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Abstract 

The purpose of this study has been to examine how Buddhism has been presented and 

represented in textbooks for Religious Education in Upper secondary school between 

2003 and 2013. Four textbooks have been used for the study, where two are linked to 

the new curriculum from 2011 and two are the older versions. By using comparative, 

narrative and visual text analyses the study examines how historical context, figures and 

Buddhism of today are represented in the textbooks. The study shows a shifting change 

in the textbooks. The study concludes that the textbooks that are linked to the new 

curriculum from 2011 have highlighted the role Buddha as a down-to-earth person, 

which is not the case in the older textbooks. Simultaneously, the new textbooks have 

chosen to focus more on teachings of Buddhism and to exclude the historical context to 

a certain degree, something that was dominant among the older textbooks.  Image 

analysis also shows a change between older and newer textbooks, where most of the 

pictures in older textbooks show a dim and closed environment for the viewer's eyes. 

The changes in the newer textbooks provide greater diversity in the presentation of 

Buddhism, where today's audience may enjoy not only an illustration of Buddhism but 

many varieties of Buddhism through the narrative and pictures.  
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1 Inledning 

Under min verksamhetsförlängda utbildning kom jag i kontakt med många läroböcker i 

ämnet religionskunskap som använts i undervisningen. Där kom jag även att 

uppmärksamma att läroböcker fortfarande står för en stor del av undervisningen inom 

religionskunskap. Niklas Ammert, professor i historia med inriktning mot 

utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik, gör en liknande observation; läroböckerna har 

fortfarande en central roll för undervisningen samt planeringen för undervisningen.
1
 

Även många religionslärare som jag har stött på under min verksamhetsförlagda 

utbildning argumenterar för att läroboken är det snabbaste och ”säkraste” sättet för att 

komma åt relevant material för undervisningen. Däremot är läroboken inte helt 

klanderfri. Kjell Härenstam, professor i religionsvetenskap, menar att skolböcker i 

praktiken har svårt att återskapa en sammanhållen bild av en annan kultur. Riter och 

ceremonier inom andra kulturer tenderar att bli abstrakta för eleverna, menar 

Härenstam.
2
 

Vidare nämner Härenstam att läroboken påverkas av andra bakgrundsfaktorer som 

till exempel massmedia och politiken.
3
 Han menar att presentationen av buddhismen i 

läroböcker har förändrats i samband med förändringen av det politiska och ideologiska 

klimatet i Sverige vilket skapar en selektiv bild av det som presenteras.
4
 Läroböcker är 

en spegel av den samtid de är producerade inom. Läroboksförfattare kan ha avsikter att 

presentera en selektiv bild av buddhismen där vissa delar lyfts fram tydligare än andra.  

Under mina verksamhetsförlagda utbildningar uppmärksammade jag att det förekom en 

variation i det som läroböckerna på de olika skolorna valde att skriva om buddhismen.  

Elever som går på gymnasiet bildar oftast en uppfattning om att det som står skrivet i 

läroböcker är viktig, rätt och sann kunskap. Ammert skriver att läroböcker utgör en 

specifik genre av böcker som omfattas av en föreställning om att det som står i 

läroböckerna är sant för både lärare och elever.
5
 Även om lärare är medvetna om att allt 

som skrivs har en stor påverkan, kan det för elever som går på gymnasiet inte alltid vara 

                                                 
1
 Niklas Ammert (red). Att spegla världen: Läromedelsstudier i praktik och teori, Lund: Studentlitteratur, 

s.26. 
2
 Kjell Härenstam, Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap. Lund: 

Studentlitteratur. 2000, s.6. 
3
 Kjell Härenstam. Skolboks-islam: Analys av bilden av Islam I läroböcker i religionskunskap. Göteborg: 

Göteborgsuniversitet, 1993, s.6.   
4
 Kjell Härenstam, Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap. s.6. 

5
 Ammert (red), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. s.26. 
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uppenbart att läroböcker är tolkningar och har formats och påverkats av olika 

samhällsprocesser.  

1.1 Syfte  

Med utgångspunkt i det som problematiseras i inledningen fokuserar denna studie på att 

undersöka budhismens porträttering i fyra läroböcker. Två läroböcker är kopplade till 

kursplanen för Religionskunskap A och de två andra är reviderade och kopplade till den 

nya kursplanen för Religionskunskap 1 det vill säga Gy11 (se kapitel 1.3). Syftet är att 

undersöka likheter och skillnader i framställningen av buddhismen med utgångspunkt i 

historia, gestalter och samtida buddhism. Studien undersöker också hur likheterna och 

skillnaderna tar sig i uttryck i de fyra läroböckerna som är kopplade till de olika 

kursplanerna.  

 

Frågeställningar för uppsatsen är följande: 

 Hur presenteras buddhismen i text och bild med avseende på historia, gestalter 

och samtida buddhism?  

 Förekommer det likheter och skillnader i framställningen av buddhismen mellan 

läroböckerna som är kopplade till kursplanen för Religionskunskap A och 

Religionskunskap 1 med avseende på de tre ovanstående teman?  Om det 

förekommer likheter och skillnader, hur tar sig det i uttryck? 

 På vilket sätt kan framställningen av buddhismen i läroböckerna kopplas till 

postkoloniala tendenser? 

1.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som lyfts fram här nedan är av varierande art, men det som är 

gemensamt för all tidigare forskning är att det handlar om läromedelsanalyser. Avsnittet 

är en blandning av undersökningar inom olika religioner, men trots det finns det likheter 

mellan dessa undersökningar och det som denna studie undersöker. Förhoppningsvis 

kan deras slutsatser stärka denna studie. Även om det råder en brist av 

läromedelsanalyser inom religionskunskapen har många studenter skrivit uppsatser på 

området och detta vittnar om betydelsen av forskningsområdet för blivande lärare. 

1.2.1 Liknande läromedelsstudier 

Religionsvetaren Kjell Härenstam är professor emeritus i religionsdidaktik vid Karlstads 

universitet och har bland annat forskat om hur islam framställs i svenska läroböcker. I 
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hans bok Kan du höra vindhästen? från år 2000, fokuserar han på framställningen av 

buddhismen i svenska läroböcker med inriktning på den tibetanska buddhismen.
6
 I sin 

undersökning använder sig Härenstam av textanalys där han jämför läroböcker från 

1960-talet och framåt. En del av hans syfte och resultat är att redogöra för hur 

läromedelsbilden av tibetansk buddhism har förändrats med tiden i och med 

samhällsutvecklingen. Beskrivningen visar hur författare till äldre läroböcker fokuserat 

på att beskriva den tibetanska buddhismen utifrån dess religiösa praxis, och även 

framställt Dalai Lama som en ”gudakung”. I senare läroböckerna från 1980 och 1990-

talet har författare istället fokuserar på att beskriva religionen genom dess ideologiska 

betydelser. Till exempel beskrivs Dalai Lama som en frihetskämpe efter att han fick 

Nobels fredspris. Den religiösa praxisen har i de senare framställningarna mer eller 

mindre uteslutits.
7
 Härenstam skriver även att buddhismens framställning i läroböcker 

ibland har presenteras utifrån författarnas egna förväntningar på vad buddhismen bör 

vara och, man har därmed bortsett från vad denna religion egentligen är. Han menar på 

att verkligheten egentligen är mycket mer komplex och att buddhismen i sig är 

mångartad.
8
 Eftersom de läroböcker som denna studie undersöker är av varierande art, 

skrivna av olika författare och framställda under olika år, finns det en poäng med att 

tillämpa dem till Härenstams helhetsförklarning.  

Stéphane Bruchfeld som är forskare i idéhistoria på Stockholms universitet, har i 

arbetet ”Öga för öga, tand för tand…”: En granskning av svenska läromedel i historia, 

religion och samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet om judendomen, judisk 

historia och Förintelsen från 1995 undersökt förfalskandet av historien av nynazistiska 

grupper.
9
  Syftet med arbete har varit att lyfta fram hur antisemitism, Förintelsen, 

nazism och andra likartade frågor brukas klanderfritt och utförligt och undersöka i 

vilken omfattning det förekommande brister i läroböckerna som kan medverka till att 

skapa och understödja antisemitiska eller rasistiska uppfattningar.
10

 Materialet som 

Bruchfeld använder sig av är läroböcker från 1980 och 1990 i religionskunskap, historia 

och samhällskunskap.
11

 Han använder komparativ metod för att jämföra de olika 

läroböckerna och kommer fram till är att det äldre materialet tar avstånd från 

                                                 
6
 Härrenstam, Kan du höra vindhästen? Studentlitteratur, Lund, 2000, s.5 

7
 Härenstam, Kan du höra vindhästen? s.108 

8
 Härenstam, Kan du höra vindhästen? s.13 

9
 Stéphane Bruchfeld. ”Öga för öga, tand för tand…”- en granskning av svenska läromedel i historia, 

religion och samhällsvetenskap för högstadiet och gymnasiet om judendom, judisk historia och 

Förintelsen. Stockholm: Svenska Kommittén Mot Antisemitism, 1995, s.3 
10

 Bruchfeld. ”Öga för öga, tand för tand…”s.5 
11

 Ibid, s.3 
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judendomen genom att dess historiska bakgrund utesluts, medan senare läromedel 

försökt att anstränga sig till att ge en bredare bild av judendomen, men där man 

fortfarande har gjort vissa feltolkningar.
12

 Uteslutning och de olikartade historiska 

representationerna av en religions historia är användbara ståndpunkter som kan bredda 

och fördjupa denna studie som också vilar på att undersöka hur en religions historia 

framkommer i läroböckerna.  

Jonas Otterbeck är professor i islamologi vid Lunds universitet. I artikeln Vad kan 

man egentligen begära? Läromedelstexter om islam från 2004 granskar Otterbeck sju 

undervisningstexter i islam. Syftet med undersökningen var att ”visa hur 

läromedelstexter bär på värderingar utan att dessa görs explicita och att blottlägga varför 

värderingarna finns i texterna”.
13

 Diskursanalys används som metod för 

undersökningen. Otterbeck kommer fram till att texterna faller på två områden. Dels 

faller texterna i orientalismens fälla som skapar distans till islam, där man som läsare 

upplever islam som en religion som levs och praktiseras i periferin. Texterna 

konstruerar en bild av islam som inte passar in i det svenska ”vi”. Vidare nämner 

Otterbeck att islamismen får ett tolkningsföreträde inom texterna där man utesluter 

andra uttryck inom islam.
14

 Eftersom denna studie också undersöker en religion som 

många elever i skolan enbart möter genom läroböcker är det intressant att se om det 

förekommer likheter med det som Otterbeck lägger fram. 

Tidigare läromedelsanalyser inom samma område har gjorts av andra studenter, där 

bland annat Emma Andersson gjort en jämförande studie av theravadabuddhism och 

mahayanabuddhism. Resultatet av hennes studie visade på att läromedeln la stor vikt vid 

presentationen av den buddhistiska läran, Buddha, munkar och nunnor. Samtidigt sades 

det inget om den praktiska biten inom buddhismen. Andersson menar att den 

västerländska buddhismen samt buddhismens histora omnämts oftare i det undersökta 

materialet.
15

 

 

  

                                                 
12

 Ibid, s.5-6 
13

 Otterbeck, Jonas. Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam. Stockholm HLS 

Förlag, 2004. S.71. 
14

 Otterbeck, Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam. s.71.  
15

 Emma Andersson, Målar författare till religionsläromedel med bred pensel? – En Kritisk 

undersökning av fyra gymnasieläromedels framställning av buddhism, Kandidatuppsats vid Umeå 

Universitet, publicerad: Höstterminen 2013 



  
 

8 

1.3 Material och urval 

1.3.1 Urval 

Läroböckerna som valts ut för undersökningen utgörs av fyra läroböcker inom 

religionskunskap för gymnasiet (kurs A & B och kurs 1 & 2). Dessa läroböcker 

behandlar buddhismen på olika sätt både i text och i bild. En av böckerna ”Relief: 

Livsvägar (2: upplagan)”
16

 tar upp såväl buddhismens historia och dess gestalter, men 

också hur religionen praktiseras idag, något som också tas upp i ”Religion och sånt”.
17

 

Däremot väljer man att inte presentera innehållet på samma sätt. ”Relief: Livsvägar (2: 

upplagan)” och ”Religion och sånt” är enligt författarna kopplade till den nya 

läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) och till religionskunskap kurs 1 för gymnasiet, 

då förstasidan i läroböckerna avslöjar detta.
18

  

Två av dessa läroböcker ”Söka svar: religionskunskap kurs A & B (2: upplagan)” 

och ”Människan och tron” är äldre än 2011 (se kapitel 1.4.2). Avsikten med att 

läromedel före och efter Gy11 undersöks är för att de presenterar buddhismen på olika 

sätt, vilket är viktigt för studiens bredd. Samtidigt var det viktigt att läroböckerna 

innehåller avsnitt som behandlar buddhismens historia, gestalter och samtida buddhism. 

Även de äldre läroböckerna som undersöks har valts ut efter samma kriterier. De ska 

beskriva historia, gestalter och samtida buddhism för att kunna ingå i denna studie och 

vara kopplade till den äldre läroplanen Gy94. Detta är viktigt för att kunna jämföra 

läroböckernas framställning av buddhismen, vilket förhoppningsvis kan leda till djupare 

diskussioner i analysdelen.  

1.3.2 Materialet som är utgivet innan 2011, för kurs A & B i religionskunskap: 

 

 Söka svar: religionskunskap kurs A & B (2: upplagan), är en lärobok skriven av 

Leif Eriksson, Malin Mattsson och Uriel Hedengren. Samtliga författare är lärare 

i religionskunskap på gymnasiet. Läroboken är publicerad av Liber förlag år 

2003. I stora drag behandlar läroboken etiska frågor, vad som är religion och hur 

det används. Läroboken behandlar även de stora religiösa traditionerna som 

judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism men också andra 

religioner i Kina och Japan samt aboriginernas religion. Läroboken behandlar 

                                                 
16

 Nils-Åke, Tidman & Kerstin, Wallin. Relief: Livsvägar. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012. 
17

 Börge, Ring. Religion och sånt. Stockholm: Liber AB, 2013. 
18

 Tidman & Wallin. Relief: Livsvägar, s.3; Ring. Religion och sånt. s.3 
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också livsåskådningar utan gud som existentialism, feminism, marxism och 

ekosofi. I lärobokens sista kapitel tar författarna upp nyandlighet med fokus på 

new age och sekularisering. Efter varje kapitel finns uppgifter menade för 

eleverna.
19

  

 Den andra läroboken som är kopplad till den tidigare läroplanen är Människan och 

tron skriven av Ola Björlin som är gymnasielärare i religionskunskap. 

Läroboken publicerades 2003, från Bonniers förlag. Läroboken fokuserar på att 

förmedla bilden om olika religiösa traditioner med människan i centrum. 

Läroboken innehåller också ”möten” dvs. att efter varje kapitel presenteras 

traditionen utifrån utövarnas egna ställningstaganden i olika 

livsåskådningsfrågor.
20

  

 

1.3.3 Material som är kopplat till den nya läroplanen för gymnasieskolan Gy 11, 

för kurs 1 i religionskunskap: 

 

 Relief: Livsvägar (2: upplagan) är en lärobok skriven av Nils-Åke Tidman och 

Kerstin Wallin. Lärobokens författare jobbar som lärare i religionskunskap. 

Läroboken har genom Gleerups förlag kommit ut i tidigare upplaga år 2008, 

men den andra upplagan kom ut 2012 och skall vara anpassad till den nya 

läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) enligt författarna. I läroboken presenterar 

författarna varför man läser om religion, de tre religionerna i väst (judendom, 

kristendom och islam) samt hinduism, sikhism och buddhism. I lärobokens sista 

delar har författarna valt att presentera etik, religioner i Kina, ett tema om när 

barn blir vuxna, nya religioner med avseende på wicca och umbanda, mormoner 

och Jehovas vittnen. I sista delen av läroboken kan man även läsa om 

humanisterna och darwinisterna, samt hur man kan tolka religiösa texter som 

Bibeln och Koranen.
21

  

 

 Religion och sånt, är en lärobok skriven av Börge Ring från Liber förlag som kom 

ut år 2013 och ska enligt författaren vara kopplad till läroplanen för 

                                                 
19

 Leif Eriksson, Malin Mattsson & Uriel Hedengren, Söka svar: religionskunskap A & B. Stockholm: 

Liber AB (2: upplagan), 2003. 
20

 Ola Björlin, Människan och tron, Stockholm: Bonnier, 2003, s 3. 
21

 Tidman & Wallin. Relief: Livsvägar. 2012.  
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gymnasieskolan (Gy11). Läroboken tar upp i början olika livsåskådningar som 

humanism, existentialism samt vad religion och identitet är. Vidare tas etik och 

moral upp och naturfolkens religioner. Senare tar författaren upp det 

gemensamma för judendom, kristendom och islam, och de tre religionerna 

belyses lite mer på djupet i följande kapitel. I läroboken tar författaren också upp 

hinduism, buddhism samt konfucianism och daoism. Sist i läroboken presenteras 

nya religiösa rörelser som new age, esoteriska rörelser och satanism, samt vad 

en sekt är. Under varje kapitel i boken har författaren gjort uppgifter kopplade 

till de olika delarna.
22

  

1.3.4 Läroboken som en specifik genre 

Den genre som läroboken utgör grundar sig i lärobokens särskilda struktur och 

användning. Läroboken förväntas förmedla kunskap på ett sätt som ligger nära läsarens 

nivå.
 23

 Innehållet i en lärobok kan skifta och det florerar olika sorters läroböcker ute i 

praktiken. En anledning kan vara att den statliga kontrollen för vad som ska räknas som 

en lärobok försvann 1991.
24

  Ammert nämner att läroboken har en paratextuell 

betydelse i skolan. Lärare och elever har en föreställning om att läroboken utgör ”det 

viktiga” innehållet och ”den viktiga” kunskapen.
25

  

Vad är det som påverkar lärobokens uppbyggnad? De samfälliga och politiska 

processer som florerar i samhället påverkar läroböckers uppbyggnad idag. Härenstam 

tillägger att de ideologiska påverkningarna i väst också har bidragit till att vissa bilderna 

av andra kulturer kan skilja sig markant mellan olika läroböcker.
26

 Det är även 

nödvändigt att nämna författarens avsikter och motiv som står bakom kunskapen och 

värderingarna i en lärobok.
27

 Ajagán-Lester menar att författare ansvarar för vilken sorts 

kunskap som ska förmedlas som skolkunskap, därmed blir lärobokens funktion som en 

förmedlare av selektiv kunskap genom att vissa värderingar och kunskaper väljs 

                                                 
22

 Ring. Religion och sånt. 2013.  
23

 Niklas Ammert, Det omsamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieläroböcker 

under hundra år. Lund: 2008, s24. 
24

 Läromedelsförfattarnas förening. Lärobok om läroböcker. Uppsala 1991. s139 
25

 Ammert (red), Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik. s.26 
26

 Härenstam, Kan du göra vindhästen? s.127. 
27

 Ammert, Det omsamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historielärobäcker under 

hundra år. s24. 
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samtidigt som andra utesluts.
28

 Härenstam understrycker detta genom att tillägga att 

läroböcker alltid är skrivna av någon och de förblir någon kunskap.  

Många lärare använder sig av läroböckerna i sin planering och undervisning.
29

 Om 

man som lärare använder sig av läroböcker vid planering och undervisning är det viktigt 

att man funderar på sin egen kunskapssyn och sin inställning till läroböckerna. 

 

2 Metod och avgränsningar 

I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av komparativ analys och narrativ 

analys. Dessa kommer att utgöra studiens metoder. Vidare kommer uppsatsen att 

applicera visuell textanalys för att undersöka hur bilder och texter samspelar med 

varandra i läroböckerna. I avsnittet presenteras även det metodologiska angreppssättet.  

2.1 Komparativ och narrativ textanalys 

I en komparativ textanalys kan man undersöka texter av samma slag eller texter som 

inte alls är kopplade till varandra. Enligt Lennarth Hellspong gör metoden det möjligt 

att undersöka flera texter av samma slag för att se om och på vilket sätt texterna skiljer 

sig åt. Vidare kan man även undersöka vad som är speciellt med en text och vad som är 

gemensamt för texterna. Det kan vara texter som har samma genre det vill säga att de är 

av samma typ som till exempel läroböcker, tidningar och så vidare.
30

 Läroböckerna som 

undersöks i denna studie är av samma genre då de är anslutna till en verksamhet och 

därmed anpassade för en speciell läsekrets det vill säga eleverna som går på gymnasiet. 

Studien undersöker likheter och skillnader i framställningen av buddhismen i olika 

läroböcker, vilket gör att metoden är relevant för undersökningen. Vidare kommer jag 

här nedan att dela upp min frågeställning i olika teman, något som också Hellspong 

menar är viktigt vid en textanalys.
31

 

 De teman som jag kommer basera mig undersökning på är: historiska kontexter, dess 

gestalter och dagens buddhism. Dessa teman kommer att undersökas i samtliga 

läroböcker för att se hur framställningen av dem skiljer sig i de olika läroböckerna. De 

kriterier jag använder för att identifiera de olika teman och hur de framställs är hämtade 

från den narrativa textanalysen som enligt Alexa Robertson fungerar som en slags ram, 

                                                 
28

 Ajagán-Lester, Luis: ”Text och etnicitet” i Säfström, C.A. & Östman, L. (red.), Textanalys, 

Studentlitteratur, Lund: 1999,s. 121. 
29

 Ammert, Att spegla världen, s.26 
30

 Lennarth Hellespong, Metoder för brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur, 2001, s.78 
31

 Ibid, s.79 



  
 

12 

där ord och handlingar spelar en stor betydelse för att läsaren skall få en uppfattning om 

innehållet som den får förmedlad till sig. Oftast kommer detta i uttryck genom 

berättelser och historier som vi förmedlar till andra, och det är genom dessa berättelser 

som vi även upptäcker oss själva.
32

 Den narrativa textanalysen passar bra till denna 

undersökning då det är just berättelser ur läroböckerna som undersöks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  

 

Jag kommer att använda mig av den narrativa textanalysen för att undersöka hur 

innehållet presenteras i läroböckernas avsnitt om historia, gestalter och dagens 

buddhism. Detta innebär att hela avsnitt om historia, gestalter och dagens buddhism 

kommer att undersökas med hjälp av den narrativa textanalysen. Eventuella likheter och 

skillnader mellan läroböckernas framställning av buddhismen undersöks med hjälp av 

den komparativa metoden. 

2.1.1  Visuell textanalys och urval 

Den visuella textanalysen är en metod som används vid studiet av bilder som oftast 

tonsätts av texter eller bilder som kompletteras av andra texter. Göran Björkvall menar 

att bilder och texter tillsammans spelar en viktig roll vid tolkning av nyhetsartiklar, 

broschyrer eller läroböcker.
33

 I den visuella textanalysen förekommer mängder olika 

metoder för att studera samspelet mellan text och bild. Interaktion är den del av den 

visuella textanalysen som är intressant för denna undersökning eftersom avbildade 

människor undersöks. Interaktion innebär att ett förhållande skapas mellan den 

avbildade och den som tittar på bilden.  Den som tittar på bilden (betraktaren) kan oftast 

                                                 
32

 Alexa Robertson. Narrativanalys. I Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), 219-262. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 

2012, 225.  
33

 Göran Björkvall. Visuell Textanalys. I Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys, Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), 307-351, 3 uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2012, 308. 

En narrativ:   

    En historia (vad):  

     Orientering  = deltagare, tid, situation 

     Motiv   = typsituation, upprepningar 

     Coda    = tillämpning på nuet 

 

    En diskurs (hur):  

     Utvärdering = hur historia begripliggörs för åhörarna 

     Karaktärer  = hur gestalterna skildras, andliga ledare, 

             politiska ledare, karikatyrmässiga 
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relatera till den avbildade på olika sätt. I relationen kan makt, inkludering och 

exkludering vara närvarande. Detta beror på hur kameravinkeln är riktad emot den 

avbildade.
 34

 Interaktionen har i sin tur vissa beståndsdelar som bör tas med för att 

undersökningen ska vara valid.
35

 De beståndsdelar som denna undersökning vilar på 

följande:  

 

1) Vertikala: 

 Ovanifrån-perspektiv: placeringen bidrar till att betraktarer ser ned på den 

avbildade. Betraktaren har makt över den avbildade. 

 Öga-mot-öga-perspektiv: bidrar till att en ”jämlik” relation uppstår mellan 

betraktaren och den avbildade. 

 Underifrån-perspektiv: den avbildade har makt över betraktaren (även kallat för 

grodperspektiv).
36

 

 

2) Horisontella:  

 Framifrån-perspektiv: den avbildade inkluderas i betraktarens värld. 

 Bakifrån-perspektiv: den avbildade är totalt exkluderad från betraktarens värld. 

 Sido-perspektiv: den avbildade är presentrad från sidan, eller presenterad så att 

delar av ansiktet syns eller inget av ansiktet syns. Även här är exkludering 

närvarande men inte lika stark som i bakifrån-perspektivet.
37

 

 

Den visuella textanalysen kommer vara till hjälp för att undersöka hur gestalter avbildas 

i läroböckerna. I undersökningen studerar jag om betraktaren inkluderas eller 

exkluderas utifrån den avbildades värld. I studien kommer jag även undersöka 

maktperspektivet, det vill säga hur makt visuellt representeras genom bildmaterialet, 

exempelvis om bilden visar på om makt tillskrivs betraktaren eller den som är avbildad. 

Delger bildmaterialet i läroböckerna ett budskap genom urval och komposition av 

bilderna eller fungerar bilderna enbart som ett stöd för det som står i texten? Bilder som 

ska undersökas i denna studie är de bilder som representerar gestalter i avsnitten om 

buddhismen i läroböckerna.  

 

                                                 
34

 Björkvall. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s.314 
35

 Ibid, s.315 
36

 Ibid, s. 315 
37

 Ibid, s.315 
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2.1.2 Metoddiskussion  

Kritiken som riktas mot den narrativa textanalysen är att nya narrativ oftast konstrueras 

av den som undersöker narrativ. I narrativa undersökningar skapas enligt Robertson 

”[…] en ny narrativ om en narrativ”
38

. Det är viktigt att den som undersöker narrativ har 

med sig detta i bakhuvudet. Robertson menar att alla som använder den narrativa 

metoden har med sig sina teoretiska antaganden i bagaget och kan vid tolkningar av 

materialet se vissa saker och blunda för andra.
 
Liknande svårigheter uppstår vid 

diskussionen kring den visuella textanalysen, även bilderna tolkas utifrån redan 

förbestämda sammanhang i frågeställningen, teorin och den tidigare forskningen. 

Därmed kan undersökningarna inte ses som fullständiga sanningar eftersom materialet 

kan visa någoting annat om det ställs gentemot andra sammanhang.
39

 Metoderna för 

denna studie har noggrant valts ut efter frågeställningarna som undersökningen vilar på. 

Den komparativa och den narrativa analysen ger studien dess djup och bredd. Det är 

viktigt att betona att delar av undersköningen grundar sig i mina tolkningar av texterna 

och bilderna. Kanske hade ett annat resultat nåtts om andra frågeställningar, teorier och 

metoder hade anammats eller om någon annan hade tolkat dem. Jag är medveten om 

denna problematik, däremot är det viktigt att undersökningar av detta slag görs för att 

upptäcka nya mönster i läroböckernas presentation av en religion.  

 

3 Teori och begrepp 

I detta avsnitt presenteras postkolonialism som är teorin för uppsatsen.  

Postkolonialism är enligt Ania Loomba ett brett forskningsfält som ägnar sig åt att 

undersöka kolonialismens effekter på kulturer och samhällen i olika delar av världen. 

Det är viktigt att påpeka att postkolonialism inte sätter punkt för kolonialismen utan 

ifrågasätter dess konsekvenser. Enligt Loomba kan det postkoloniala perspektivet vara 

till hjälp för att undersöka offentliga processer som redogör för dominansförhållanden 

mellan kulturer. Framförallt är det genom kopplingen till historiska kontexter som 

dominansförhållanden kan exponeras.
40

 Ashcroft, Griffiths, Tiffin lyfter upp hegemoni 

som är en viktig ståndpunkt i postkolonialismens dominansförhållanden. Hegemoni har 

använts till att förklara västvärldens strävan efter att uppnå en dominerande ställning 

                                                 
38

 Ibid, s.253 
39

 Björkvall. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s.253 
40

 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism, Stockholm: TankeKraft Förlag, 2005, s.37 
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gentemot andra kulturer och samhällen.
41

 Detta kan generera i att stereotyper skapas om 

”de andra” enligt Loomba.
42

 Dessa tendenser kan vi även hitta i Edward Saids 

Orientalism som har enligt Ashcroft, Griffiths, Tiffin byggt på en akademiskt skapad 

världssyn om ”de andra” som annorlunda och oförenliga med västvärlden. Vidare menar 

Said att den konstruerade bilden om ”de andra” också har legitimerat det västerländska 

sättet att se på världen.
43

  Said skriver följande om förhållandet mellan Orienten 

(periferin) och Occidenten (västvärlden):  

 

Därtill har Orienten bidragit till definitionen av Europa eller västvärlden 

genom att vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet eller en motsatt 

erfarenhet.
44

  

 

Denna motpol kommer framförallt i uttryck genom att religioner som ligger utanför den 

europeiska kulturella sfären förklaras utifrån västerländska värderingar och exempel, 

där religionens särart kommer i skymundan.
45

 Enligt Otterbeck består skolböckerna av 

just denna selektiva funktion, där ”de andras” religioner sammanställs utifrån vissa 

förvalda kunskaper och värderingar och där andra viktiga delar av religionerna 

utesluts.
46

 Härenstam menar att författarens egna uppfattningar av vad som bör 

presenteras som buddhism också kommer i uttryck genom läroböckerna, framför 

religionens huvuddrag. Hur religionen egentligen är framkommer väldigt sällan i 

läroböckerna.
47

  

Enligt Daniel Andersson & Åke Sander har läroböckerna också lagt mycket betoning 

vid att beskriva den buddhistiska läran som en filosofisk intellektuell lära framför dess 

religiösa drag. Det är ”elitens” buddhism som har framställt buddhismen som en 

intellektuell filosofi som lägger stor vikt vid meditation och studier.
48

 Piltz betonar 

också att den bilden som vi kallar för romantiserad, inte behöver vara falsk, snarare 

handlar det om vad man väljer ut för att presentera. Med andra ord är det en selektiv 

                                                 
41

 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, Postcolonial studies- The key concepts. 3 uppl. London: 

Routhledge, 2013, s. 226 -227. 
42

 Loomba, Kolonialism/Postkolonialism,s.113 
43

 Ashcroft, Griffiths, Tiffin, Postcolonial studies- The key concepts. 3 uppl, s. 184 
44

 Ashcroft, Griffiths, Tiffin, Postcolonial studies- The key concepts. 3 uppl, s. 184-185 
45

 Edward Said, Orientalism. Stockholm: Ordfront, 2016, s64.  
46

 Ajagán-Lester, Luis: ”Text och etnicitet” i Säfström, C.A. & Östman, L. (red.), Textanalys, 

Studentlitteratur, Lund: 1999,s. 121. 
47

 Härenstam, Kan du höra vindhästen? s.13 
48

 Daniel Andersson & Åke Sander, Det månreligiösa Sverige- ett landskap i förändring. Lund: 

Studentlitteratur, 2015, 210. 
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bild av buddhismen som vi får till hands när vi talar om den romantiserande bilden om 

buddhism i läroböcker.
49

 Att framställa buddhismen som en filosofi och lägga tonvikt 

vid vissa saker samtidigt som man utesluter andra, skapar en mångsidig bild av 

buddhismen. Det är väldigt viktigt vid sådana sammanhang att ifrågasätta användningen 

av begreppet och förtydliga vad vi egentligen menar när vi säger buddhism. 

I denna uppsats kommer postkolonialismens teori vara viktigt för att ge denna studie 

dess djup och bredd. Eftersom studien handlar om att jämföra hur buddhismen beskrivs 

i olika läroböcker är det intressant att anamma just underteorin om 

dominansförhållanden till dem delarna där läroböckerna talar om historia, gestalter och 

samtida buddhism. Här kommer det för studien vara intressant att se vilket språk 

läroböckerna använder när de talar om buddhismen och vad läroböckerna väljer att lyfta 

fram som representerar buddhismen. Det faller sig naturligt att stereotypisering och 

hegemoni kan fungera som en bakgrund för undersökningen.   

 

4 Bakgrund  

Vilken betydelse läroböckerna har i undervisande syfte och vilken syn på buddhismen 

som råder i västvärlden och Sverige kommer att presenteras i detta avsnitt.  

4.1 Läroböcker i undervisande kontexter 

Niklas Ammert menar är att läroböcker fortfarande utgör en central roll i skolans 

förmedling av information till eleverna. I sin undersökning förlitar sig Ammert på en 

omfattande kvantitativ undersökning som utförts i 27 europeiska länder, där 31 000 

ungdomar fått svara på frågor om historieundervisningen. Undersökningen visade på att 

läroböcker fortfarande utgör en central roll i undervisningen, även om undervisningen 

var påverkad av många olika faktorer, till exempel lärarens kompetens, elevgruppen och 

dess varierande erfarenheter, olikheter i undervisningen och så vidare. Även om läraren 

vid olika tillfällen hämtar material från olika medier eller från annat håll, används 

läroboken ändå flitigt i många europeiska länder.  Ammert menar att diskussioner om 

lärobokens användning eller icke-användning också är ett sätt att förhålla sig till 

läroboken.
50

   

 Den europeiska undersökningen som Ammert refererar till visar också på att de 

nordliga länderna i Europa, det vill säga Storbritannien, Island och övriga Norden ligger 

                                                 
49

 Piltz, Seger åt Tibet! Den tibetanska diasporan och den religiösa nationen. s.44-45. 
50

 Ammert, Att spegla världen, s.26 
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i toppen vid användningen av läorböcker i undervisningssyfte. På Island är läroböckerna 

mest populära medan Kroatien ligger lägst ner på listan. Ammert menar att den stabila 

historien som nordliga länder haft har resulterat i att läroböcker används i större 

utsträckning. Ammert menar alltså att man i länder med en mer stabil och fredlig 

historia har man förlitat sig mer på läroböcker. Undersökningarna har även visat att 

tidigare kommunistiska länder har velat lyfta fram sin egen historia genom läroböcker. 

Regimer i dessa stater har i maktutövande syfte använt sig av läroböckerna för att föra 

fram sin syn på historia och samhällsutveckling.
51

 

När det kommer till elevernas förlitande på läroböcker har man märkt att svenska 

ungdomar i större utsträckning litar på läroböckerna, medan elever i resterande Europa 

ger sitt förtroende till museer och historiska platser. Ammert menar att man i resterande 

världen också ser en ökad tillit på läroböcker, bland annat visar amerikanska studier på 

den dominerande ställning som läroboken har i undervisningen. Lärarnas användning av 

läroböcker har i tidigare undersökningar (som gjordes på 1980-talet) visat på att 88 

procent av alla lärare använt sig av läroböcker vid planering. I undersökningen har man 

även fastställt att cirka 25 procent av dåvarande lärare använde sig av läroplanen (Lgr 

80) vid sin planering. En undersökning som genomfördes 2003 visade att många lärare 

inte använder läroboken när de planerar sina arbetsområden. Lärarna som inte använder 

sig av läroböcker menar ändå att läroboken finns där för eleven, den är alltjämt 

närvarande. Eleverna konstaterar däremot att läroboken fortfarande utgör en 

dominerande ställning i undervisningen, även om man inte vid alla tillfällen utgår direkt 

ifrån boken. Ibland används den som en referens. Två tredjedelar av lärarna har angivit 

att de varken använder sig av läroplan eller kursplaner vid undervisningen. Dock 

framgår det att läroböcker fortfarande innefattar en dominerande ställning vid 

undervisningen. Det är viktigt att konstatera att läroböcker inte endast uppfyller en 

funktion i skolverksamheter, den utmärker sig på flera olika sätt i en 

undervisningssituation.
52

  

 Vidare kan läroboken ha flera funktioner för eleverna som betraktar och läser den. 

Ammert skriver att en lärobok (beroende på vilket ämne den avses behandla) kan bidra 

till att skapa identiteter. Läroboken kan också lära ut svåröverskådligt innehåll eller som 

i matematik, ge eleverna möjlighet att lära sig matematiska färdigheter. Det faktum att 

läroböcker behandlar olika syner på det mänskliga livet och samhället, tyder också på 

                                                 
51
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52
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att läroböcker i högsta grad även är en del av en bredare socialiseringsprocess. Till följd 

av detta, förmedlas inte endast enkla kunskaper genom läroböcker, om till exempel 

dåtid, nutid och framtid. Bilder av det förflutna och bilder av dagens samhälle kan i 

högsta grad påverka elevers identiteter, men läroboken kan också till en viss mån forma 

ett förhållande mellan olika länder och relationer mellan olika folkslag.
53

  

Läroböcker kan även ha en fostrande funktion. Som Ammert skriver: ”[d]å 

vikingarna anfaller ett kloster och Rolf jagar en flyende ung kvinna, väljer han att inte 

döda henne utan låter henne gå.”
54

  Detta exempel som tas upp här tyder på, enligt 

Ammerts mening, att man i läroboken valt att lyfta fram en historisk berättelse för att 

anspegla på en moralisk värdering, det vill säga att det är fel att döda.
55

  

4.2 Buddhismen i västvärlden 

Allt sedan venetianska resenärer och katolska missionärer först kom i kontakt med 

buddhismen (främst med tibetanska munkar på det mongolska hovet) har den 

mystikfyllda bilden av buddhismen florerat bland européer. Bilden av buddhism har 

med tiden förändrats bland européer och de två senaste århundraden har det 

förändringen varit påtaglig.
56

 Det var inte den religiösa praktiken eller buddhistiska 

traditioner som intresserade de tidiga vetenskapsmännen, det var texterna. Under tidigt 

1900-tal fanns det européer som reste till Asien för att bli buddhistiska munkar, däremot 

hade de liten påverkan på buddhismens spridning i väst. Spridningen av buddhismen i 

väst kom först då teosoferna började intressera sig för religionen. De teosofiska 

sällskapen kom att intressera sig för buddhismens rationalitet och förnuft, vilket kom att 

påverka många i västvärlden under en längre tid. Den romantiserade bilden av 

buddhismen kom efter andra världskriget att florera bland människor i väst som 

eftersträvade icke-kristna alternativ.
57

 I samband med ockupationen av Tibet under 

1950-talet kom många européer att intressera sig för tibetansk buddhism. Européerna 

började då även att intressera sig för buddhistiska ritualer och symboler. Därefter 

immigrerade olika buddhistiska folkgrupper till Europa, vilket har bidragit till att vi idag 
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56

 Donald S. Jr, Lopez, Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and the West. Chicago: University 
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har två grupper av buddhister. Den ena konvertiter och den andra som består av 

asiatiska buddhister.
58

  

Antropologen Charles Keyes menar att buddhismen idag karaktäriserats som en 

tolerant fredsreligion som trycker mycket på medlidande. Han hävdar att det råder en 

förskönad bild av buddhismen i västvärlden och därför har det länge intresserat 

forskarna att just studera buddhismen.
59

 Den romantiserande bilden av Tibet förblir till 

viss mån oberörd i väst. På senare tid har den romaniserande bilden också delats av det 

exiltibetanska folket. De exiltibetaner som söker kunskap om den traditionella, eller 

ursprungliga kulturen, har enligt Piltz idag även påverkats av den romantiserande bilden 

som florerar i väst. Detta kan ha påverkat exiltibetanerna, framförallt deras sätt att leva 

och utöva sin religion.
60

 

4.3 Buddhism i samtida Sverige  

Det finns två olika grupper av buddhister i Sverige idag, de som har konverterat till 

buddhismen och de som har invandrat från Asien till Sverige genom åren. Andersson & 

Sander (2015) menar att bilden av den asiatiska buddhismen i Sverige inte är densamma 

som vi föreställer oss när vi tänker på buddhism. Stora skillnader ligger i framställning 

och utövning av buddhismen. I Sverige råder det en förskönad bild av buddhismen som 

en fredlig och mediterande religion. Detta har gjort oss mindre medvetna om andra sidor 

av buddhismen och hur den praktiseras bland asiatiska buddhister i vårt närområde. 

Andersson & Sander hävdar att den romantiserande bilden av buddhismen i Sverige har 

förstärkts av att religionen också blivit trendig och modern, något som bland annat har 

blivit uppmärksammat i media.
61

  

 

5 Resultat  
I detta avsnitt kommer analysen att presenteras utifrån olika teman som är valda för 

undersökningen. Dessa teman är den historiska kontexten, gestalter och samtida 

buddhism. Resultatdelen kommer även att inkludera en diskussionsdel för att 

minimalisera upprepningar, men också för att ge undersökningen en tydlig röd tråd. För 
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samma syfte struktureras läroböckerna i kronologisk ordning, det vill säga att först 

presenteras läroböckerna från 2003 och sedan de från 2012 och 2013.  

5.1 Söka svar, av Malin Mattson (2003) 

5.1.1 Den historiska kontexten  

Den historiska delen om buddhismen som framförs av författaren är lite spridd och har 

ingen kronologisk ordning. Författaren väljer att först belysa buddhismen som ”den 

gyllene medelvägens religion”
62

 för att sedan blanda mellan dåtid och nutid, ett 

arbetssätt som genomsyrar hela läroboken. Den historiska kontexten är väldigt centrerat 

kring Buddha som naturligtvis är relevant. I avsnittet ”den gyllene medelvägs religion” 

försöker författaren med två meningar att koppla samman buddhismens rötter till 

hinduismen. Mattson skriver: 

 

Den buddhistiska traditionen såg dagens ljus i Indien och började inom 

hinduismen. Den man som blev Buddha föddes som hindu.
63

 

 

Författaren hävdar bland annat att Buddha i början av sitt liv var en hindu och att 

religionen har sitt ursprung inom hinduismen, men en mer utvecklad bild om Buddhas 

koppling till hinduismen finns inte.
64

 Avsnittet buddhismens historia är vag och 

outvecklat. Mattson menar att buddhismens rötter enbart komma från Buddha, som själv 

skapat en religion från grunden. Detta underbyggs med att författaren presenterar 

Buddhas läror som buddhismens ursprungliga början.  I början av avsnittet tas en möjlig 

koppling mellan hinduismen och buddhismen upp. Författaren skriver följande: 

 

På 500-talet f Kr blomstrade den hinduiska kulturen i Indien. När 

buddhistiska läror slog rot och började vinna anhängare inleddes det som 

blev buddhistiska traditionen.
65

 

 

Vidare nämns Buddhas ”nyvunna insikter” som han undervisade till människorna och 

det var på detta sätt buddhismen spreds över världen. Läsaren får inte veta på vilket sätt 

den buddhistiska traditionen kom att särskiljas ifrån eller liknas vid den hinduiska.  
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 Vidare har författaren valt att belysa historien om gestalten Buddha i avsnittet 

”Legenden om Buddha.”
 66

 Här lyfter författaren fram historien om Buddhas födelse. 

Författaren skriver följande:  

 

När pojken ska få sitt namn, Siddharta Gautama, inbjuds en siare att förutspå 

barnets framtid. Föräldrarna får veta att pojken aldrig ska finna 

tillfredställelse i ett vanligt liv, utan bli en buddha.
67

 

 

Här får läsaren en förklarning om att Siddharta var en speciell pojke som inte kommer 

att trivas i ett vanligt liv, han skulle komma att bli upplyst. Detta citat blir en startpunkt 

för hur Buddhas liv därefter kommer att se ut, det blir själva startskottet i narrativet. 

 Vidare väljer författaren att fokusera på Siddhartas sökande efter meningen med livet 

och sanningen om livet. Siddharta lämnar sitt hem, sin familj och beger sig ut i världen. 

Siddhartas framställning i narrativet återger en bild av en ung man som söker efter 

meningen med livet ute i världen.
68

 Budskapet är att inte ge upp sitt sökande efter 

meningen med livet, vilket är något som många ungdomar som läser detta kan 

återkoppla till.   

5.1.2 Gestalter 

Den största tonvikten i läroboken läggs på Buddhas liv och hans strävan mot 

uppvaknande. Buddha skildras som en karaktär med många sidor, dels framställs han 

som en vanlig människa men också som övernaturlig till en viss grad. Enligt författaren 

var Buddha en vanlig människa med en ovanlig stor kunskap och djupa insikter om 

moral. Författaren skriver också att Buddha inte hade någon gudomlig karaktär.
69

 Redan 

här försäkrar författaren oss om att den Buddha som det skrivs om i detta avsnitt är en 

människa med speciella insikter om livet. Den mänskliga sidan som tillskrivs Buddha är 

att han undervisade om sina nyfunna instinkter och detta var början på en tradition som 

senare kom att kallas för buddhismen.
70

 Därmed skildras Buddha som en lärare och 

ledare av författaren. Buddha beskrivs också som en vandrande person, en vilsen person 

som letade efter livets mening.
71

 Vid den här punkten kan Buddha likna vilken annan 
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människa som helst, som är ute efter att hitta en mening med livet. Säkerligen en sida av 

Buddha som eleverna kan relatera till. Men berättelsen som förmedlas talar också om en 

annan sida av Buddha. Under bildtexten talar författaren om att:  

 

Enligt legenden befruktades Buddhas mor av en vit elefant och den nyfödde 

Buddha visade flera övernaturliga egenskaper. Han kunde genast gå och 

tala.
72

  

 

En vidare förklarning på legenden förekommer inte i texten.  Att hans mor blivit 

befruktad av en vit elefant kan uppfattas som abstrakt, eftersom författaren inte ger en 

förklaring till den legenden. Vid sådana uttalanden är det extremt viktigt att författare 

redogör för vad som avses med den vita elefanten och vad den symboliserar. Denna 

framställning lutar i riktningen mot att Buddha är en gudom som han anses vara inom 

vissa buddhistiska inriktningar.  

 Till avsnittet har författaren valt att presentera en tibetansk målning av Siddhartas 

födelse. Bilden är en illustration av hans födelse och på bilden kan man också utmärka 

hans mor och några barnmorskor.
73

 Miljön i bilden är dunkel och det som förmedlas 

genom den är ett framifrån perspektiv riktad mot Buddha det vill säga att den avbildade 

inkluderas i betraktarens värld. Betraktaren får ett öga-mot-öga perspektiv med Buddha, 

vilket resulterar i en jämlik relation mellan betraktaren och den avbildade. Buddhas mor 

avbildas i ett sido-perspektiv, och därmed exkluderas hon från betraktarens värld vilket 

leder till att hon inte får lika stor uppmärksamhet i betraktarens värld. Bilden sätter 

Buddha i centrum, och hans mor är bara en karaktär av många som är närvarande i 

bilden.  

Den gestalt som läroboken redogör för i vår tid är Dalai Lama. Till skillnad från 

Buddha tillskrivs Dalai Lama som en mer jordnära person som många kan relatera till 

genom hans uttalande. Enligt Mattson förmedlar Dalai Lama kärleksfulla budskap till 

mänskligheten:  

 

Han menar att det inte är de människor som redan lever och handlar 

kärleksfullt vi ska ägna vår tid, kraft och kärlek. Istället ska kärlek och 

medlidande riktas mot alla onda och maktgiriga människor i världen. Det är 

deras onda karma som gör att ny ond karma återföds och fortlever. Kan vi få 
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deras onda handlingar att upphöra så återföds till slut endast god karma, och 

världen blir en kärleksfull plats att leva i.
74

 

 

Författaren till texten tycks veta allt som Dalai Lama står för, inte minst det som han 

förkunnar och känner. Framställningen av Dalai Lama är ensidig, han presenteras som 

en rationell och andlig ledare för den som läser texten. Budskapet som Dalai Lama 

förmedlar är att visa hänsyn för människor som är utsatta i samhället, vilket kan ses som 

en moralisk vägledning. En kanske ännu viktigare poäng som visas i det ovan nämnda 

citatet är att människosläktet är indelad i goda och onda. Det uttalandet omöjliggör 

någon mellankategori och tvingar oss att se på världen utifrån binära oppositioner som 

”kärleksfulla” och ”onda”. Det som förmedlas för läsaren är en förenklad version av den 

tibetanska buddhismen, som fokuserar på kärleksbudskapet, något som läsaren kan 

relatera till. 

Eftersom författaren väljer att framställa Dalai Lama som en kärleksfull person, har 

författaren valt en särskild bild av den tibetanska buddhismen att lyfta fram i texten. 

Bilden visar på en annan sida av den tibetanska ledaren. Bilden är tagen ovanifrån och 

den som ser på bilden ser ner på dem avbildade. Detta kan tolkas i relation till makt, då 

betraktaren har makt över den avbildade. Bilden är också tagen från ett sido-perspektiv 

vilket exkluderar de avbildade ifrån betraktarens värld.
75

 Varför författaren valt att 

presentera just denna bild om den tibetanska buddhismen är oklart. Det som däremot 

går att konstatera är att bilden inte överensstämmer med det som står i texten. 

 

5.1.3 Samtida buddhism 

I början av kapitlet väljer författaren att belysa den nutida buddhismen i Sri Lanka, den 

mest ursprungliga formen av buddhismen som ligger närmast Buddhas lära, står det 

under bilden.
76

 På bilden kan man se ett tempel på Sri Lanka och två munkar som är 

avbildade bakifrån, en bild som totalt exkluderar munkarna från betraktarens värld. I det 

efterföljande kapitlet får man som läsare inte reda på något om den ursprungliga formen 

av buddhismen på Sri Lanka. I läroboken förekommer information om dagens 

buddhism lite spritt i hela kapitlet med inget specifikt avsnitt behandlar samtida 
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buddhism. Däremot är det främst genom bilder som författaren talar om hur 

buddhismen upplevs i dagens värld.
77

 

Författaren tar också upp det västerländska intresset som finns för buddhismen. 

Mattson tar med en bild från filmen ”The Little Buddha” där Keanu Reeves spelar 

huvudrollen.
78

 Bilden är tagen ifrån ett framifrån-perspektiv där betraktaren inkluderas i 

den avbildades värld. Poängen med bilden kan vara att författaren är medveten om att vi 

i västvärlden visar sympati för buddhismen. Författaren vill ge läsaren ett filmtips som 

handlar om buddhismen. Att författaren väljer att lyfta fram denna bild, där Buddha-

karaktären spelas av en vit person från väst, kanske tyder på att läsaren ska se något som 

den kan relatera till. Detta är ett bra exempel på att läroböcker belyser buddhismen 

genom västerländska ögon. 

5.2 Människan och tron, av Ola Björlin (2003)  

5.2.1 Den historiska kontexten  

Läroboken presenterar buddhismen under kapitlet indiska religioner.
79

 Att författaren 

valt att sammanföra buddhismen i indiska religioner, kan delvis bero på buddhismens 

historiska och kulturella koppling till Indien och hinduismen. Under rubriken 

Buddhister talar författaren om buddhismens historiska kontext och dess ursprung. Här 

talar Björlin om buddhismens ursprung, dels belyser han att buddhismen har några 

gemensamma drag med hinduismen, och att en del av den buddhistiska filosofin 

ursprungligen är influerad av indisk filosofi.
 80

 I avsnittet som följer därefter presenterar 

författaren Siddhartas historia och hur han kom att bli Buddha. De deltagare som dyker 

upp i berättelsen är Siddharta, hans far och han mor.  

Författaren väljer att lyfta fram delar av historien som kan anpassas till vår samtid 

där läsaren kan känna igen sig. Författaren skriver följande om Siddharta efter hans 

möten med en gammal, sjuk och död man:
 
 

 

I sådana ”kriser” kan vi som människor reagera på olika sätt. Vi kan försöka 

glömma och leva vidare som förut. Vi kan försöka ta in våra nya insikter och 

”reformera” vår livssyn. En del människor reagerar istället med en total 
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omvärdering och försöker börja sitt liv på nytt med en annan inriktning. Till 

de senare hörde Siddharta Gautama.
81

 

 

Motivet är att Buddha så som alla andra människor hamnar i kriser. Här understryks 

hans mänskliga sida, vilket får läsaren att kunna relatera till Siddharta. Citatet innehåller 

även typsituationer som kan tolkas i livets olika kriser och där alla människor någon 

gång hamnar i. Detta gör att berättelse antagligen är konstruerad som en vägledning, i 

den mån att den förmedlar budskap om att läsaren ska börja ta egna beslut och finna sin 

egen mening i livet.  

5.2.2 Gestalter 

Den Buddha som presenteras i läroboken är ingen person med övernaturliga krafter, 

snarare presenteras Buddha som en helt vanlig människa. Björlin skriver följande:  

 

”Han levde skyddad med sin familj i faderns palats i nuvarande Nepal, invid 

Himalaya. Han var gift och blev far samtidigt som han vid 29 års ålder bröt 

upp från sin tillvaro […] den väg som Siddharta började gå, vägen mot 

renlevnad, askes och hårda prövningar, gav inte de svar som han sökte. Han 

lämnade den och nådde istället fram till sitt svar på livsfrågorna när han 

suttit länge i meditation under ett fikonträd.”
82

 

 

Författarens motiv är att presentera Buddha som en helt vanlig människa, som var gift, 

hade barn och var helt utan några övernaturliga karaktärsdrag. Författaren väljer härmed 

att inte ge sig in på att förklara Buddha utifrån några religiösa drag, det betyder däremot 

inte att författaren inte själv valt en speciell bild av Buddha för att lyfta fram. Genom att 

beskriva Buddha som en människa, vill författaren skapa ett intresse och sympati för 

Buddha, något som åhörarna kan relatera till. I Buddhas strävan efter meningen med 

livet och kriserna som Buddha hamnade i, lägger författaren en egen förklarning om 

vilka vägar vi kan ta för att handskas med kriser. Enligt författaren kan vi dels 1) 

”glömma”, 2) reformera vår livssituation 3) göra en ”total omvärdering” i livet.
83

 Men 

eftersom Siddharta valde det sista sättet betyder det att de två första buden ses som 

mindre viktiga. Det framgår tydligt att det är det tredje sättet som författaren vill 

förmedla för åhörarna. Budskapet är en aning kontroversiellt, eftersom den förmedlar att 
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för att en människa skall skapa nya värderingar i sitt liv, måste den säga ifrån sig alla 

sina gamla värderingar. Genom att ta till sig det som Siddharta gjorde, kan andra också 

kanske sträva mot att hitta meningen med livet.  

 Björlin skriver också att Siddharta testade på ett fjärde sätt (att leva som en asket), 

men inte ens det sättet fick honom att inse meningen med livet, till slut valde han att gå 

en egen väg.
84

 Författaren skriver:  

 

”Det var ett mycket svårt beslut förstås, eftersom han hade familj; hustru och 

barn och ett liv i rikedom och bekvämlighet. Han valde bort allt detta och 

gick sin egen väg för att söka sanningen om livet.”
85

 

 

Björlin tycks vara allvetande i texten, genom att han sätter sig i Siddhartas situation och 

tycks känna de känslorna som Siddharta kände. ”Det var ett mycket svårt beslut förstås 

[…]”
86

 tyder på att författaren vet hur det var för Siddharta känslomässigt, när han 

lämnade sin familj. Här kommer ett annat budskap i texten som författaren möjligtvis 

vill förmedla. Budskapet är att man bör gå en egen väg, för att nå meningen med livet, 

även om den vägen kan vara svår och innefatta hinder, är det just den vägen som kan 

leda oss till lycka, enligt författaren.  

Eftersom författaren i berättelsen förmedlar en andlig syn på människan, där 

människans andliga sida, det innersta står i centrum. Det är en tanke som förmedlar för 

alla som läser detta kapitel att deras andliga liv är det viktigaste som de har och att hela 

tiden sträva efter att mata det andliga i sina liv. Det värdsliga får inte mycket utrymme i 

texten och beskrivs oftast som hinder.  

 I avsnittet kan vi se en bild som är kopplad till avsnittet. På bilden kan vi se en 

sittande Buddha som mediterar under ett träd och framför honom är hans lärjungar. 

Hans lärjungar sitter i en halvcirkel runt Buddhan med knäppta händer och samtliga är 

riktade mot Buddha. Buddha avbildas i en högre position än hans lärjungar och han 

utstrålar också ljus. Både Buddha och en del av hans lärjungar framställs från ett 

sidoperspektiv. Bildtexten lyder; ”Lärjungarna lyssnar till buddhan.”
87

 Att denna bild 

utgör den historiska bilden som förmedlas för publiken, kan betyda olika saker. Dels 

exkluderas betraktaren från den avbildades värld, eftersom majoriteten av lärjungarna är 
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avbildade i ett sidoperspektiv. Buddha har också framställs i ett sidoperspektiv vilket 

leder till en viss exkludering. Eftersom varken Buddha eller hans lärjungar hamnar 

centralt i bilden, kan man ana om det inte är frågan om en handling som uttrycks i 

bilden. Den handlingen kan vara det som bildtexten antyder på, att Buddha undervisar 

sina lärjungar. Dels kan bilden ge ett intryck av att lärjungarna ser Buddha som helig, 

eftersom de har knäppta händer och är vända mot Buddha, med slutna ögon. Buddha 

sitter med öppna händer och det kan betyda att han är öppen eller att han mediterar. 

Genom att Buddha också i framställningen utstrålar ljus eller energi (något som 

lärjungarna inte gör), tyder också på att han är i centrum, en viktig person, den som nått 

upplysning. Poängen i denna framställning hittas också i att Buddha sitter högre upp än 

lärjungarna. Detta kan betyda att han framställs som mer viktig än den stora massan av 

lärjungarna. ”Lärjungarna lyssnar till buddhan”
88

 står det under bilden, men texten 

överensstämmer inte med bilden eftersom inget i bilden tyder på att Buddhan pratar, 

hans mun är sluten. Därför stämmer bilden inte helt överens med det som förmedlas i 

bildtexten, men att lärjungarna tillber Buddha kommer dock i uttryck genom bilden.  

Björlin nämner något om Dalai Lama också, en gestalt som har varit på besök i 

Sverige flertal gånger. Sedan följer en beskrivning om Dalai Lama; 

 

Han lever i exil sedan kineserna på 1950-talet erövrat Tibet. Han mottog 

Nobels fredspris 1988 för sina insatser för den internationella fredsrörelsen.
89

  

 

Framställningen av Dalai Lama tyder på att författaren valt en sida av den politiska 

konflikten som utspelar sig i dagens Tibet. Det råder ingen djupare förklarning på Dalai 

Lama som en andlig ledare, men han beskrivs också som en ledare och som en lärare, då 

själva titeln lama står för lärare, enligt Björlin.
90

 Den tibetanska buddhismen får i 

kapitlet ett eget avsnitt, där just ockupationen av Tibet ligger i centrum. Författaren 

beskriver den tibetanska buddhismen som fredsstävande med Dalai Lama i spetsen, 

något som enligt författaren fått uppmärksamhet i massmedian.
91

 Avsnittet är politiskt 

inriktat, något som kommer i uttryck genom framställningen av den tibetanska 

buddhismen och rubriken som lyder: ”Tibetanska buddhister i exil”.
92

 Även om 
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författaren nämner ockupationen och Dalai Lamas fredliga konfliktlösning, känns det 

som att mycket vikt läggs just på detta. 

5.2.3 Samtida buddhism 

Som dagens buddhism väljer författaren också att belysa buddhismen i Sverige, under 

rubriken ”Buddhister i Sverige”
93

 och under rubriken ”Möten”
94

. Under rubriken 

buddister i Sverige har författaren valt att beskriva den historiska kontakten mellan 

Sverige och buddhismen. Vikingarna skulle ha fraktat hit en Buddhafigur som kom 

senare att upphittatas på Helgö i Mälaren.
95

 Författaren lägger stor vikt vid att redogöra 

för buddhismen i Sverige, detta för att man som läsare ska kunna få ett intryck av att 

buddhismen är en levande religion.  

 Vidare får vi reda på hur det geografiskt ser ut i Sverige med alla buddhistiska 

samfund. Några rader läggs på att förklara vilka buddhistiska samfund som är verkande 

i Sverige men också var de ligger. Läsaren får inte reda på hur buddhismen hamnade i 

Sverige, inget sägs heller om de asiatiska buddhisterna i Sverige. Under avsnittet om de 

buddhistiska samfunden hittar vi en bild. På bilden kan vi se man som är vänd mot en 

ett bord som ska föreställa ett offerbord. På altaret finns frukt och bröd. Mannen 

avbildas från ett sido-perspektiv och han sitter i en tillbedjande ställning.
96

 Mannen ser 

fridfull ut, men eftersom han avbildas från sidan exkluderas han från betraktarens värld. 

Som läsare får man ingen motivering till bilden och därmed förblir bilden öppen för 

tolkning.    

På nästa blad väljer författaren att lyfta fram om hur det är vara som konvertit i 

Sverige och en intervju görs med en person. Konvertiteten har varit buddhist i tre år. 

Handlingen i intervjun handlar i stora drag om att belysa hur det ser ut för buddhister i 

Sverige med tanke på det sociala och religiösa livet. Björlin beskriver den miljön som 

berättelsen utspelar sig i, där templet är en ombyggd ladugård, och att templet ligger 

utanför Fellingsbro i Västmanland.
97

 Hela berättelsen beskriver den tibetanska 

buddhismen i Sverige. I avsnittet får vi ta del av en västerländsk bild av buddhismen 

genom den intervjuade personen. Inget utrymme ges åt buddhister som har växt upp 

inom den buddhistiska kultursfären. Naturligtvis handlar det om selektiva bilder av 

buddismen som läsare får ta en del av. Även om framställningen inte inkluderar 
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personer med en buddhistisk bakgrund förmedlar narrativet en bild av buddhismen som 

en öppen och utåtriktad religion.  

5.3 Livsvägar, av Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin (2012) 

5.3.1 Den historiska kontexten  

Framställningen av den historiska kontexten är uppdelat mellan olika avsnitt. Stora 

delar av kapitlet handlar om att belysa dagens buddhism i Sverige och världen, lite plats 

lämnas åt den historiska bilden. I det första avsnittet belyser författarna läran inom 

buddhismen, där ett par stycken lämnas åt den historiska biten. I detta avsnitt tar 

författarna upp den buddhistiska traditionens förbindelser med hinduismen. Författarna 

tar upp likheter och skillnader mellan dessa traditioner och i början av berättelsen 

skriver Tidman och Wallin följande:  

 

I början var buddhismen en riktning inom hinduismen. […] De två 

religionerna påminner därför mycket om varandra.
98

 

 

Författarna tar upp likheterna med hinduismen och de nämner att båda religionerna 

liknar varandra mycket.
99

 Siddharta står för hela den historiska kontexten i denna 

lärobok. Författarna menar att buddhor är det centrala inom buddhismen. Det som 

kommer till uttryck är också att Buddha inte är en utan att det har funnits fler buddhor 

och att det kommer att komma fler.
100

  

Den historiska kontexten beskrivs också i relation till lärorna inom buddhismen, där 

lärorna beskrivs utefter de situationer som Siddharta hamnade i.
101

 Till exempel när han 

fann svaret på livets gåta väljer författaren att lyfta upp de fyra ädla sanningarna. Det är 

på detta sätt som författaren ger mening åt historien och anpassar den till lärorna. 

Däremot läggs ytterst lite tonvikt på den buddhistiska historien, den hamnar i 

bakgrunden av lärorna och dagens buddhism.  
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5.3.2 Gestalter  

Författarna inleder Siddhartas historia med rubriken ”Prinsen som blev asket”.
102

 I 

narrativet lyfter författarna fram att berättelsen vilar på en spådom som hans far fick 

höra, att hans son skulle antigen bli en politisk eller religiös ledare. Siddharta skulle 

också enligt spådomen fly hemifrån om han stötte på lidande och död.
103

 Denna spådom 

skulle gå i uppfyllelse, när han lämnade hemmet. Författarna skriver:  

 

”Han kunde inte stanna kvar i palatset, utan var tvungen att leta efter svar. 

Varför lider vi? Hur kan vi slippa undan? Spådomen hade slagit in.”
104

 

 

Siddharta beskrivs som en person som strävar efter att finna mening med livet, efter att 

hans far har skyddat honom för sanningen under en längre tid. Motivet är att visa på att 

Siddharta var mänsklig, inte gudomlig. Detta drivs fram av författarna genom hela 

berättelsen. Narrativet är konstruerat för dagens publik som kan tänkas relatera till 

buddhismen genom Buddhas resa och de val han gjorde. Budskapet i texten är att man 

genom rikedomar inte kan hitta meningen med livet och att man inte kan komma ifrån 

kriser i livet. Författarna skriver följande: 

  

Han gav honom all möjlig lyx och såg till att han inte mötte fattigdom 

utanför murarna. Siddharta levade i palatset, gifte sig och fick en son. Det 

gick dock inte att hindra: en dag gav sig Siddharta ut, och han såg livets 

baksida.
105 

 

Här kan man se hur författarna valt att belysa en del av legenden genom direkta budskap 

till läsaren. Genom att bygga upp en berättelse kring livets mening får berättelsen också 

ett tankeväckande särdrag hos den som läser texten. Att texten läggs upp på detta sätt är 

också för att den är relaterad till en viss publik.  

 Författarna lyfter även upp Dalai Lama som en gestalt inom buddhismen. Om honom 

får vi veta i en intervju med en konvertit. Eftersom intervjun både handlar om gestalter 

och samtida buddhism kommer enbart Dalai Lama att behandlas här. Konvertiten 

Margareta mötte Dalai Lama i Göteborg vid ett tillfälle. Mötet med Dalai Lama i 
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Göteborg visade sig vara av ett slag som var okänt för henne. Hon skulle få uppleva en 

annan sida av Dalai Lama.  

Författarna skriver om kvinnans möte med Dalai Lama:  

 

– Stämningen var obeskrivlig. Som om det var Michael Jackson som var där. 

Alla ville komma så nära Dalai Lama som möjligt. Tonåringar, pensionärer, 

intellektuella som varit länge inom buddhismen och som jag hade sett upp 

till var hysteriska. En personkult utan dess like.
106

 

 

Genom citatet beskrivs buddhismen som en personkult och Dalai Lama som en 

superstjärna. Idag ser man Dalai Lama som en ledare för hela den tibetanska nationen, 

vilken kan ha bidragit till att han kommit att uppfattas som en ytterst respektabel person 

med en hederlig ställning bland tibetanerna. Däremot är denna beskrivning annorlunda 

och nästintill en karikatyr. I läroboken får man aldrig en förklaring på detta, det som 

åhörarna möter är således en annorlunda bild av den tibetanska buddhismen och dess 

ledare.  

5.3.3 Buddhismen idag 

I olika avsnitt som lyfts fram om dagens buddhism kan man se en variation av vad som 

presenteras. Dels tar författarna upp hur dagens buddhism ser ut i Asien, men också hur 

den ser ut i Sverige och västvärlden. Däremot ligger själva fokus på buddhismen i 

Sverige. Detta val är nog medvetet för att många ska kunna relatera till innehållet. Hur 

buddhismen praktiseras och upplevs täcker en stor del av kapitlet om buddhismen. Den 

variation som presenteras är viktig för framställningen av buddhismen, eftersom den 

erbjuder läsaren att stöta på olika typer av den religiösa traditionen. Det som beskrivs 

som dagens buddhism i Sverige är i form av intervjuer gjorda med två kvinnor. Den ena 

kvinnan är en konvertit, och den andra kvinnan har vietnamesisk bakgrund och är 

infödd i en buddhistisk kultur, men båda kvinnor bor i Göteborg.  

 I den första intervjun presenterar författarna kvinnans situation (innan hon blev 

buddhist), som stressig och väldigt krävande. Författarna skriver att meditationen 

lyckades att få henne att varva ner. ”Meditationen som hon mötte den i tibetansk 

tappning blev hennes räddning, menar hon.”
107

 Men den tibetanska buddhismen som 

kvinnan mötte, var inte den form av religion hon hade föreställt sig i början.  

                                                 
106

 Tidman & Wallin, Relief Livsvägar, s 171 
107

 Tidman & Wallin, Relief Livsvägar, s 172 



  
 

32 

 I presentationen av kvinnans möte med Dalai Lama (se kapitel 3.3.2) skulle det också 

visa sig att hon under en tid valt att säga ifrån sig allt som hade med buddhismen att 

göra. Detta skulle enligt författarna vara ett svårt steg, de skriver: ”Att meditera hade 

nästan blivit som gift för henne.”
108

 I stora drag handlar det om att kvinnan hittade sin 

egen buddhism, eller åtminstone delar av buddhismen som fungerar för henne. 

 Författarna tar upp den andra intervjun. Här berättar författarna vilken funktion som 

religionen kan ha i en människas liv. De lyfter fram ett exempel med en kvinna vars 

närmaste personer i hennes omgivning gått bort. För att den människan skall hitta en 

väg för en förståelse till det som hände, valde hennes vän att vända henne till 

religionen.
109

 Att just detta var början på hennes religiösa liv, tyder följande citat på:  

 

”Nhan är född buddhist men när hon bodde i Vietnam gick hon inte så ofta 

till templet som hon gör här.”
110

 

 

Detta argumenterar för en funktion som religionen kan spela i en människans liv och 

varför vissa människor väljer att bli religiösa.  

 Vidare i samma intervju förkommer andra ställningstaganden som har förändrat 

kvinnans liv i och varför hon blivit mer religiös. Dessa ställningstaganden som hon för 

fram är tron på det övernaturliga. I intervjun förekommer en förklaring som kan för 

åhörarna vara lite svårbegriplig, författarna skriver följande:  

 

– Under dessa två dagar härjar spöken, andarna i illusionsvärlden, fritt. De 

törstar efter onda gärningar och genom att äta vegetariskt, inte någon föda 

från djur som man dödat, kan man undvika att de för med sig onda ting.
111

 

 

Författarna vill förmedla ytterligare en bild av den buddhistiska religionen där tron på 

andliga väsen lyfts fram. Författarnas motiv är att belysa andra uttryck inom 

buddhismen. Detta kan bidra till att skapa en bild av buddhismen som mångartad 

religion.  

 I kapitlet har författarna också valt att lyfta fram ett avsnitt som handlar om 

buddhister i världen idag. Här presenteras de olika länderna som buddhismen verkar 

inom, där författarna bland annat belyser länder där buddhismen traditionellt sett verkat. 
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Författarna framför att många västerlänningar också är intresserade av buddhismen, där 

man framförallt är intresserade av meditation. I texten framförs det även att en objektiv 

sanning om buddhismen inte existerar, eftersom buddhismen inte har en gemensam 

värdslig organisation.
112

 Författarna tyder också på att svenska buddhister har ett 

intresse av att testa på olika meditationstekniker, medan de som har en bakgrund i 

Ostasien är mer insatta i tron och besök templen oftare.
113

 Tidman & Wiksell skriver 

följande om buddhister som har en bakgrund i Ostasien, ”Bön och riter verkar vara 

viktigare än meditation för de invandrade buddhisterna.”
114

  Med detta vill författarna 

ge en förståelse för buddhismen som en varierande religion, där inriktningen är kopplad 

till nationen där religionen praktiserades.  Även om författarna menar att de inte finns 

en fastställd bild av buddhismen, har de till exempel valt att dela upp buddhister i 

Sverige utifrån deras kulturella bakgrunder. 

 Till avsnittet som handlar om buddhister i världen har författaren valt att presentera 

en bild från Norrland. På bilden kan vi se ett öppet landskap och en staty på Buddha, 

framför statyn ser man ett altare med blommor och andra offergåvor. Några personer 

lutar sig på statyn och andra som sträcker sig mot altaret för att lämna gåvor. Samtliga 

personer är avbildade från sidan. Till bilden finns en text som lyder:  

 

I Åsele bygger thailändska buddhister ett stort center med tempel och 

konferenslokaler. Buddhister från Thailand har blivit förälskade i den 

norrländska naturen som ger den känsla av frid som buddhismen strävar 

efter.
115

  

 

Bilden fungerar här som ett stöd för det som skrivs i texten. Det öppna 

landskapet menar författarna utgör den frid som buddhister eftersöker. Däremot 

projiceras makten i texten åt naturen och det norrländska landskapet och inte åt 

statyn som är avbildad på bilden.  
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5.4 Religion och sånt, av Börge Ring (2013) 

5.4.1 Den historiska kontexten  

I kapitlet om buddhismen har Ring valt att sprida den historiska kontexten över hela 

kapitlet om buddhismen. Detta sätt som Ring jobbar på, har bidragit till att den 

historiska kontexten är kopplat till både den buddhistiska läran men också de olika 

högtiderna.
116

 Det kan finnas en fördel med att jobba på detta sätt, eftersom den 

historiska kontexten bidrar till att öka förståelsen till läran och högtiderna, samtidigt 

som den ger den nuvarande buddhismen en historisk förankring.  

Vidare använder sig författaren av metaforer från den historiska kontexten för att 

förklara Buddhas lära. I avsnittet om anatman menar författaren att det i själva verket 

handlar om att människan är i ständig förändring. Här använder sig författaren av en 

metafor som Buddha själv skulle ha uttalat.  

 

Genom att se människor som floder, vars vatten hela tiden förändras, är våra 

liv också i en ständig förändring.
117

 

 

Genom den historiska metaforen kan åhöraren återkoppla till sitt eget liv och ta till sig 

budskapet som förmedlas.  

Liknande typsituationer uppkommer även när författaren talar om nirvana, då 

förmedlas informationen på lite motsägelsefullt sätt. Författaren skriver i avsnittet att 

nirvana är utslocknande, som när man blåser ut ett ljus.
118

 Här kan man som åhörare 

tänka sig att inget liv förekommer efter nirvana, men senare i avsnittet skriver Ring att 

det är ett tillstånd ”[…]där människan lever evigt ung och lycklig.”
119

 Detta kan enligt 

min mening skapa en förvirring av vad begreppet nirvana står för. För att göra det hela 

lite mer begripligt återkopplar författaren till den historiska kontexten. Författaren 

skriver:  

Efter Buddhas död växte tanken fram att nirvana också kunde vara ett 

paradis. I en del riktningar tänker man sig nirvana som ”paradiset i väster” 

(Buddhas hemtrakter) där människan lever evigt ung och lycklig.
120
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Genom att också förklara nirvana som ett paradis väljer författaren att använda sig av 

ett västerländskt ord som läsaren kan relatera till och ta till sig. På detta sätt får den 

historiska kontexten sin mening och begriplighet hos läsaren.  

I ett senare avsnitt diskuterar författaren likheter och skillnader mellan buddhismen 

och hinduismen. Här lyfter Ring fram de tankar som stred mot Buddhas lära. Vidare 

nämner Ring att buddhismen liknar hinduismen med två saker, dessa är samsara och 

karma, dock förkastar man idén om brahman, gudar och kastsystemet.
121

 I avsnittet 

diskuteras även tron på den andliga världen inom buddhismen, där presenteras en målad 

bild av helvetet. Det är en historisk bild som föreställer helvetet och olika situationer 

människor kan hamna i. Även om man i bilden kan se en figur som många åhörare kan 

jämföra med djävulen, är bilden bara en del av den stora bilden, dvs. att bilden bara vill 

lyfta fram en buddhistisk tro på helvetet. Hela bilden får man inte se.
 122

  Författaren kan 

ha valt att lyfta fram just denna bild, för att förmedla en situation som många åhörare 

kan relatera till, eftersom helvetet känns igen bland många i västvärlden. Dels handlar 

det även om en selektiv bild som författaren väljer att lyfta fram, för att tyda på att man 

också inom buddhismen har en uppfattning om helvetet. Genom att man framställer en 

djävul-liknande figur i bilden, samtidigt i ett öga-mot-öga perspektiv, kan tyda på en 

jämlik eller inkluderande situation mellan den som kollar på bilden och den som är 

avbildad.  

5.4.2 Gestalter 

I ett litet markerat stycke presenteras Buddhas liv.
123

 I berättelsen tar författaren upp att 

hans far besökte en spåman vid Siddhartas födelse, och av spåmannen fick han veta att 

sonen skulle antingen bli en religiös eller en politisk ledare. Eftersom Siddhartas far 

ville att sonen skulle bli en värdslig ledare gjorde han att Siddharta fick leva i lyx inom 

palatsets väggar. Författaren berättar att Siddharta fick en dag syn på hur livet såg ut 

runt om palatset. Det fick honom att börja tänka efter meningen med livet, något som 

bidrog till att han flydde hemifrån och lämnade bakom sig sin hustru och sitt barn. Efter 

ett tag valde Siddharta ett liv som en asket och efter sju år kom han att leva på ett 

riskorn om dagen. Men inte ens detta kom att bidra till han fann meningen med livet. 

Däremot skriver författaren följande: 
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Efter sju år som asket kunde Siddharta leva på enbart ett riskorn om dagen, 

men han fann ändå inte svaret på frågan om livets mening. Till sist satte han 

sig under ett träd och mediterade och då plötsligt kom han på svaren.
124

  

 

De karakteristiska dragen som Siddharta tillskrivs kan förmodligen bidra till att många 

upplever honom som en meningssökande person. I citatet hittar vi också ett budskap 

som uppmanar till att personen själv som kan hitta sin mening med livet. Detta gjorde 

Buddha och det kan vem som helst göra. Berättelsen är dock väldigt komprimerad och 

som läsare får man ingen förklaring på hur Buddha blev upplyst och vad det betyder.  

 I texten möter vi ytterligare en gestalt, nämligen Dalai Lama. Dalai Lama 

representerar den tibetanska buddhismen enligt författaren. Däremot bjuder 

framställningen till förvirring då författaren skriver följande:  

 

I den buddhistiska världen finns ingen bestämd ledargestalt, som till exempel 

inom den katolska kyrkan, men Dalai Lama är den som ofta får representera 

buddhismen.
125

 

 

Således strider detta citat med hur saker och ting egentligen ligger till, det vill säga att 

Dalai Lama endast representerar den tibetanska buddhismen och inte buddhismen som 

en helhet. I citatet presenteras Dalai Lama som en ledare för hela buddhismen. Denna 

framställning kan vara förvirrande för dem som läser mellan raderna. Vidare använder 

sig författaren av den katolska kyrkan för att begripliggöra sitt påstående om Dalai 

Lama. Att den katolska kyrkan används som ett exempel, tyder på att jämförelsen enligt 

författaren är nödvändig för att läsaren ska förstå Dalai Lamas ställning inom 

buddhismen.  

5.4.3 Buddhismen idag 

I framställningen av vad som kan ses som dagens buddhism har författaren valt att lyfta 

fram olika inriktningar runt om i världen och i Sverige. Författaren lyfter också fram 

kampsporter som är utövas bland många i Asien och västvärlden.
126

  

 I framställningen om de olika inriktningarna inom buddhismen, täcker den tibetanska 

och zenbuddhismen stort utrymme. Författaren skriver även att den tibetanska 
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buddhismen liknar den katolska kyrkan med tanke på böneritualer där man inom 

tibetansk buddhism använder sig av rökelse, musik, ljus osv.
127

 Detta är naturligtvis ett 

sätt för författaren att skriva om något som många i västvärlden kan relatera till. 

Problemet med detta som jag tolkar det är att man använder sig av två helt olika 

traditioner för att föra fram sin åsikt.   

 Det som framförs av författaren vid flertal tillfällen är att meditation är viktigast. 

Inom den tibetanska inriktningen har författaren valt att presentera att budskapet om 

fred är viktigast, men det som kommer fram till ytan är egentligen att det är genom 

meditation som vi kommer fram till fred.
128

  

 När det kommer till framställningen om buddhismen i Sverige har författaren 

beskrivit att det finns över 40 olika grupper av buddhistiska traditioner i Sverige. De 

största grupperna utgörs av konvertiter och de människor som invandrat till Sverige från 

Asien.
129

 De två största asiatiska grupperna i Sverige kommer från Thailand och 

Vietnam. Här skriver författaren att det invandrade asiatiska buddhisterna har en djupare 

koppling till buddhismen i form av besök till templen och firandet av högtiden än vad 

konvertiterna har. Däremot har konvertiterna enbart som mål att testa på olika 

meditationsövningar och deras religionsutövning är mer individualistisk.
130

  

 Förekomster av olika inriktningar och traditioner genomsyrar hela boken och det 

råder ingen tvekan om att det en framställning som är anpassad för den västerländska 

publiken som kommer till uttryck. Dock kan det vid vissa tillfällen kännas som att vissa 

inriktningar tar mer plats än andra, och detta är naturligtvis selektiva bilder av 

buddhismen som tas upp.  
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Jämförelse, analys och slutsatser 
Detta avsnitt lyfter fram likheter och skillnader mellan läroböckerna utifrån de tre teman 

och bilderna. I jämförelsen mellan de olika läroböckerna kommer också en analys att 

göras med koppling till det teoretiska perspektivet.  

5.5 Likheter och skillnader mellan läroböckerna i text och bild 

5.5.1 Den historiska kontexten 

Det som är gemensamt för de äldre läroböckerna, det vill säga Söka svar och Människan 

och tron är att de i större omfattning belyser den historiska kontexten än vad fallet är 

med de nyare läroböckerna, det vill säga Livsvägar och Religion och sånt. Däremot har 

de äldre läroböckerna Söka svar och Människan och tron lyft fram några kopplingar 

mellan hinduismen och buddhismen, och skillnaden mellan dessa två religioner. Här 

försöker författarna att koppla samman de två religionerna, däremot får man som läsare 

ingen vidare förklaring på den kopplingen. De äldre läroböckerna (Söka svar och 

Människan och tron) tenderar också att beskriva Buddhas sökande efter livets mening 

genom den historiska kontexten. Däremot finns det även en djupare mening med valet. 

Meningen med livet är något som många i väst kan känna igen, framförallt den 

målgruppen som läroboken är riktad till. Enligt Otterbeck är detta ett försök att 

återberätta ”de andra” religionerna till den västerländska läsaren, genom att välja vissa 

delar som passar in.
 131

 När författarna använder kunskaper och värderingar selektivt, 

skapas ett synsätt på buddhismen som överensstämmer med den världsuppfattningen 

som råder i västvärlden, men som enligt Härenstam inte behöver stämma överens med 

den verkliga bilden av buddhismen.
 132

 Eftersom meningen med livet är det som 

författaren lyfter fram som det centrala inom buddhismens historia, anpassas den 

buddhistiska historien till att berätta något om ”oss själva”. Detta är ett exempel på 

orientalism, som enligt Said tyder på västvärldens sätt att beskriva, tala och berätta om 

de andra religionerna, vilket görs genom budskap som den västerländska läsaren känner 

igen sig i.
133

 Däremot beskrivs inte buddhismens historia med negativa ord, tvärtom 

beskrivs den i ett nära förhållande till läsarens världsåskådning.  
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De yngre läroböckerna, det vill säga Livsvägar och Religion och sånt tenderar att 

belysa den historiska kontexten i mindre omfattning. En likhet mellan de yngre 

läroböckerna är att författarna presenterar den historiska bilden i ljuset av den 

buddhistiska läran. På så sätt ges den historiska kontexten sin mening. En skillnad är att 

författaren till Religion och sånt använder jämförelser med den kristna läran, där till 

exempel ordet paradis används för att förklara tillståndet nirvana. Begreppet är välkänt i 

västvärlden och valet av ordet visar att författaren vill göra narrativet mer begripligt för 

åhörarna. Ytterligare en sak som pekar på detta är valet av bilden som visar helvetet, 

något som kan ses som ett närmande till västvärlden. Genom att dessa två narrativer 

kopplas samman kan det vara tal om postkoloniala tendenser i läroböckernas 

representation av buddhismen. Genom att beskriva den buddhistiska läran utifrån 

välkända begrepp i väst, skapas enligt Ashcroft, Griffiths, Tiffin en syn på buddhismen 

som domineras av det västerländska sättet att se på religion, något som ligger nära det 

som lyfts i teorin som den västerländska dominansen.
134

 Här framkommer 

dominansförhållanden främst genom ordvalet ”paradis” som förklarar begreppet 

”nirvana”. På detta sätt får det västerländska synsättet ett tolkningsföreträde för att 

definiera den buddhistiska läran. 

5.5.2 Gestalter 

I läroböckerna framkommer framförallt två gestalter som kan kopplas till buddhismen. 

Det är Buddha och den samtida Dalai Lama. En skillnad i framställningen av Buddha 

mellan Söka svar och Människan och tron är att den tidigare läroboken valt att 

framställa Buddha som mångdimensionell, det vill säga att han tillskrivs både 

mänskliga men också övernaturliga egenskaper i text och i bilder som är kopplade till 

avsnitten. I läroboken Söka svar lägger författaren stor vikt vid att presentera Buddha 

som övernaturlig, vilket man inte gör i beskrivningarna i de andra läroböckerna. I 

Björlins Människan och tron har man tydligt understrykt den mänskliga Buddha i 

texten, däremot visar bilden en helig Buddha som lärjungarna ber till. Den mångsidiga 

representationen av Buddha talar om två olika sätt att se på gestalten, som en jordnära 

person och som en ”helig” person. Författarna till de yngre läroböckerna Livsvägar och 

Religion och sånt som är kopplade till den nya läroplanen för gymnasiet (Gy11), 

redogör däremot enbart för en mänsklig Buddha. Buddha representeras som en person 

som söker efter meningen med livet. Genom presentationen vill författarna konstruera 
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en bild av Buddha som en jordnära person. Läroböckernas framställer Buddha på flera 

olika sätt. Att man i de äldre läroböckerna, det vill säga i Människan och tron och Söka 

svar valt att belysa Buddhas övernaturliga egenskaper, tyder på det som Otterbeck 

kallar för en selektiv funktion.
135

 Författarna väljer alltså att lyfta fram en bild av 

Buddha som läsaren inte kan relatera till, som är abstrakt och oförenlig med samtiden. 

Däremot kan vi i de yngre läroböckerna se att det förekommer en presentation av 

Buddha som en jordnära person, vilket tyder på en förskjutning i framställningen. 

Sammanfattningsvis intygar den mångsidiga representationen av Buddha om selektivitet 

i hur gestalten Buddha presenteras i de olika läroböckerna. Jag tror att den selektiva 

bilden kan ha att göra med begränsningarna av innehållet i en lärobok. Det finns helt 

enkelt inte utrymme att ta med alla synsätt på Buddha som finns där ute. Därför är det 

både bekymmersamt och nödvändigt med selektiviteten.  

 En annan gestalt som återkommer i samtliga böcker är Dalai Lama. Däremot 

representeras Dalai Lama utifrån olika karaktärsdrag i läroböckerna. I Söka svar och 

Människan och tron framställs Dalai Lama som en fredlig och kärleksfull person. Dessa 

konstanteranden görs i ljuset av religionen och den politiska kartan av Tibet, men också 

utifrån författarens kunskaper om Dalai Lama. Att han framställs som en andlig ledare, 

lärare och även som en politisk ledare för sitt folk, kan relateras till en postkolonialistisk 

stereotypisering av Dalai Lama. Detta konstrueras utifrån de historiska kontexterna i 

läroböckerna, vilket också är fallet med stereotypiseringar enligt Loomba.
136

 Dalai 

Lama presenteras som en kämpe mot ockupationen av Tibet och han presenteras oftast i 

positiva termer. Framförallt kommer detta i uttryck genom texterna och bilden på Dalai 

Lama i Söka svar. De positiva beskrivningarna som de äldre läroböckerna väljer att ta 

upp, kan vi även hitta i en av de nya läroböckerna, det vill säga i Livsvägar. I Livsvägar 

väljer författarna att lägga fram en helt annan bild av Dalai Lama som inte förekommer 

i någon av de andra läroböckerna. Här beskrivs han av en konvertit som en superstjärna 

som likställs med Michael Jackson. Dessa kopplingar förs fram i ljuset av en personkult. 

I denna beskrivning lyfts Dalai Lamas status till en stjärna. Enligt Härenstam är detta en 

vanlig beskrivning av Dalia Lama i läroböcker. Skillnaden är att han i denna 

beskrivning inte framställs som en ”gudakung” som Härenstam kommer fram till.
137

 

Trots det är beskrivningarna snarlika och intygar om en förskönad bild av Dalai Lama. 
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Här framställs han i helt andra termer än det som framkommer i andra läroböcker. Med 

detta exempel i åtanken kan vi i Religion och sånt hitta en annan beskrivning av Dalai 

Lama. I Religion och sånt redogör författaren för Dalai Lamas speciella ställning inom 

buddhismen genom att dra paralleller till den katolska kyrkan. Detta görs i syfte för att 

stärka påståendet om Dalai Lama som ledare för hela buddhismen. Said menar att 

framställningar av andra religioner i Orienten görs utifrån västerländska värderingar och 

syn på religioner.
 138

 Detta är något som vi kan se i exemplet ovan, där författaren 

försöker beskriva Dalai Lama som en möjlig ledare för hela buddhismen genom att 

jämföra gestalten med den katolska påven. Här är det tal om att försöka förankra hans 

”speciella” ställning inom buddhismen genom att använda sig av en välkänd gestalt i 

västvärlden. Detta är naturligtvis ett sätt att förenkla bilden av Dalai Lama för att 

åhörarna ska enklare ta upp informationen. Däremot är det felaktigt att tillskriva Dalai 

Lama egenskaper som den katolska påven har i väst eftersom kontexterna är annorlunda 

och kan lätt missförstås. För lärare som använder denna lärobok i sin undervisning är 

det viktigt att ha dessa tendenser i åtanke.  

5.5.3 Samtida buddhismen 

Läroböckerna lyfter fram olika inriktningar inom buddhismen. Enligt Loomba kan 

dominansförhållanden synliggöras när vissa kulturer intar en dominerande ställning 

gentemot andra.
139

  Sådana tendenser kan vi se i Religion och sånt. Där fokuserar 

författaren på att belysa den tibetanska buddhismen med jämförelser med den katolska 

kyrkan med dess rökelser, ljus och så vidare. Författaren redogör här för att den 

tibetanska buddhismen kan ses i bakgrunden av den katolska kyrkan och att detta visas 

genom dessa två inriktningars likheter. I Livsvägar beskrivs också detta men inte i 

samma omfång. Till avsnittet om samtida buddhismen, väljer författaren till Religion 

och sånt att presentera en bild av en Buddha-staty i det norrländska landskapet som ger 

de invandrade buddhisterna en känsla av frid. Däremot talar bildtexten om något annat, 

här försöker författaren ge uppmärksamhet till den invandrade buddhisterna genom att 

beskriva det norrländska landskapet som fridfullt och buddhister som fredssträvande, 

vilket kan ses som en stereotyp som återkommer i andra skildringar av buddhismen i 

läroböckerna. Genom intervjuer väljer Livsvägar och Religion och sånt att lyfta upp hur 

konvertiter och invandrade buddhister ser på buddhismen. Det som framkommer i båda 

läroböckerna är att västerlänningar oftast är intresserade av enbart meditation, medan de 
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invandrade asiatiska buddhisterna har en annan koppling till buddhismen, främst genom 

besöken till templen och firandet av högtiderna, menar författarna. Här görs en 

åtskillnad i vad buddhismen betyder för konvertiter och invandrade buddhister. Det 

resulterar i att vi får olika representationer av buddhismen. Konvertiterna får allt 

utrymme i den äldre läroboken Människan och tron, vilket pekar på att ett 

tolkningsföreträde lämnas åt konvertiterna i denna lärobok. Det kan också tolkas som 

dominansförhållande gentemot de invandrade buddhisterna som inte alls presenteras i 

läroboken. Här finns det en risk att åhöraren enbart får en del av historien som inte 

överensstämmer med andra bilder av buddhismen. I detta exempel görs också en 

distinktion mellan konvertiter och invandrade buddhister som enligt Ashcroft, Griffiths, 

Tiffin kan leda till olika typer av grupperingar och ett ”vi” och ”dem” tänk.
140

 Detta 

framkommer framförallt genom konvertitens ord där personen redogör för ”sin typ av 

buddhism” som skiljer sig från ”de andras” buddhism genom att vissa delar av 

religionen godtas och andra väljs bort.  

Förekomster av olika inriktningar och traditioner genomsyrar hela boken och det 

råder ingen tvekan om att det är en framställning som är anpassad för den västerländska 

publiken. Dock kan det vid vissa tillfällen kännas som att vissa inriktningar tar mer plats 

än andra, och detta är naturligtvis selektiva bilder av buddhismen som tas upp. I 

läroboken Söka svar hittar man inget konkret avsnitt som behandlar samtida buddhism. 

I Söka svar väljer författaren att ta med en bild från filmen ”The Little Buddha”. Här 

kan vi se tendenser i att beskriva buddhismen genom västerländska ögon. Enligt 

Ashcroft, Griffiths, Tiffin finns det en vilja i ”Occidenten” (västvärlden) att rättfärdiga 

sitt synsätt på andra kulturer som ligger utanför den egna kulturella sfären.
141

 I bilden 

från filmen ”The Little Buddha” utgör meditationen ett centrum som allt orienteras 

kring, vilket som tidigare nämnt är ett populärt element av den buddhistiska läran i väst. 

Det hela kan ha att göra med det som beskrivs som den västerländska strävan att 

påklistra sina etiketter på religioner som ligger utanför den egna kulturen, vilket också 

visar vem som har tolkningsföreträde för vad som bör anses som den buddhistiska läran.  

5.6 Slutsatser 

Studien kommer fram till att samtliga läroböcker gör sig skyldiga till postkoloniala 

tendenser. Detta kommer framförallt i uttryck genom att läroböckerna presenterar en 
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selektiv bild av buddhismen som korresponderar med västvärldens synsätt. I relation till 

det teoretiska perspektivet kommer studien också fram till att det förekommer 

postkoloniala tendenser i beskrivningarna av buddhismens historia, gestalter och 

samtida buddhism. I dessa delar förklaras buddhismen utifrån den västerländska 

världsåskådningen, det vill säga att man jämför buddhismen med kristna inriktningar 

och termer, där just det västerländska synsättet utgör en tolkningsmall för buddhismen. 

Detta framkommer i redogörelser av centrala begrepp, intervjuer med samtida 

buddhister och i beskrivningar av gestalterna. De yngre läroböckerna väljer att lägga 

stor vikt vid att redogöra för den praktiska delen i buddhismen, något som inte 

framkommer lika tydligt i de äldre läroböckerna. Författarna till de yngre läroböckerna 

gör en distinktion mellan konvertiterna och de invandrande buddhisterna i Sverige. 

Synen på Buddha skiftar mellan läroböckerna, från en övernaturlig karaktär i de äldre 

läroböckerna till en jordnära person i de yngre läroböckerna. Studien kommer också 

fram till att Dalai Lama representeras utifrån vissa karaktärsdrag som resulterar i en 

stereotypisering av gestalten i de äldre läroböckerna (Söka svar och Människan och 

tron) och i en av de nyare läroböckerna (Livsvägar). Kopplingar till stereotypisering 

hittas i både texterna och i bilderna som avbildar Dalai Lama.  

 

6 Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka för hur buddhismen representeras i fyra 

läroböcker avsedda för gymnasiet. Materialet som studien undersöker utgörs av två 

läroböcker som publicerades innan den nya läroplanen för gymnasiet (Gy11) och två 

läroböcker som är kopplade till den nya läroplanen för gymnasiet. Studien är uppdelad 

enligt tre teman: den historiska kontexten, gestalter och samtida buddhism. Metoden 

som studien använder sig av är i grund och botten en kvalitativ metod som kombineras 

med en narrativ metod och en komparativ metod används för att undersöka hur texterna 

presenterar buddhismen och vilka likheter och skillnader finns mellan läroböckerna. När 

bilderna undersöks har studien istället anammat en visuell textanalys. Den visuella 

textanalysen bidrar till att undersöka hur bild och text samspelar med varandra i 

läroböckernas framställning av buddhismen. Studiens frågeställningar är följande: Hur 

presenteras buddhismen i text och bild med avseende på historia, gestalter och samtida 

buddhism?,  Förekommer det likheter och skillnader i framställningen av buddhismen 

mellan läroböckerna som är kopplade till kursplanen för Religionskunskap A och 

Religionskunskap 1 med avseende på de tre ovanstående teman?  Om det förekommer 
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likheter och skillnader, hur tar sig det i uttryck? och På vilket sätt kan framställningen 

av buddhismen i läroböckerna kopplas till de postkoloniala tendenserna?  

Undersökningen visar att de nya läroböckerna fokuserar mer på att beskriva den 

buddistiska läran utifrån den historiska kontexten. I de yngre läroböckerna lägger 

författarna inte lika stor vikt vid historiska kontexter som författarna gör i de äldre 

läroböckerna. De yngre läroböckerna väljer också att inkludera den praktiska delen av 

religionen, som inte framkommer lika tydligt i de äldre läorböckerna. I samtliga 

läroböcker representeras däremot buddhismen utifrån det västerländska synsättet, vilket 

kan härledas till postkoloniala tendenser.  De postkoloniala tendenserna förekommer då 

att man förklarar buddhismens lära och samtida buddhism i kristna och västerländska 

termer, där just det västerländska synsättet utgör en tolkningsmall för buddhismen. 

Författarna till läroböckerna gör en selektiv representation av buddismen, där vissa 

värderingar får mer utrymme och andra mindre. Både de yngre och äldre läroböckerna 

väljer att betona konvertiternas syn på buddhismen, vilket skapar en distans till 

buddhismen i Asien. Buddhas framställning förändras till den jordnära människan i de 

yngre läroböckerna, vilket inte är fallet i de äldre där han vanligtvis presenteras med 

övernaturliga krafter. En tydlig koppling till postkoloniala tendenser förekommer i 

samtliga läroböcker, däremot på lite olika sätt.  

Sammanfattningsvis kan vi se en mångartad framställning av buddhismen i studiens 

jämförelse av samtliga läroböcker. Slutsatsen poängterar vikten av att dessa studier 

görs. Dels för att de kan berätta en hel del om hur andra traditioner framställs i 

västvärlden, men också för att lärare ska fundera på sin religionsundervisning och vad 

man väljer att presentera till sina elever. Som lärare bör man fråga sig vilken inställning 

man har till kunskap och på vilket sätt man väljer att förmedla den kunskapen. Att 

enbart använda sig av läroböcker i sin undervisning kan för elevernas del innebära 

skeva uppfattningar om andra kulturer och religioner. Därför bör man som lärare 

komplettera läroböckerna med annat material för att täcka upp en bredare helhetsbild 

om ämnet. 

 Denna studie är baserat på att undersöka tryckta läromedel, som så småningom 

börjar ersättas av digitala läromedel. Det finns ett behov av att göra en liknande 

undersökning fast med en inriktning mot digitala läromedel. Det ger upphov till ett nytt 

forskningsfält som kan komma till att vara av ett stort intresse. 
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