur det ska göras. 

Däremot skiljer sig vad som är rätt att göra mellan olika platser (Jacobsen, 2004, s. 12f). 

Därför kan det finnas skillnader mellan hur högtider firas beroende på var i världen och 

var i Indien du bor. Detta borde läroböckerna ta hänsyn till. Eventuellt hade det varit 

bättre med en beskrivning av varför man firar högtiderna istället för att fokus ligger på 

beskrivningen av hur man firar. Alternativt hade det varit bra om det fanns olika 

beskrivningar, från olika platser eller riktningar.  

6.4 Religionen och samhället 

Både Utkik Religion och Prio Religion har avsnitt som handlar om religionerna och 

samhället. Även i detta avsnitt finns tecken på inkonsekvens. Bland annat har Olofsson 

och Uppström benämnt avsnitten olika i kapitlen om judendomen och hinduismen. I 

judendomskapitlet finns en rubrik som heter ”Judendomen i det israeliska samhället”. 

Där beskrivs precis som rubriken säger hur judendomen tar sig till uttryck i Israel. 
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Utöver detta finns en del som handlar om judars situation i andra länder där bland annat 

Malmö representerar Sverige (Olofsson & Uppström, 2014, s. 60ff). I kapitlet om 

hinduismen finns ett avsnitt om ”Hinduismen och samhället” men det är inte 

specificerat vilket land det talas om. Första stycket inleds med meningarna ”Det är alltid 

svårt att veta vad i det indiska samhället som beror på religionen och vad som beror på 

annat. Nedan följer några exempel där religionen spelar och har spelat en viktig roll.” 

(Olofsson och Uppström, 2014, s. 250). Redan där poängteras att det är hinduismen i 

det indiska samhället som beskrivs och inget annat samhälle. Vidare skrivs om 

kastsystemet och dess historia, Mahatma Gandhi och hinduiska kvinnors situation och 

kamp i Indien. Dessutom berättas om kornas roll i det indiska samhället (Olofsson & 

Uppström, 2014, s. 250ff). Jag anser att rubriken är missvisande och framförallt i 

relation till judendomskapitlet. Det finns även ett avsnitt som kallas ”Hinduismen och 

västerlandet”. Ett stycke handlar om The Beatles och George Harrisons relation till 

hinduismen och Transcendental Meditation. I övrigt finns en egen del om Krishna-

rörelsen samt Transcendental Meditation och yoga. Om man ska definiera Krishna-

rörelsen såsom Hammer gör och klassificera den som nyreligiös finns inget beskrivet 

om hinduer utanför det indiska samhället. Jacobsen säger att hinduismen är en religion 

som idag finns representerad i nästan alla delar av världen (Jacobsen, 2004, s. 335). 

Trots detta finns inget beskrivet i någon av läroböckerna om hur det hinduiska livet kan 

se ut utanför Indien. Något som skulle vara värt att beröra skulle vara synen på kast i 

hinduiska gemenskaper utanför Indien eller i samband med konvertering, högtidsfirande 

eller övergångsriter. 

Som nämnts ovan har även Prio Religion ett avsnitt om samhälle och religion i de 

båda religionerna. Likt Utkik Religion är det främst det israeliska samhället som 

behandlas. Bland annat beskrivs judiska domstolar i samband med äktenskapet 

(Högberg, Isaksson & Sundqvist, 2014, s. 190ff). Hinduismens roll och samhället är 

mycket kopplat till Indien och kastsystemet får stort utrymme. En intressant skillnad 

mellan det som skrivs om judendomen och hinduismen är att i kapitlet om judendom 

presenteras synen på homosexualitet. Dessutom skrivs det om synen på skilsmässa i 

judendomskapitlet men inte i kapitlet om hinduismen.  

Inget enskilt avsnitt om religion och samhälle finns i Religion. 8 och Religion. 9 men 

det finns ett avsnitt som kallas ”Kvinna och man i judendomen/hinduismen”. Återigen 

är författarna konsekventa i vad de presenterar om de olika religionerna vad gäller 

utrymme och innehåll.  
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I alla undersökta läroböcker beskrivs kons roll i hinduismen och samhället. I Utkik 

Religion berättas om kons historiska roll i det indiska samhället men också den 

symboliska betydelsen som finns kvar än idag. Det är tydligt att de presenterar kornas 

roll i det indiska samhället då de väljer att beskriva att korna rör sig fritt på gatorna 

(Olofsson & Uppström, 2014, s. 252). Prio Religion beskriver också detta fenomen men 

är mer beskrivande kring kornas roll i Indien. Bland annat skriver de: ”Istället strövar de 

fritt omkring på gator och torg. Sjuka och gamla kor tas om hand på speciella ko-

kliniker.” (Högberg, Isaksson och Sundqvist, 2014, s. 279) Även i Religion. 9 beskriver 

man kons helighet men man tar en annan utgångspunkt och genom att beskriva det på 

följande vis: 

Människor svälter i Indien. Då kan man fråga sig varför de inte äter kor? Jo, 

de flesta hinduer är vegetarianer och om de skulle börja äta kött måste man 

föda upp många, många fler kor. De som finns nu skulle inte räcka långt. En 

sådan kouppfödning skulle bli dyr.  

                   (Berlin & Ring, 2012b, s. 25) 

Alla läroböcker försöker med olika exempel visa hur viktiga korna är i Indien 

och hinduismen. Jag tycker de misslyckas med att dra kopplingar utanför det 

indiska samhället eftersom de exempel som ges är alla tydligt kopplade till Indien. 

Pew Research center har undersökt antalet religiösa i världen år 2010 och 

estimerat antalet religiösa till år 2050. De har fått fram att det år 2010 bodde ca 

890 000 hinduer i Storbritannien (Pew Research center, 2015, s. 96). Så vitt jag 

vet vandrar det inte runt kor på gatorna i Storbritannien trots att det är det nionde 

landet i världen där flest hinduer bor. Det hade varit intressant att veta vilken 

relation hinduer i andra delar av världen har till kor.  

Att försöka förklara kornas betydelse genom att använda fattigdomen i Indien 

anser jag är ett misslyckande. När Berlin och Ring gör detta får åtminstone jag en 

bild av att det är hinduismens fel att det finns människor som svälter i Indien.  

6.5 Kläder 

Två av läroböckerna har avsnitt som handlar om judars och hinduers kläder. I Prio 

Religion beskrivs att de flesta i judendomen klär sig precis som de vill men att många 

män väljer att ha kippa. De berättar också att några judar följer anvisningarna i texterna 

och därför täcker en del kvinnor håret och män låter håret växa vid tinningarna 

(Högberg, Isaksson & Sundqvist, 2014, s. 170). Dessvärre nöjer författarna sig med att 

säga att vissa judar gör på det viset och drar ingen koppling till speciella riktningar där 
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detta är vanligt. Som elev utan tidigare förkunskaper om de olika riktningarna kan det 

vara svårt att urskilja vilka som tolkar texterna på det här viset. Även Religion. 8 

beskriver judars klädsel men är tydligare med att precisera vilken riktning det handlar 

om. De beskriver också varför män ska bära kippa och varför vissa kvinnor klipper av 

håret och bär peruk (Berlin & Ring, 2012a, s. 32).  

Läroböckerna uppvisar en tydlig konsekvens och struktur eftersom de också 

beskriver klädsel inom hinduismen. Jag ställer mig dock tveksam till om det är relevant 

att nämna klädsel i samband med hinduismen. Båda läroböckerna inleder nämligen 

avsnitten som handlar om klädsel med att säga att kläderna som traditionellt används i 

Indien inte är knutna till hinduismen. Högberg, Isaksson och Sundqvist (2014, s. 266) 

skriver att de klädesplagg som traditionellt används av män och kvinnor i Indien även 

bärs av muslimer. Berlin och Ring (2012b, s. 36) börjar stycket med att konstatera att 

klädseln i Indien inte är knuten till någon religion och att den varierar mellan män och 

kvinnor likt den gör i andra länder. Det finns ingen koppling till några heliga skrifter där 

klädsel omnämns tillskillnad från kapitlet som behandlar judendom. Det här ett tydligt 

tecken på att strukturen i vad man presenterar om religionerna kan frångås när det inte 

är relevant. Istället för att skriva att hinduer klär sig som alla andra hade man kunnat 

utelämna avsnittet om klädsel totalt och istället skrivit om något som är mer relevant för 

religionen. Det visar heller inte på några skillnader mellan olika tolkningar i religionen 

som det görs när klädsel behandlas i samband med judendomen.  

Återigen uppmärksammas att religionen är starkt förknippad med landet Indien och 

att det som presenteras är svårt att skilja från religionen och landets traditioner.  
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7 Stereotyper  
I boken Stereotyper, kognition och kultur beskriver Perry R. Hinton att en stereotyp 

har tre viktiga komponenter. Den första innebär att en grupp människor kan kännas igen 

genom en viss egenskap. Egenskaperna kan vara allt ifrån ålder, etnicitet, sysselsättning 

till religiös övertygelse. Människor kan med andra ord identifieras som en grupp utifrån 

att de äger Volvo, hund och villa såsom en Svensson eller genom mer fysiska attribut 

som kön eller hårfärg. Genom detta kan vi skilja en grupp människor från andra genom 

en viss egenskap. Nästa steg är att gruppen tillskrivs ytterligare en egenskap. Vanligtvis 

är det ett personlighetsdrag men det är inte ett krav. Denna egenskap tillskrivs sedan alla 

tillhörande samma grupp. När vi identifierar att en person tillhör en specifik grupp, till 

exempel att personen är jude eller hindu, tillskriver vi personen den stereotypa 

egenskapen. Det skulle kunna innebära att när vi konstaterat att en person är jude så drar 

vi slutsatsen att personen håller hårt på traditioner (Hinton, 2003, s. 11f). 

Det finns olika teorier till varför människor kategoriserar människor. En av dessa är 

att det är enklare och således mer praktiskt att beskriva en person utifrån den grupp den 

tillhör än att lista olika egenskaper (Hinton, 2003, s. 54). När kategoriseringen skett 

behöver inte heller kognitiva resursers läggas på att hitta information om specifika 

medlemmar för att bilda sig en uppfattning av hela gruppen. I och med detta kan den 

sociala kategoriseringen spara tid och kognitiva resurser för iakttagaren. 

Kategoriseringen kan också leda till att iakttagaren kan förutse hur deltagare i gruppen 

kan komma att agera vid eventuell framtida interaktion (Araya, 2003, s. 8f). Det finns 

flera faktorer som kan förespråka användningen av stereotyper. Den främsta funktionen 

som stereotyper fyller är att bevara kognitiva resurser. I fallet där stereotyper fungerar 

på detta vis används de när iakttagaren har låg tillgång till kognitiva resurser, när de är 

under tidspress eller när mottagaren saknar motivation för att göra en eftertänksam och 

riktig bedömning av gruppen i fråga (Araya, 2003, s. 12).  

James Hilton och William von Hippel (1996, s. 242) menar att det finns flera olika 

sätt stereotyper kan representeras. En av dessa utgår från mönster- eller 

exempelstereotyper. Detta innebär att den specifika gruppen representeras av några 

mönsterindivider ur gruppen. Ortodoxa judar och indiska hinduer är mönsterindivider i 

de läromedel som undersökts. Detta beror bland annat på läroböckernas generaliserande 

beskrivningar av riter och högtidsfiranden. Jag har också lagt märke till att när 

läromedlen använder sig av ord för att undvika grova generaliseringar såsom vissa, 

många eller några, är exemplen oftast hämtade från den ortodoxa riktningen. Inom 
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hinduismen är det den indiska hinduismen som presenteras och blir stereotyp för 

religionen. Detta uppmärksammas exempelvis när böckerna skriver om kornas roll i 

religionen och det indiska samhället men också när det talas om hinduiska kvinnors 

situation är det kvinnor i Indien som beskrivs. Även klädseln är kopplad till Indien och 

inte religionen. Det hade varit intressant för eleverna att få reda på hur dessa fenomen 

och trosföreställningar fungerar i andra samhällen än det indiska. Bland annat hur 

hinduer som bor i andra delar av världen än Indien ser på kastsystemet eller på vilket 

sätt de firar högtider och andra riter. 

Det finns andra sätt att förstå stereotyper och hur de används. Ett av dessa handlar 

om att studera språket och dess användning. Detta synsätt ifrågasatte den tidigare 

uppfattningen om att fördomar var oundvikliga på grund av perceptionens egenskaper. 

Teorin innebär att fördomar förekommer mot grupper även om vi inte har några 

erfarenheter av dem. Genom en undersökning där deltagare fick tilldela egenskaper till 

nationaliteter kunde bevis lyftas fram. Alla deltagare i undersökningen kunde utan 

svårigheter tilldela nationaliteter egenskaper trots att tre av dem var påhittade. Detta 

innebär att fördomar kan förekomma mot grupper som vi aldrig stött på tidigare. Det 

visar sig också att fördomar uttrycks genom språket. Vi har möjlighet att använda 

språket på ett flexibelt vis. Språket kan användas för att förenkla världen och därmed 

förmedla våra fördomar men det kan också användas för att förmedla tolerans och ge en 

förståelse för olika komplexa sammanhang (Hinton, 2003, s. 128f). 

Läromedelsförfattarna har därmed möjlighet att bryta fördomar som eleverna kan ha 

innan de möter olika religioner i skolan. I många fall misslyckas de ändå med det. Det 

handlar bland annat om allt för förenklade och ensidiga beskrivningar av religionerna 

och religionernas praxis.  

Människor använder flera olika stereotyper och inte bara en när de beskriver 

människor (Hinton, 2003, s. 145). Detta kan jag se tecken på i läromedlen utifrån 

resultatet. Det är inte enbart den ortodoxa judendomen som är stereotyp; ofta är det de 

ortodoxa judiska männens religion som presenteras och blir en norm för 

religionsutövandet. Det handlar bland annat om när läromedlen beskriver bönen och 

krav kring de dagliga bönerna. Samma tecken finns att se när hinduismen beskrivs. Det 

har tidigare nämnts att det är den indiska hinduismen som presenteras i läromedlen. 

Ofta är det dessutom de högkastiga männens religion som beskrivs. Tecken på detta kan 

bland annat ses i beskrivningen av övergångsriter i Prio Religion och Religion. 9. 
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Människor försöker förklara varför personer agerar som de gör. Stereotyper är ett 

hjälpmedel som ger oss ett färdigt svar på varför människor beter sig på ett visst sätt. 

Om personerna agerar som stereotypen förutsäger behövs ingen ytterligare förklaring; 

om de inte beter sig förutsägbart behöver det inte leda till att stereotypen förändras. Det 

beror bland annat på att personer som avviker från stereotypen betraktas som subtyper. 

En förändring av stereotypen sker troligast när flera individer i en grupp har ett 

avvikande beteende (Hinton, 2003, s. 103f).  

Även om samtliga läromedel presenterar de olika riktningarna inom judendomen och 

Utkik Religion samt Prio Religion nämner Hare Krishna som en del av västvärlden så 

blir dessa avvikande från stereotypen som presenteras. Utifrån det som Hinton skriver 

om avvikande beteende kan vi dra slutsatsen att de få gånger som något avvikande 

presenteras förändras inte stereotypen utan de blir istället subtyper. I och med detta 

finns det risk för att eleverna får en alltför ensidig bild av de båda religionerna och dess 

utövare och stereotyper förmedlas vidare. Med detta sagt är det viktigt att nämna att det 

som läromedlen säger ofta är en förenkling som inte alltid behöver vara felaktig, 

däremot förmedlas en bild av religionen som blir allt för ensidig och därmed 

missvisande. Då kan man fundera på varför det förekommer stereotyper i läromedel. 

Bland annat kan det bero på det begränsade utrymmet som läromedelsförfattarna har att 

använda sig av. Genom att beskriva en form av de olika religionerna så sparar även 

läromedelsförfattarna tid och kognitiva resurser både för sig själva och eleverna.  
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8 Slutsatser 
Utifrån mitt resultat kommer jag fram till att det fortfarande förekommer grova 

generaliseringar och inkonsekvens i läromedlen. Graden av konsekvens varierar mellan 

de olika läromedlen. Vissa läromedel är mer konsekventa än andra men genom 

resultatet kan vi dra slutsatsen att i vissa avseenden är alla granskade läromedel 

inkonsekventa. Ett exempel handlar om religionernas historia. Där kan det finns tydliga 

exempel som nämnts tidigare att läromedlen inte är konsekventa vad gäller mängden 

eller sättet som religionernas historia beskrivs. Inte heller när läromedlen beskriver 

riktningar är de konsekventa. Exempelvis är det endast Religion. 9 som beskriver 

riktningarna vishnuism, shivaism och shaktism inom hinduismen. Läromedlen är likaså 

inkonsekventa när de beskriver riktningarna inom judendomen då de väljer att berätta 

olika saker om riktningarna. Utkik Religion till skillnad från de övriga är inte 

konsekventa när det beskriver övergångsriter. Det nämner nämligen inga övergångsriter 

i kapitlet om hinduism. De brister i konsekvensen i rubriksättningen av avsnitten 

religion och samhälle. Där finns ett kapitel om religionen i Israel och ett om hinduismen 

i samhället men den senare beskriver egentligen bara hinduismen i Indien. I ett avsnitt 

är läromedlen kanske väl konsekventa och det handlar om klädseln i de båda 

religionerna. Eftersom klädseln i Indien inte är direkt kopplad till hinduismen finns det 

ingen anledning att nämna det överhuvudtaget. Med andra ord behöver inte konsekvens 

i läromedel mellan religioner innebära ett bra läromedel. Dock är det i vissa avseenden 

nödvändigt att vara det för att inte favorisera en religion över en annan. Konsekvensen 

när läromedel presenterar riktningar inom en religion är viktig för att eleverna ska få 

samma fakta och förståelse för de olika riktningarna. Det som kan konstateras är att 

bristerna i konsekvens skiljer sig mellan läromedlen men alla läromedel är på något sätt 

inkonsekventa i sina framställningar av judendomen och hinduismen.  

Som tidigare nämnts görs flera grova generaliseringar i alla läromedel. De tydligaste 

framgår när riter och högtider ska presenteras. Ofta ges en bild av att alla firar en högtid 

på samma sätt eller att exempelvis bröllopsceremonin genomförs likadant av alla judar 

och hinduer. Generaliseringarna i läromedlen kan vara problematiska eftersom de leder 

till en alltför ensidig bild av religionen. Det förmedlas en bild i läroböckerna där båda 

religionerna är mer enhetliga än vad de i verkligheten är. Detta leder till att eleverna får 

en förenklad bild av komplexa religioner vilket kan innebära att de får en alltför 

stereotyp bild av religionerna.  
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Utifrån generaliseringarna som finns i läromedlen kan det konstateras att stereotyper 

kopplade till religionerna förekommer. De är mönstergrupper som får representera hela 

religionen. För judendomen är det de ortodoxa judarna som får fungera som norm för 

hela religionen och för hinduismen är det den indiska hinduismen som beskrivs.  

Slutligen skulle vilja lämna några tips till framtida läromedelsförfattare. För det 

första bör författarna öka konsekvensen mellan framställningarna av religionerna. 

Möjligen kan detta förenklas genom att ha några stående huvudrubriker formulerade 

utifrån kursplanen i religionskunskap. De bör dock inte vara för styrda av dessa då det 

självklart finns stora skillnader mellan vad som är viktigt i de olika världsreligionerna.  

För att undvika missvisande generaliseringar finns flera vägar att gå. För att försöka 

visa på mångfald inom religioner skulle vissa ord kunna underlätta. Till exempel kan 

författaren använda sig av ord som många, flera, vissa, några, en del och så vidare. 

Detta för att förminska möjligheten till en ensidig bild. Även om dessa ord användas 

kan det finnas risk för att det förvirrar elever eller att de helt enkelt bortser från dem när 

de läser. Därför tycker jag att författarna bör nämna vilka som genomför en rit på ett 

specifikt sätt, till exempel att ortodoxa judar brukar fira Sabbaten på det här sättet. De 

skulle också kunna ge flera olika exempel på hur andra judar firar Sabbaten och på så 

vis undvika att eleverna får en felaktig bild av religionen och dess utövare.  

Dessutom bör författarna vara uppmärksamma på att inte bara beskriva ett perspektiv 

hela tiden utan växla tolkning eller beskriva flera tolkningar och handlingar vid en och 

samma rit, högtid eller annat. En annan väg att gå skulle kunna vara att istället för att 

lägga fokus på hur riter går till eller högtider firas, vilket vi sett kan variera mycket, kan 

det istället förflyttas till anledningen varför en rit genomförs eller högtid firas. På så vis 

kan läromedlen på ett naturligt sätt också få eleverna att få kontakt med religionernas 

urkunder och heliga skrifter.  

Det finns fler mål för kritik i de undersökta läromedlen. Denna studie har riktat in sig 

på konsekvens, generaliseringar och stereotyper. Vid genomläsning av materialet 

upptäcktes bland annat faktafel, klumpiga formuleringar och brister i bildbruket. 

Därmed finns det trots ett stort antal genomförda undersökningar av läromedel 

fortfarande anledning till granskning och analys av dem. 
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