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Abstract 
This essay analyses how Hinduism is portrayed within different textbooks produced for 

students attending senior high school in Sweden, spanning the years of 1998 until 2013. 

The analysis itself aims to identify any orientalist tendencies within the textbooks as well 

as how gender is portrayed. The textbooks are analysed from a set of criteria, namely, 

content, visual text, gender and text analysis. The analysis also examines what changes 

occur in regards to how textbooks portray Hinduism in the courses Religion A and 

Religion 1. Textbooks constitute a dominant part of the Swedish education system which 

makes the findings of this essay relevant and important for educators. 

The theory which acts as a foundation for this essay has been adapted from Edward 

Said’s Orientalism. Said argues that Orientalism is a political strategy which uses 

stereotypical descriptions of Hinduism to show the strength and superiority of the West. 

The textbooks studied here contain Orientalist tendencies to a varying degree and  

Hinduism as a religion is portrayed in a simplistic manner throughout. Hinduism is also 

portrayed in sharp contrast to the structure of western society as a primitive religion in a 

way that is not fully consistent with how Hinduism is practiced in India and around the 

world today. There are tendencies toward latent orientalist perspectives. 

The gender perspective in regards to actual text is roughly unchanged throughout 

all the material used in the study. However, when viewing the images contained within 

the material, changes have been dramatic and the more recent textbooks now lean towards 

being dominated by illustrations of females as opposed to males.  

The major change in discourse took place between the textbooks connected to 

Religion A and the books connected to Religion 1. There were significantly less 

orientalist tendencies present in the textbooks adapted to Religion 1 and a clear pattern 

could be discerned. Where orientalist tendencies had been diminished the authors had 

instead attached explanations to the text and expanded upon the subject-matter enabling 

the reader to gain a greater understanding of what everyday life as a Hindu entails. 

Another change which could be found in the analysis is that recent textbooks had 

adapted its subject-matter to conform to how the realities of Hinduism in India and the 

rest of the world actually look like today. The outdated and stereotypical attributes 

previously attached to Hinduism based on a western viewpoint have thus faded or been 

replaced altogether.  
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1 Introduktion 
När jag introducerades till lärarrollen ute i skolorna på min första verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) var jag både oerfaren och osäker på hur läraryrket gick till och huruvida 

min ämneskunskap var tillräcklig. När jag under min senare VFU fick möjlighet att 

undervisa i ämnen jag inte har studerat kom denna osäkerhet i min ämneskunskap tillbaka. 

I denna osäkerhet använde jag mig främst av arbetsplatsens läroböcker i ämnet för att få 

en översikt som jag till stor del baserade min undervisning på. Genom diskussioner med 

handledare och studiekamrater bildades dock en tveksamhet till att vara beroende av 

läromedel i undervisningen utan en källkritisk infallsvinkel.  

 Det är utifrån dessa erfarenheter som min undersökning växte fram. Hur presenteras 

asiatiska religioner som ofta anses vara avlägsna och väldigt olika de västerländska 

religionerna? Har det skett någon förändring av dessa presentationer under de sista femton 

åren och i relation till ny ämnesplan med nya mål, som trädde i kraft år 2012? I min 

undersökning är jag även intresserad av att undersöka om det går att spåra orientalistiska 

tankar och perspektiv i framställningar av hinduismen och om sådana orientalistiska 

tendenser kan ha förändrats i nyare framställningar. Det är även intressant att studera 

genusperspektivet i framställningar av hinduismen. Är det generaliseringar och 

stereotypiska beskrivningar som presenteras och vilket genusperspektiv innehåller 

framställningarna?  

Studien utgår från läromedel för gymnasieskolan eftersom denna skolform arbetar 

mer grundligt med olika religioner än högstadieskolan. Detta bidrar till att denna 

undersökning enligt mig blir enklare att utföra med läroböcker som förmedlar en större 

och mer grundlig beskrivning av hinduismen. Då studien även undersöker den nya 

läroplanen Gy11 och hur läroböcker till de nya kurserna i religion har anpassats till 

läroplanen blir studien relevant för forskningen då det är ett relativt nytt och outforskat 

område.  

1.1 Syfte 
Historikern Niklas Ammert skriver att läroboken är där eleverna till största del studerar 

stoffområdet i ämnena i skolan.1 Det kan alltså vara det stoffet som eleverna enbart får 

sin kunskap om religionerna från. Likaväl som lärare lär ut till elever att tänka källkritiskt 

när de hittar information till skolarbeten och dylikt, bör även lärare vara källkritiska i 

användandet av läroböcker. Syftet med denna studie är att analysera och jämföra hur 

hinduismen framställs i läromedel i religionskunskap för gymnasieskolan mellan åren 

1998 och 2013, för att få en så bred tidsintervall som möjligt då en förändringsprocess 

ska vara möjlig att finna. Studien utgår från böcker till kurserna religion A och religion 1 

för att kunna ta del av senare års läroböcker som är anpassade till de nya kurserna för 

gymnasieskolan. Syftet är att analysera hur eventuellt förändringar av hur hinduismen 

framställs i läromedel har uppkommit då det har skett förändringar i gymnasieskolans 

kurser i religionskunskap och i styrdokument. Studien avser även att undersöka hur 

läroböckerna bearbetar ett genusperspektiv och hur de behandlar och framställer 

jämställdhet mellan könen i presentationer av religionen. Hinduismen är en mångfaldig 

religion som är utspridd i världen och därav uppvisar stor variation, vilket gör det ännu 

mer intressant att undersöka vilka bilder av religionen som presenteras för eleverna i den 

svenska gymnasieskolan.  

 

                                                 
1
 Ammert, Niklas. (red). Att spegla världen. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 17. 
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1.2 Problemställning/frågeställning 
Undersökningen utgår från följande tre frågeställningar:  

 Hur framställs hinduism som religion i text och bildmaterial i läroböcker som är 

publicerade åren 1998 och 2013 och avsedda för kurserna Religion A och Religion 

1 på gymnasiet? 

 Hur framställs genusperspektiv i dessa läroböckers presentationer av hinduism? 

 Vilka skillnader och likheter finns det i mellan hur hinduismens framställs i 

läroböckerna som är anpassade för kurserna Religion A till läroplan Lgr 94 och 

Religion 1 till läroplan Gy 11? 

 

Frågeställningarna kopplas till syftet genom att dela upp analysen i tre delar. Den första 

frågeställningen svarar på syftet till undersökningen i avseende vad det gället hur 

hinduism framställs i de olika läroböckerna mellan 1998 och 2013. Här kommer 

undersökningen visa hur hinduism framställs men även hur presentationen kan ha 

förändras under dessa år. Frågeställning två avser att undersöka genusperspektiv och 

jämställdhet i läroböckerna för att studera hur jämställt det är mellan genus i alla 

situationer i skolvärlden.  

Det kan vara intressant att studera om och på vilka sätt kvinnor och män får lika 

mycket utrymme i framställningar av hinduismen. Om kvinnornas religion behandlas 

separat i ett delkapitel är det exempelvis intressant att lyfta fram vems religion resterande 

kapitel tillhör. Den tredje och sista frågeställningen lägger större fokus på analysen mellan 

de två olika kursernas läroböcker för att belysa hur läromedel kan förändras i samband 

med nya läroplaner. Från år 2011 är det nya kurser i religionsämnet för gymnasiet. En 

analys av läroböckerna blir då nödvändig för att få en bild av deras framställning och 

tendenser. De nya läroböckerna ska passa in till kursen där ämnesplanen är noga med att 

framhäva en genusmedveten och rättvis beskrivning av religionen. 

 

1.3 Tidigare forskning 
I det följande presenterar jag tidigare studier som har använts för denna undersökning.  

Eftersom läroplanen GY11 implementerades år 2012 finns det inte mycket 

forskning tillgängligt som undersöker hur kursen i religion enligt nya styrdokument och 

dess läromedel har förändrats. Det är ett av uppsatsens syften att undersöka hur läromedel 

har anpassats till den nya läroplanen, med specifikt fokus på den hinduiska traditionen, 

och vilka skillnader och likheter det finns i jämförelse med läromedel skrivna i relation 

till tidigare läroplan. Jag kommer jag lyfta fram religionsdidaktisk forskning om 

läromedel med fokus på hur religioner formas och anpassas till läromedel.  

Kjell Härenstam är professor i religionsdidaktik och har tidigare publicerat 

avhandlingar om läromedel i skolan. Kan du höra vildhästen? Religionsdidaktik: om 

konsten att välja kunskap från år 2000 behandlar hur den tibetanska buddhismen beskrivs 

i läroböcker för att exemplifiera hur främmande kulturer framställs i olika tider ur 

religiösa och politiska aspekter. Härenstam för fram tanken om att den buddhism som har 

fokuserats på i västvärlden är utformad av buddhismen i Indien, den ursprungliga 

religionen och dess centrala texter, och har skapats som en idealistisk exportbuddhism.2 

Denna representation av exportbuddism kan skilja sig väldigt mycket från levd religion i 

många delar av Asien. Härenstam exemplifierar tibetanska buddhismen med betoning på 

skillnaden mellan olika framställningar. Vidare för han fram ett resonemang att den 

västerländska synen på buddhism som ofta presenteras i läroböcker inte alltid är fel, men 

                                                 
2
 Härenstam, Kjell. Kan du höra vildhästen? Lund: Studentlitteratur, 2000, s 19. 
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att lärare alltid måste fråga sig varför författarna har valt att presentera det perspektiv de 

gör.3 Härenstam använder textanalys där han analyserar olika forskares texter men även 

läroböcker från 1960-talet och framåt. Han finner att bilden av tibetansk buddhism 

förändras i läroböckerna parallellt med att läroplaner och kursplaner förändras, men även 

i relation till hur samhällspolitiken förändras.4 Härenstams studie har varit relevant för 

denna forskning genom hans resonemang och slutsatser kring hur en asiatisk religion 

framställs i läromedel och varför de framställs på just det sättet. Härenstams forskning 

har knutits ihop och vidare använts i denna studie kring framställningen av religion i 

läroböcker. 

Härenstam skrev även år 2006 en artikel om läromedels framställning av religioner 

och trosuppfattningar “En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval 

av läroböcker.” Studien utformades genom motivet att undersöka om huruvida 

framställningar av islam och hinduism i läroböcker i kurserna historia, samhällskunskap 

och religion stämmer överens med värdegrunden i läroplanerna, samt med ämnenas 

kursplaner.5 I undersökningen behandlade Härenstam även läroböcker som en specifik 

genre; läroböcker används och skrivs på ett visst sätt med ett specifikt syfte. Det är just 

denna diskussion av läromedel som en specifik genre som jag har lyft fram och använt 

mig av i min undersökning.6  

Boken Kritisk granskning av pedagogiska texter av Marie Carlson och Kerstin von 

Brömssen från 2011 är resultatet av det mångvetenskapliga forskningsprojektet Genus 

och etnicitet i text och praktik – interaktion och tolkning av pedagogiska texter. 

Antologins olika kapitel presenterar gemensamt teorier om att skolvärldens arbete med 

pedagogiska texter reflekterar olika och ofta motsägande bilder om sociala 

kategoriseringar som även utrycks ute i samhället. Författarna menar därmed att de 

pedagogiska texterna kan ses som ett normsystem för sociala relationer, avspeglat både 

inifrån och utanför skolan.7 Dessa teoretiska perspektiv behandlas genom hela antologin 

i diskussioner om hur och varför läromedel är utformat på ett visst sätt om det finns någon 

större mening med att de är utformade på det specifika sättet. Författarna har valt att 

utifrån ett mångvetenskapligt område och olika metoder arbeta med studien för att inte 

sätta gränser i studiet utan istället öppna upp för många kunskapsområden med många 

olika metoder.8 Denna antologi har varit viktig för denna studie med hänseende till 

författarnas uppmärksammande på hur genus och etnicitet framställs i läromedel.   

 Ann-Sofie Ohlanders studie Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i 

samhällskunskap är en rapport utförd år 2010 på uppdrag av delegationen för jämställdhet 

i skolan (DEJA). Undersökningen är en läromedelsanalys med syftet att lyfta fram hur 

jämställdhet mellan könen påvisas i läromedel i samhällskunskap. Till hur stor grad är 

läroböckerna könsneutrala och hur stor del ger läroböckerna utrymme och vikt till de 

olika könen är frågor som diskuteras men även hur och om homosexuella människor 

analyseras.9 Studien kommer fram till slutsatsen är att det finns olika grader av brister 

avseende jämställdhetsfrågor i de olika böckerna. Ett av resultaten visar att män får mer 

plats i både bilder och text. Oftast nämns inte kvinnor i historieberättelser innan kvinnlig 

                                                 
3
 Härenstam, Kjell. Kan du höra vildhästen? Lund: Studentlitteratur, 2000, s 20. 

4
 Ibid, s 107-108. 

5
 Härenstam, Kjell. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av 

läroböcker. Rapport/Skolverket: Stockholm: Skolverket, 2006, s 4. 
6 Ibid s 7-9 
7 Von Brömssen, Kerstin. Carlsson, Marie (red). Kritisk läsning av pedagogiska texter. Lund: 

Studentlitteratur, 2011, s 13. 
8 Ibid, s 36. 
9 Ohlander, Ann-Sofie. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. Stockholm: SOU, 

Utbildningsdepartementet, Delegationen för jämställdhet i skolan, s 10. 
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rösträtt införs under början av 1900-talet. På liknande vis presenteras yrken i termer av 

vad som anses vara traditionellt manliga och kvinnliga yrken. Böcker för lägre åldrar 

klarar granskningen ur ett jämställdhetsperspektiv bättre då de presenterar båda könens 

perspektiv, medan gymnasieböckerna har flest brister.10 Studien har varit relevant för 

denna forskning då den har gett grunden för min teoretiska mall av genusperspektivet. 

Den teoretiska mallen som är ett analysverktyg har utformats av studiens innehåll. 

Läromedel – det fria valet av Ingela Korsell är en monografi från 2007 bygger på 

en hermeneutisk undersökning av läromedelsanvändning. Studien syftar att undersöka 

lärares användning av läromedel i alla ämnen för att få förståelse för lärares val och 

användning av läromedel i skolan, då främst i grundskolan. Korsell utgår från frågorna 

vilka slags läromedel används, motiven bakom valen, vad det finns för metoder vid valet 

av att använda läromedel, elevernas lärande, ekonomi och vilka önskemål det finns 

angående framtida läromedel. Underlaget för undersökningen är observationer i skolan 

och intervjuer med åtta lärare.11 Det Korsell framförallt kommer fram till i studien är att 

valet av läromedel och hur det sedan används i undervisningen är väldigt beroende av 

lärarens ämneserfarenhet och kompetens. Hur läromedel används i undervisningen skiljer 

sig väldigt mycket mellan lärare vilket Korsell menar visar på lärares egenintresse och 

motivation att skapa sin egen form av undervisning som passar till elever och läroplaner.12 

Monografin har varit relevant för denna studie för att få fram en beskrivning av hur 

läromedel kan användas i en undervisningskontext, exempelvis att läromedel används 

som en enda faktabas eller om det är vanligt att lärare tar ut och använder den fakta som 

är relevant för undervisningen.  

Läroböckers framställning av Hinduismen är Stefan Helgessons examensarbete 

från lärarutbildningen vid Malmö högskola, skriven år 2008. Studien är en 

läromedelsanalys i form av en innehållsanalys för att ta reda på hur hinduismen framställs 

i läromedel för gymnasieskolan. Studien utgår från hypotesen att postkoloniala tankar och 

värderingar förekommer i presentationen av en främmande religion, i detta fall 

hinduismen. Metoden Helgesson använder är att ställa upp olika teman i undersökningen 

och sedan analysera hur läroböckerna väljer att presentera dem.13 Resultatet Helgesson 

finner i analysen är att de svenska läroböckerna han har studerat innehåller postkoloniala 

tankar och värderingar. Bilden av hinduer och Indien är en bild av en primitiv och 

irrationell kultur utan någon förändring i tid. Trots skillnader mellan läroböckerna så 

kommer Helgesson fram till resultatet att majoriteten läroböcker speglar en dominerande 

samhällssyn på Indien och hinduismen som en primitiv och irrationell kultur och 

religion.14 Helgessons examensarbete har varit relevant för denna studie då det är en 

liknande undersökning han har gjort, en innehållsanalys i hur hinduismen framställs i 

läromedel. Dock använder han en annan teoretisk grund då han utgår från en postkolonial 

teoretisk grund, men trots det kan jag koppla och bygga vidare på hans resultat och hitta 

både likheter och olikheter av hans slutsatser. 

Ännu en genusanalys? är en kandidatuppsats av Lisa Jacobsson från Göteborgs 

universitet, skriven år 2013. Jacobssons syfte med uppsatsen är att studera hur 

framställningar av kvinnor och män är konstruerade i läromedel för religionskunskap på 

gymnasienivå med fokus på hinduism och islam. Hon studerar även hur denna bild 

förhåller sig till direktiven i styrdokumenten. Det teoretiska perspektivet bygger på 

                                                 
10 Ohlander, Ann-Sofie. Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. Stockholm: SOU, 

Utbildningsdepartementet, Delegationen för jämställdhet i skolan, s 67-77. 
11

 Korsell, Ingela. Läromedel – Det fria valet? Stockholm: Liber AB, 2007, s 14-15. 
12

 Ibid, s 126-129. 
13

 Helgesson, Stefan. Läroböckers framställning av Hinduismen. Malmö Högskola, 2008, s 20 
14

 Ibid, s 53-54 
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genusteori och analysmetoden utgår från en modifierad konstruktion av den så kallade 

”genustrappan” där hon utifrån olika kategorier analyserar vart i denna trappa 

genusmedvetenheten i läroböckerna kan inlemmas.15 Resultatet visar att 

genusmedvetenheten är hög när förtryckande strukturer diskuteras samt när kvinnans roll 

framträder. Dock är den låg i andra delar och generella religionsbeskrivningar då vilka 

kvinnan inte är inkluderad i diskussionerna.16 Studien har varit relevant för denna studie 

då Jacobssons analysmetod, tillsammans med Niklas Ammert och Britt-Marie Bergers 

studie,17 har varit metodisk grund för min analys av genusmedvetenhet i läroböckernas 

beskrivning av hinduism. Jacobssons studie utgår även från att studera hur 

genusmedveten hinduismens framställning är i läroböcker. Hennes empiri och resultat är 

då relevant för denna studies resultat då Jacobssons resultat och empiri kan kopplas 

samman, styrkas och byggas vidare på denna studies resultat.    

1.4 Material 
Material jag har använt mig av är läroböcker för kurserna Religion A och Religion 1 för 

gymnasieskolan från år 1998 till 2013 för att få en så bred tidsintervall som möjligt. Jag 

har valt att använda böcker utgivna under denna period för att se om och ur innehållet 

skiljer dem åt. Studien är även avgränsad till gymnasieskolans första kurs i religion. 

Urvalet av böcker är Relief A + B, Möt A-kursen, Religion och sånt, Religion 1 för 

gymnasiet och religion, då dessa är publicerade läroböcker som används i undervisningen 

inom religion på gymnasieskolan. Urvalet slutade i fem olika böcker för att jag ansåg att 

färre skulle leda till att analysen inte blev tillräcklig och fler läroböcker hade lett till att 

studien hade blivit allt för stor. Urvalet av böckerna baseras på att de har publiceras i 

anslutning till med ämnesplanen Lgf94 och den nya läroplanen GY11. Nedan presenteras 

en sammanfattning av introduktionerna till läroböckerna och deras författare. 

 

1. Relief A + B är skriven av Håkan Arlebrand, Bengt Arvidsson, Hans Axelsson, 

Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman och är publicerad av Gleerups förlag 

1998. Enligt författarna kan Relief A + B med fördel användas enbart i kursen A 

fast den är skriven även för vidarekursen B. Böckerna ges även ut i två separata 

delar. Först presenteras de stora världsreligionerna i liknande ordning efter 

rubrikerna rit och liv, tro och etik och kultur och samhälle. Efter detta följer några 

fördjupande avsnitt och några stora teman. Till varje avsnitt finns flera olika 

arbetsuppgifter.18 

 

2. Möt A-kursen är skriven av Bengt Tollstadius, Ingemar Öberg och Per Bergström 

och är publicerad av Studentlitteratur år 2001. I denna litteratur har författarna 

riktat sig till de elever som går yrkesförberedande och individuella programmen 

på gymnasiet och därför koncentrerat innehållet till det viktigaste och centralaste 

inom varje ämne. Läromedlet är lättläst och inleds med en målformulering och 

avslutas med en sammanfattning. Kapitlen är indelade i liknande teman så det ska 

vara lätt att göra en jämförelse av viktiga frågor, såsom högtider eller kvinnornas 

                                                 
15

 Jacobsson, Lisa. Ännu en genusanalys? En granskning av hur kvinnor och män framställs i islam 

och hinduism. Göteborgs universitet, 2013, s 11 
16

 Ibid s 32 
17

 Berger, Britt-Marie. Ammert, Niklas (red). Att spegla världen, Lund: Studentlitteratur, 2011, s 

163 
18

 Arlebrand, Håkan. Arvidsson, Bengt. Axelsson, Hans. Hermansson, Magnus. Tidman, Nils-Åke. 

Relief A+B. Örebro: Gleerups förlag, 1998, s III (förord)  
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situation, och innehåller även etik och moral, fornnordisk mytologi och 

nyreligiösa grupper förutom världsreligionerna.19 

 

3. Religion och sånt är skriven av Börge Ring och är publicerad av Liber förlag år 

2009. Författaren inleder boken med ett kapitel om etik och moral, följt av 

naturfolkens religioner. Världsreligionerna behandlas senare i olika kapitel med 

liknande rubriker, efterföljt av etik och kvinnans roll inom religionerna. Boken 

avslutas med separata kapitel om exempelvis new age, esoteriska rörelser, 

satanism och sekter.20   

 

4. Religion 1 för gymnasiet är skriven av Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter och 

Veronica Wirström och är publicerad av Natur & Kultur år 2012. I denna lärobok 

presenteras först livsåskådningar följt av gott och ont. Därefter följer 

världsreligionerna med liknande indelning i de olika kapitlen. Sedan presenteras 

naturnära folks religioner, mening utan gud, religion i film, vetenskap och 

religion, politik och sist människa, kön och sexualitet. Författarna skriver att 

läroboken presenterar grundläggande begrepp, exempel från mångfald och ur 

olika perspektiv och tolkningar vilket överensstämmer med några av de centrala 

målen i religion för gymnasieskolan.21 

 

5. Religion och sånt 1 är skriven av Börge Ring och är publicerad av Liber förlag år 

2013. Detta läromedel är en uppdatering från kursen religion A för att passa 

ämnesmålen i Gy11. I denna upplaga är ett nytt inledande kapitel, livsåskådningar 

tillagt. Här berörs även frågor som identitet och sexualitet mer ingående. I övrigt 

är kapitel och rubriker i stort sett oförändrade i jämförelse med den tidigare 

utgåvan. Kvinnan och mannens roll inom religionerna berörs genom hela boken 

och nya religiösa rörelser har fått avsluta läroboken istället för de tre sista kapitlen 

om esoteriska rörelser, satanism och sekter i den tidigare upplagan.22  

 

Att studera läromedel är en speciell form av textanalys då läroböcker är en specifik genre 

av böcker. Härenstam diskuterar att det är en problematik med läromedel igenom att dessa 

förväntas presentera en rimlig bild av religioner på ett fåtal sidor. Det kunskapsval 

författarna måste göra är en svår uppgift. Läroboksförfattare måste ta hänsyn till den 

nyaste religionsforskningen samtidigt som de ska bestämma en beskrivning av begrepp 

och centrala huvudlinjer inom religionen. Författare måste även ta del av hur religiösa 

människor själva beskriver sin religion. Härenstam menar att det inte är logiskt att kräva 

att läroboksförfattarna ska kunna allt som ska presenteras i läroböckerna. 23 De gör 

kunskapsval bygger på författarnas tolkningar och samhällets värderingar och 

maktförhållanden, vilket gör att det är svårt att fånga en objektiv beskrivning som inte 

kan kritiseras. Kunskapsmålen i läroplanerna spelar en viktig roll i författarnas urval här. 

Texten ska både spegla skolans värdegrund och även saklighet och allsidighet men 

samtidigt ska innehållet inte presenteras med skygglappar och naivitet. Det som väljs ut 

                                                 
19

 Bergström, Per. (red). Möt A-kursen. Lund: Studentlitteratur, 2001, s 3 
20

 Ring, Börge. Religion och sånt. Stockholm: Liber AB, 2009, s 6 
21

 Göth, Lennart. och Lycken, Katarina. och Wirström, Veronica.. Religion 1 för gymnasiet. 

Stockholm: Natur & Kultur AB, 2012, s Baksida  
22

 Ring, Börge. Religion och sånt 1. Stockholm: Liber AB, 2013, s 5 
23

 Härenstam, Kjell. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av 

läroböcker. Rapport/Skolverket: Stockholm: Skolverket, 2006, s 7-8 



  
 

7 

som en representation för religionerna i läromedlen är den avgörande faktorn för hur 

elever sedan kan förhålla sig till religionen. 24 

 Läroboksförfattaren måste även ta hänsyn till en hel del andra faktorer i författandet 

av läroböcker. Det ska framkomma att religioner förändras med tiden och att religionen 

inte alltid ser likadan ut överallt i världen. Terminologin och vetenskapen ska beskrivas 

så riktigt som möjligt samtidigt som elever ska förstå innehållet och sambanden mellan 

innehållet. Läroboken ska även kunna sälja vilket kan medföra att författarna utformar 

böckerna efter efterfrågan. Läroböcker är alltså ingen enkel lösning på hur kunskap ska 

förmedlas utan det är en kompromissproduktion vilket medför att det blir en speciell genre 

att analysera. 25    

 

1.5 Teori 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka om det sker en förändring i hur hinduismen 

framställs i läromedel som publicerades mellan åren 1998 och 2013, samt om och hur 

hinduismen framställs med orientalistiska tendenser i läromedlen. För denna teoretiska 

utgångspunkt används Edward Saids bok Orientalism som är en klassiker skriven 1978 

där Said visar hur västvärlden har framställt orienten främst i litteratur men även i den 

akademiska världen.26 Orientalism är enligt Edward Said en stereotypisk föreställning om 

östvärlden, en bild av ett område som inte har någon verklighetsförankring. Främst är 

denna skildring riktad till orienten men det kan även handla om andra områden. Said 

menar att orienten enbart är en påhittad ideologi av västvärlden grundad på en hierarki av 

“vi”- och “dem” för att kunna kontrollera och dra en gräns till östvärlden. Orientalismen 

blir en politisk strategi att visa styrka och överlägsenhet med hjälp av att tillskriva typiska 

karaktärsdrag, en strategi som har funnits sedan kolonialtiden.27 Det finns två olika 

varianter av orientalism som Said bearbetar, den latenta och den manifesta. Den latenta 

orientalismen är oftast omedveten och dold och denna är en stabil form som är konkret 

och orubblig. Den ligger gömd i diskurser och används av forskare genom att göra 

uttalanden om betydelse av orienten i diskussioner som sedan etableras och går från 

generation till generation.28 Den manifesta orientalismen är istället det tydligt sagda och 

skrivna om orientaliska samhällen, språk, historia eller kultur och är mer rörlig29. Genom 

de olika doktrinerna har orientalismen överlevt genom tider och medfört att orienten 

fortfarande anses som en sämre motsats till västvärlden på olika plan i samhället, och 

används för att kontrollera och nedvärdera ”de andra”. 

 Filosofen Michel Foucault inspirerade Said till att betona förhållandet mellan makt 

och kunskap om orienten i vetenskapligt och populärt tänkande. Said menar att orienten 

och occidenten fungerar som oppositionella termer: orienten är en negativ term för 

östervärlden och occidenten är en likartad fast motsatt term för västvärlden.30 Said 

använder även begreppet hegemoni för att förstå den ökande användningen av 

orientalistiska konstruktioner och representationer i västvärlden, och deras utövande av 

makt mot orienten. Saids diskussion om den akademiska orientalismen är nästan helt 

begränsad till slutet av 1900-talet och början av 2000 talet då imperialistiska eller 

                                                 
24

 Härenstam, Kjell. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av 

läroböcker. Rapport/Skolverket: Stockholm: Skolverket, 2006, s 8 
25

 Ibid s 9 
26

 Said, Edward. Orientalism. Stockholm: Ordfront, 1993  
27

 Ibid s 201 
28

 Said, Edward. Orientalism. Stockholm: Ordfront, 1993, s 221 
29

 Ibid s 206 
30

 Said, Edward. Orientalism. Stockholm: Ordfront, 1993, s 5-7 
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kolonialistiska utgångspunkter har övergetts i studierna.31 Han för fram att begreppet 

orienten enbart är en föreställning som västvärlden har skapat för att kontrollera 

östvärlden. Saids slutsats är att den orientalism som fortfarande råder idag, inte kan botas 

med motsvarande occidentalism (motsatspar till orientalism och stereotypisk 

föreställning av västvärlden) utan genom att forskare medvetandegör ett “vi” och “dem” 

och förutfattade meningar som bygger på ideologiska, rasliga och imperialistiska 

orientalistiska stereotyper.32 

 
1.5.1 Mall för orientalistiska tendenser 
Här nedan visas den mall textanalysen bygger på för att finna orientalistiska tendenser i 

framställningar av hinduismen. Mallen är egenkonstruerad utifrån Saids teori om hur 

orientalistiska tendenser uppkommer i textform.    

 Framställningen betonar skillnader mellan kulturen, hinduismen eller samhället 

där västvärlden anses ha de bättre egenskaperna. 

 Hinduismen framställs med stereotypiska och primitiva beskrivningar. 

 Framställningen formuleras med en bild av hinduismen som inte har någon 

verklighetsförankring och som förklaras med en missvisande och felaktig 

beskrivning.  

 Hinduismen framställs som något irrationellt och konstigt. 

 Hinduismen kultur förminskas och förlöjligas då den skiljer från västvärldens 

norm. 33 

 

 Den här studien undersöker även hur genusperspektiv och jämställdhet framställs i 

läroböckernas presentationer av hinduism, och för att nå detta syfte har jag valt Jeanette 

Skys genusteori och hur genus används i framställningar av religion som presenterar i 

boken Genus och religion från 2009.34 Sky diskuterar att det finns två olika betydelser av 

ordet kön: det medfödda biologiska könet och det kön som i många kulturer innefattar 

könets innehåll, skillnader och likheter som skapas i och av kulturen. Det är den senare 

betydelsen av könet som kallas för genus. Åtskillnaden av de olika betydelserna är viktiga 

enligt Sky då de används till att hindra att stereotypiska beskrivningar, och sociala och 

kulturella skillnader ses normala.35 Sky för även fram teorier kring framställningar av 

kvinnan och mannen i religionsvetenskapliga texter som oftast inte är könsneutrala 

genom att de först presenterar en generell beskrivning av religionen, följt av ett kapitel 

om kvinnor mot slutet. Vid en sådan uppdelning visar texten att människan är normativt 

en man medan kvinnan endast är ett tillägg.36 Att framställningen har blivit på detta sätt 

kan bero på att författaren beskriver de föreställningar som faktiskt finns i religionen och 

de kvinnodiskriminerande element som finns i religionen på så sätt vävs in i 

religionsvetenskapliga texterna.37 

1.5.2 Genus och jämställdhetsanalys 

För att studera problemställningen om hur genus och jämställdhet framställs i 

läroböckernas beskrivningar av hinduismen används en metod utformad av Britt-Marie 

Berge, docent i pedagogik. Metoden utgår från tre frågor som Berge ställer mot läroboken 

                                                 
31

 Said, Edward. Orientalism. Stockholm: Ordfront, 1993, s 254 
32

 Ibid s 327-328 
33

 Ibid s 201-328 
34

 Sky, Jeanette. Genus och religion. Stockholm: Natur & Kultur AB, 2009 
35

 Ibid s 20 
36

 Ibid s 22-23 
37

 Sky, Jeanette. Genus och religion. Stockholm: Natur & Kultur AB, 2009, s 31 
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för att studera till vilken utsträckning de olika könen representeras i läromedel och få fram 

en mall till en genusanalys:  

 Blir män och kvinnor representerade i lika stor utsträckning, hur representeras 

kvinnor och män i texten och gör de samma saker och i samma utsträckning?  

 Vilka grupper förknippas med särskilda verksamheter? Är verksamheter och 

aktiviteter kopplade till ett visst kön? 

 Kan kvinnorna och männens aktiviteter anses lika respektabla och kan dessa 

verksamheter sättas in i någon typ av hierarkier?38  

 

Jacobsson använder även en mall för att analysera genusframställningen i läroböcker. 

Denna mall eller genustrappa presenteras nedan. 

 Genusmedveten: texter som behandlar kön som en social konstruktion och tydligt 

ifrågasätter patriarkala maktstrukturer. 

 Jämställdhetsmedveten: texter som beskriver och problematiserar ojämlika 

skillnader mellan män och kvinnor. 

 Könsmedveten: texter som beskriver ojämlika skillnader mellan män och kvinnor, 

men utan att problematisera dem. 

 Könsneutral/Könsomedveten: texter som varken beskriver eller problematiserar 

ojämlika skillnader mellan män och kvinnor, dvs. texter som inte utnyttjar 

befintligt underlag för köns- och genusreflektioner. 

 Könsmyts/Könsmaktsförstärkande: texter som upprätthåller könsmyter som t.ex. 

mannen som aktiv och kvinnan som passiv samt motiverar eller försvarar 

patriarkala maktstrukturer.39 

 

Berges och Jacobssons metoder används genom att applicera de olika mallarna på 

analysen av läromedlens textliga innehåll och visuella representationer i form av 

bildmaterial. Med utgångspunkt i deras metoder kommer ytterligare en analytisk 

dimension att användas för att studera hur genusperspektiv framställs i både texten, bilder 

och bildtexter. Resultatet presenteras sedan under en egen rubrik för att skapa struktur i 

studien. 

1.6 Metod 
Metoden som har använts för att utföra studien är en läromedelsanalys i form av 

textanalys. Kristina Boréus och Göran Bergström, forskare i statsvetenskap, förklarar 

textanalys som ett hjälpmedel för att identifiera och undersöka texters komponenter för 

att hitta tillbakahållna syften men även för att urskilja och undersöka dess olika delar. 

Analysen utförs genom olika textanalysmetoder som är väldigt breda och även 

överlappande.40 För att utföra denna studie används olika metoder då jag anser att det 

behövs mer än en inriktning för att utföra en god läromedelsanalys. Olika textanalytiska 

metoder inriktar sig på olika saker i analysen samtidigt som det är lätt att de går in i 

varandra. Därför anser jag att det är fruktbart att använda fler metoder för att få den bredd 

på analysen som är lämpligt för studien. De textanalysmetoder som används är 

innehållsanalys, visuell textanalys, genus- och jämställdhetsanalys och textanalys med 

fokus på förändring. 

                                                 
38

 Berger, Britt-Marie. Ammert, Niklas (red). Att spegla världen, Lund: Studentlitteratur, 2011, s 

163. 
39

 Jacobsson, Lisa. Ännu en genusanalys? En granskning av hur kvinnor och män framställs i islam 

och hinduism. Göteborgs universitet 2013, s 11 
40

 Boréus, Kristina. Bergström, Göran (Red). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur, 

2012, s 24 
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När en ny ämnesplan implementeras i skolvärlden med nya mål för eleverna och nytt 
centralt innehåll är det logiskt att läroböckerna även förnyas för att passa in den nya 
ämnesplanen. År 2012 infördes en ny ämnesplan och läroplan för gymnasieskolan 
(Gy11). För att studera om det har skett någon förändring av läroböckerna i relation till 
styrdokumenten jämför jag läroböckerna för kursen Religion A och Religion 1 för att se 
huruvida det finns skillnader och likheter mellan deras framställning av hinduismen. 
Jämförelsepunkten används som ett verktyg för att urskilja sådant stoff som har förändrats 
för den nya kursen och sådant stoff som har fallit bort eller tillkommit av någon annan 
anledning. I detta moment används bearbetningen från innehållsanalysen och den visuella 
textanalysen för att urskilja förändringarna. 

1.6.1 Innehållsanalys 

Forskare skiljer generellt mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativ 

innehållsanalys innebär att analysen går ut på att räkna förekomsten av vissa ord eller 

uttryck i en text. Den kvalitativa analysen utförs istället genom att på ett strukturerat sätt 

bearbeta de olika texterna och beskriva innehållet i texterna för att hitta mönster och 

värderingar i dem.41 Det är den kvalitativa innehållsanalysen som används i denna 

undersökning. Alla läroböcker bearbetas tematiskt för att få fram en beskrivning av vad 

de innehåller och hur de bearbetar de olika teman som framkommer. De teman som 

används är uppbyggda utifrån frågeställningarna till tre olika teman/underrubriker, 

Framställningar av hinduism som religion i text och bild i läroböcker på gymnasiet mellan 

åren 1998 och 2013, genusperspektiv i läroböckerna och skillnader och likheter mellan 

kurserna Religion A och Religion 1 i läroböckerna framställning av hinduismen. Sedan 

jämförs de olika bearbetningarna i temana för att hitta mönster och värderingar i dem. Till 

sist utförs en större analys av hela bearbetningen av innehållet i de tre olika resultatdelarna 

för att nå fram till en slutsats. Denna metod används genomgående för studiens tre 

frågeställningarna. 

1.6.2 Visuell textanalys 

Kristina Boréus och Göran Bergström beskriver en metod för visuell textanalys som 

används för att analysera bilder och sammanhanget mellan bild och text på ett detaljerat 

sätt, för att kombinera analys av de uttryckliga betydelserna i text och vad som 

representeras genom bilderna. Metoden utförs med hjälp av andra textanalysmetoder, 

exempelvis innehållsanalys.42 Vid analys av bilder i studien kopplas den metod som 

Kristina Boréus och Göran Bergström har utvecklat för visuell textanalys samman  med 

Rune Pettersons beskrivning av bilder i läromedel i boken Bilder i läromedel. Petterson, 

som har varit medieutvecklare och numera är lärare på Stockholms universitet, menar att 

alla borde vara mer medvetna om innehållet i läromedlet, så som vad läromedlet 

förmedlar och vilka värderingar som finns, samt vem förmedlaren är och vad som är syftet 

med läromedlet.43 Petterson behandlar även bildanalys och synpunkter på läromedel. 

Pettersons metod komplimenterar med att lyfta fram värderingar och vad det är som 

förmedlas i läroböckernas bilder. I undersökningen används denna metod som ett 

komplement till genusanalysen för att få ett vidare perspektiv på hinduismens 

framställning. Metoden används genom att studera hur personerna på bilderna framställs 

med Boréus och Bergströms tankar kring kopplingen mellan bilden och bildtexter och hur 

dessa hör ihop. Analysen vävs sedan in i innehållsanalysens i frågeställning två för att 

analysera hur genusperspektiv framställs i bilderna i framställningar av hinduismen.  

                                                 
41

 Boréus, Kristina. Bergström, Göran (Red). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur, 

2012, s 50 
42

 Ibid s 348 
43

 Petterson, Rune. Bilder i läromedel. Tullinge: Institutet för Infologi, 1991, s 7-13  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras kortfattat läroböckers ställning i skolan, jämställdhet i 

styrdokument och läroplanerna för förförståelse inför analysen av läromedel. Jämställdhet 

är relevant att få en förförståelse då skolan ska arbeta för en jämställd verksamhet. I 

läroplanerna finner lärare vad som ska finns med i undervisningen och hur det ska 

presenteras till viss mån, därför anser jag att det är av vikt att ha kunskap i vad de säger 

för att få kunskap i om läroböcker presenterar en riktig bild som stämmer överens med 

läroplanernas mål. 

2.1 Lärobokens ställning i skolan 
Det är ett faktum att läroboken fortfarande dominerar som underlag för undervisningen 

och därmed har en central roll för elever och lärare i svenska skolor. Niklas Ammert har 

forskat i lärobokens ställning i skolan och menar att trots att lärare använder läroböcker 

som enbart referens och att de hämtar material från olika typer av källor har läroboken 

fortfarande viktig i undervisningen.44 Enligt Ingela Korsell, grundskolelärare som forskat 

i området, väljer lärare läromedel selektivt. När de är osäkra på ämnet och 

ämneskunskapen används läroboken oftast mer i undervisningen och innehållet följs mer 

noggrant. Men lärare vill inte bli styrda av ett visst läromedel utan blandar gärna många 

olika material. Om ett läromedel presenterar ett ämne annorlunda än deras egen syn på 

ämnet, så väljer de ofta bort det läromedlet. Lärare använder, enligt Korsell, läroböckerna 

som en inspirationskälla45 och som Ammert hävdar, en referens.46 Vilken ställning 

läroböcker har i undervisningen är alltså helt beroende på lärare, lärarkollegier, och den 

skolmiljö i vilken undervisningen pågår. Positionen läroboken har kan alltså vara 

skiftande från att ha en väldigt stark funktion i undervisningen till att inte ha någon större 

funktion alls.  

2.2 Jämställdhet i skolvärlden 
I den svenska gymnasieskolan finns det en bestämd värdegrund där det beskrivs hur alla 

på skolan ska förhålla sig till demokratiska värderingar, jämställdhet mellan könen, 

individens identitet, integritet och att ingen ska utsättas för diskriminering. GY11 inleder 

med följande: 

 
[…] Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 

värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. […] Skolan ska främja förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling.
47

 

 

I läroplanen framgår det alltså tydligt att ingen ska kränkas eller diskrimineras på grund 

av kön, etnicitet eller religionstillhörighet. Jämställdhet mellan könen ska även råda 

innanför skolans område. Detta ska följas upp med likabehandlingsplaner och temadagar 

som förebyggande åtgärder. Det är viktigt att elever kan och får möjlighet att även 

identifiera sig själva med läroböcker och den grupp med vilken de känner samhörighet. 

Det gör att kravet på läroboksförfattarna ökar att faktiskt presentera ett material som är 

                                                 
44
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45
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jämställt och anpassat efter genusperspektivet för att minska männens överrepresentation, 

och i ett könsneutralt perspektiv.48 Det ökar även kravet på att elever ska känna igen sig 

i sin egen religion och trosuppfattning. Om läroböckerna presenterar en exotifierad eller 

primitiv bild av olika religioner som praktiseras i Sverige har de misslyckats kraftigt med 

att följa lärobokens krav att förebygga diskriminering och kränkning.   

2.3 Ämnesplanen för gymnasieskolan 
I detta avsnitt presenteras de övergripande skillnaderna mellan ämnesplanerna för 

religionsämnet på gymnasiet i Lgf 94 och Gy11. Presentationen utgår från kurserna i 

Religion A och Religion 1 då det är dessa två kurser som undersökningen avser. Det är 

därför det centrala innehållet i kurserna och kunskapskraven som skildras.  

I Lgf 94 handlar det centrala innehållet om att känna till kristendomen och några 

andra världsreligioners grundläggande tro, uttryck och idéer. På samma sätt ska eleverna 

kunna förstå hur människor agerar och tänka utifrån dessa religiösa tillhörigheter samt 

kunna relatera religionerna till problemområden i yrken och vardag och även samtala om 

dessa i förhållande till etiska och moraliska utgångspunkter. Eleven ska även utveckla en 

förståelse för människors sätt att tänka om etik, tro och liv men även inse hur egna 

värderingar speglas i uppfattningen av omgivningen.49 

I Gy11 pekar det centrala innehållet istället på att elever efter avslutad kurs ska 

förstå kristendomen, de övriga världsreligionerna och livsåskådningar, hur de 

kännetecknas och tar sig i uttryck i Sverige och andra länder, individuellt och i en grupp. 

Eleven ska även känna till hur gudsuppfattningar och människosyn ser ut inom och mellan 

religionerna, samt hur relationen mellan religion och kön, etnicitet och sexualitet förhåller 

sig. De ska även skapa kunskap om individers och gruppers identitetskonstruktioner och 

hur dessa formas i förhållande till religioners källor, traditioner och nutida och historiska 

händelser. Eleven ska även ha en uppfattning om hur relationen mellan vetenskap och 

religion ser ut och hur denna påverkar samhällsdebatten. Slutligen ska eleven kunna tolka 

och analysera normativ etik utifrån olika teorier och modeller och kunna tolka argument 

av de etiska frågorna till kristendom och andra världsreligioner men även elevens egna 

värderingar. 50  

De största skillnaderna mellan läroplanerna är att den senare betonar att eleverna 

ska få en förståelse i hur religionerna och religionstillhörigheten kan vara av olika slag 

beroende på sociokulturella skillnader och att eleven ska få en förståelse i hur relationen 

mellan kön, sexuell läggning och etnicitet och religionen kan komma i uttryck.  
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3 Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat av analysen av läromedel och hur de 

framställer hinduismen. Kapitlet är uppdelat i avsnitt som vardera presenterar resultatet 

utifrån syftets tre frågeställningar och varje avsnitt har en empiriskt grundad diskussion 

efterföljd av sammanfattning. 

3.1 Framställningar av hinduism som religion i text och bild i 
läroböcker på gymnasiet mellan åren 1998 och 2013 
För att undersöka om det finns några orientalistiska tendenser i läromedlens 

framställningar av hinduismen har innehållsanalysen delats in i tre olika teman som 

återkommer i läroböckerna: trosuppfattningar, gudsbild och att leva som hindu. 

Utgångspunkten för analysen är att koppla resultatet till den analytiska mall för hur 

orientalistiska tendenser kan spåras i läroböckernas framställningar av hinduismen. 

Denna mall är specifikt vaksam på hur framställningarna delger stereotypa beskrivningar 

av hinduism med tydliga värderingar som också betonar skillnader mellan hinduism och 

västvärlden. 

3.1.1 Trosuppfattning 

Läroböckerna i denna studie presenterar hinduismen som en sammansmältning av flera 

religiösa traditioner utan grundare eller sammanhållande organisation. Gemensamt 

framställer alla läromedel hinduismen utan en gemensam trosbekännelse. De beskriver 

att det eviga kretsloppet styr skapelsen och tidens slut. Just nu lever vi i slutet och den 

sämsta fasen med laglöshet och ondska. Samma kretslopp som gäller kosmos gäller även 

människan fast i kortare perioder. Det finns något oförgängligt hos människan, den eviga 

själen som förs vidare från varje återfödelse. Detta kretslopp kallas samsara.  

Boken Möt A-kursen menar att hinduismen har en variation i både inriktning och 

sättet att tro och hinduerna accepterar dessa variationer, då de anser att människan förstår 

den sanna verkligheten bättre om hon har återfötts många gånger. Boken skriver att enligt 

anhängare av hinduismen är alla världsreligioner olika delar av hinduism. Religionen har 

inte någon grundare som Muhammed grundade islam och Jesus kristendomen. 

Hinduismen är istället en blandning av olika religioner på grund av att arierna som 

erövrade Indien slog sig ned och gifte sig med den mer mörkhyade 

ursprungsbefolkningen.51  

Jag uppfattar här att läroböckernas presentation framställer en väldigt tolerant och 

accepterande gudsbild då den är väldigt varierande i vad hinduerna tror på. Hinduismen 

presenteras som mycket gammal och utan någon grundare. Hinduismen presenteras även 

som en mycket bred och varierande religion. Här bildas den första separationen när man 

trycker på olikheter mellan hinduismen och kristendomen och islam. När likheter dras 

uppfattar jag att de går åt buddhismen som tillhör samma region.  I detta fall anser jag att 

då det har gjorts en skillnad mellan islam och hinduism, tenderar islam inte att tillhöra 

den orientalistiska beskrivningen medan buddhismen och hinduismen tillhör orienten och 

dess avbild. Här kan en koppling till analysmallens första punkt göras. Framställningen 

betonar skillnader mellan kulturen, hinduismen eller samhället där västvärlden anses ha 

de bättre egenskaperna. De bättre egenskaperna utgörs av att religionen har en bestämd 

grundare och en huvudsaklig fastställd och bestämd gudsbild. 

Alla läromedel i min studie framställer att dharma är ett av hinduismens viktigaste 

begrepp och förklarar att det betyder ordning. Denna ordning förklaras vara en gudomligt 

sanktionerad grundordning i världen och i våra liv. Om man skapar oordning i 
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grundordningen begår man ett allvarligt brott mot människan och gudar. Den högsta 

moraliska vinningen en människa kan få är att bekämpa oordning och försvara dharma 

utan att sikta mot egen personlig vinning.52 Målet för en människa är att slutligen återlösas 

från samsaras kretslopp och förenas med Gud, då återgår det gudomliga i människan till 

dess ursprung. Det som avgör hur en människas återfödelse kommer se ut är hur hennes 

liv har levts, hur hennes karma ser ut. Om man har levt ett gott liv och följt sina plikter 

får man bra återfödelse, om hon har bortsett från sina egna intressen utan att hävda sig 

kan hon nå återlösningen. Har hon varit egoistisk och struntat i sina plikter kan hon få ett 

sämre liv i nästa återfödelse. Reinkarnation framställs även som ett viktigt begrepp och 

betyder återfödelsen i en ny kropp, man kan återfödas både som människa och djur. Alla 

återfödelser som djur är dåliga förutom om man återföds till en ko, som är ett heligt djur.  

Religion och sånt A förklarar även att det är inte bara människors liv som är i ett 

kretslopp utan hela världen som går igenom samma reinkarnation. Idag är det fler 

människor i Sverige som tror på reinkarnation än för tjugo år sedan. Cirka 20 procent tror 

att de kommer återfödas efter döden. Enligt läroboken är även karmalagen rättvis då man 

få ta ansvar för sina egna handlingar. Människan har även olika plikter de ska utföra, 

dharma. Dharmaplikterna betyder att man ska sköta sina uppgifter i livet bra, en tiggare 

ska tigga bra och en chef ska leda på ett bra sätt. Alla människor har även en gudomlig 

själ, atman. Det är denna själ som återföds i nya kroppar och är alltid densamme.53  

Religion 1 framställer denna föreställning inom hinduismen som att det finns en 

ordning både för religionen och det sociala livet, den eviga ordningen. Denna ordning är 

utan början och slut och därmed evig. Det finns en andlig verklighet, brahman som är den 

enda rätta verkligheten. Den andliga verkligheten är evig och oföränderlig. Brahman 

beskrivs både som en ren existens och som den högsta guden då många hinduer tror olika 

om vad brahman är. Varje levande varelse bär på en liten del av brahman, denna lilla del 

kallas atman. Det är atman som återföds i ett kretslopp när en varelse dör. Då människan 

är fångad i samsara, sitt eviga kretslopp blir återfödelserna en pina till sist. Målet är att 

bli fri från att reinkarneras. Återfödelsen styrs av karma med karma följer även dharma, 

att människan ska agera i samklang med den ordning som tillvaron bygger på. 

Människorna har olika dharma beroende på kön, samhällsklass eller ålder.54 Slutmålet 

inom hinduismen är att slippa återfödas. Denna befrielse kallas för moksha och innebär 

att atman återförenas helt med brahman. 

I alla dessa läromedel finns mönstret att det som anses vara de viktigaste 

trosföreställningar är reinkarnation, karma, moksha/mukti, samsara och dharma. I detta 

mönster råder en framställning av religionen där man uppfattar att i världen råder det 

kaos, människan vill slippa återfödas för att nå en frid. För att slippa komma tillbaka till 

världen ska människan leva efter en ordning och vara osjälvisk och god mot allt, en 

ordning som människorna accepterar att följa. Om man inte lever på detta sätt föds man 

till en sämre människa eller djur i nästa liv enligt läroböckernas framställning. I denna 

framställning kan jag tyda att alla läromedel snuddar vid orientalistiska tendenser i olika 

variation och utsträckning. Hinduismen framställs som en irrationell och exotisk/konstig 

religion där människan helst vill slippa återfödas, och där mycket på jorden är ont. I detta 

stycke kan läsaren få en uppfattning av att hinduer är negativa och helst av allt vill slippa 

detta liv så fort som möjligt då mycket på jorden är ont. En uppfattning som skiljer väldigt 

mycket från västvärldens framställning av världsordningen, men även en framställning 
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som skiljer mycket från verkligheten då hinduer generellt inte är deprimerade och vill 

sluta leva utan försöker leva ett bra liv för att kunna slippa återfödas efter detta livs slut.   

Det finns även tendenser på att det ena könet framställs bättre än det andra i många 

läromedel när de framställer bra och dåliga återfödelser.  

Jag uppfattar att alla läromedel presenterar att det finns tre till fyra vägar för att nå 

det religiösa målet med ungefärligt likartat innehåll i de olika vägarna. Dock skiljer sig 

namnen på vägarna nämnvärt samt hur de presenteras. I denna förklaring är det en av de 

tidigare böckerna Möt A-kursen har den kortaste beskrivningen av vägen till målet. I 

framställningen beskrivs mukti vara när man slipper återfödas och når den slutliga 

befrielsen, då återförenas människan med världssjälen igen, vilket är hinduers mål. För 

att nå befrielsen finns det olika vägar att gå. Att göra goda gärningar eller älska en gud 

över allt annat är två sätt men i väst är yoga mest känt, att genom andliga övningar finna 

en behärskning över sin kropp och nå det gudomliga.55 I denna framställning förminskas 

tron genom att vägarna beskrivs så lite och då får en missvisande innebörd. Genom detta 

kan de orientalistiska tendenserna styrkas då jag kan placera framställningen i två av 

analysmallens punkter. Punkt tre och punkt fem, framställningen formuleras med en bild 

av hinduismen som inte har någon verklighetsförankring då den beskrivs med en 

missvisande och felaktig beskrivning. Denna missvisande beskrivning av hinduismen kan 

uppfattas av läsaren då det inte framkommer i texten att yoga är ett hjälpmedel med 

meditation för att nå insikt över sammanhanget mellan atman och brahman, en 

framställning som visas tydligare i Religion 1. Missvisningen tillkommer förmodligen av 

ett resultat av att förenkla beskrivningen för att få den mer lättförståelig vilket kopplas till 

punkt fem i analysmodellen, hinduismen förminskas och förlöjligas då den skiljer från 

västvärldens norm. Då yoga inte är något förekommande i västvärldens norm kan detta 

vara ett resultat i att läromedelsförfattarna inte har lagt stor tyngd vid att ge en tydlig 

beskrivning av yoga vilket då har fått en orientalisk beskrivning då den blir missvisande 

och förminskad.  

Vid en jämförelse av presentationen i Religion 1 som är den framställningen med 

mindre tendenser till orientalism, presenteras följande: Slutmålet inom hinduismen är att 

slippa återfödas. Denna befrielse kallas för moksha och innebär att atman återförenas helt 

med brahman. Det finns olika frälsningsvägar för att nå befrielsen. Det finns inte tydliga 

skillnader mellan dessa tre och många kombinerar alla de tre vägarna men oftast har man 

störst tyngdpunkt i en av frälsningsvägarna. För att kunna nå befrielsen måste man 

använda sig av någon av dessa yogaformer vilket betyder disciplinerad metod oavsett 

vilken väg man har valt att gå. De tre frälsningsvägarna är: 

1. Karma-yoga – Handlingarnas väg: innebär att utövaren fokuserar på att göra goda 

handlingar för att få bra karma. Denna väg leder inte direkt till befrielsen men man 

skapar de förutsättningar man behöver för att kunna nå moksha i nästa liv. Alla 

människor kan gå denna väg utifrån att sträva efter att göra goda handlingar och 

följa sitt dharma med de egna förutsättningarna. Att vara en god medmänniska, 

vara disciplinerad och osjälvisk är förutsättningar för att gå denna väg. 

2. Bhakti-yoga – Hängivenhetens väg: innebär att utövaren är koncentrerad på 

hängivenhet till en personlig gud eller gudinna. Det är viktigt att tillbe guden både 

i templet och i hemmet för många. Men många anser även att allt man gör är till 

gudens förtjänst och att vara hjälpsam till andra är man även hjälpsam för gudens 

skull. Här är inte atmans förening med brahman det slutliga målet utan det är 

föreningen med den personliga guden som är det slutliga målet.   

3. Jnana-yoga – Insiktens väg: innebär att utövaren når det slutliga målet genom 

studier och meditation. Det är meningen att man slutligen både ska förstå och 
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uppleva sammanhållningen mellan atman och brahman, en förståelse som hindras 

av människans felaktiga och vanliga bild av verkligheten. Denna felaktiga bild, 

maya är som en slöja över tillvaron som man kommer igenom med hjälp av både 

intellektet och kroppen genom textläsning och olika kroppsliga övningar i 

meditation. Denna väg är en väldigt svår väg. Den kräver ett engagemang till fullo 

och bara några få människor har de förutsättningarna som behövs utföra dessa 

studier ett helt liv.56 

Här presenteras de rätta namnen och vad de olika vägarna innebär och innehållet förklaras 

på ett mer innehållsrikt sätt än de andra läroböckernas framställning. Denna presentation 

bidrar till att framställningen är den minst orientalistiska. De andra läroböckerna visar 

mönster i framställningarna av att vägarna till målet och hur man uppfattar religionen inte 

är viktigt då man når samma slutmål oavsett. Det räcker med att utövaren är en god och 

oegoistisk människa som har stor tolerans och hängivenhet, vilket skapar en bild som i 

många fall är missvisande och ger en skev bild av hinduismen då denna väg bara är en 

del i ett större perspektiv. Alla läromedel tenderar att ha olika förklaringar av dessa vägar 

och även vad de innehåller tenderar att vara varierande vilket även förtydligar min åsikt 

av att läroböckerna anser att vägen till målet inte är viktigt. Jag kan här koppla samman 

framställningen till flera punkter i analysmodellen och därmed kan texterna tolkas som 

orientalistiska. Hinduismen framställs med stereotypiska och förenklade beskrivningar 

genom att peka ut de religiösa på ett sätt västvärlden enbart tror att de är. Exempelvis 

bilden av att hinduer alltid har stor tolerans och med stor hängivelse. Framställningen 

formuleras då även med en bild av hinduismen som inte har någon verklighetsförankring 

genom att slutmålen presenteras felaktigt som att man når målet genom att utöva vanlig 

(västerländsk) yoga i vissa av läromedlen.  Hinduismen framställs som något irrationellt 

och konstigt vilket framkommer i framställningen då frälsningsvägarna inte förklaras fullt 

ut. Hinduisk kultur förminskas och förlöjligas då den skiljer från västvärldens norm då 

frälsningsvägarnas mål inte förklaras och beskrivs på ett utförligt sätt. När de förminskas 

på detta sätt förlöjligas de även. Denna tolkning gör jag då jag anser att om målet hade 

varit av vikt hade en liknande presentation framställts i samtliga läromedel. I denna 

beskrivning av vägen till målet ser jag mönstret att det som är viktigt är gudsdyrkan, följa 

sina plikter och meditation och yoga. Hur mycket de presenteras och vad vägarna heter 

är olika framställt i varje läromedel vilket även tenderar att peka på att författarna har 

använt olika faktabaser eller tolkat fakta på olika sätt som till slut har skapat dessa olika 

beskrivningar av vägen till befrielse, vilket kan vara den bidragande faktorn till den 

orientalistiska beskrivningen läromedelstexterna har fått.    

3.1.2 Gudsbild 

Läromedlen presenterar att hinduismen har en varierande gudsbild med många olika 

föreställningar om gud och gudar vilket blir intressant då alla läromedel har olika 

framställningar av gudsbilden.  

Relief A+B menar att hinduismen innehåller många olika föreställningar om Gud 

och gudar. Det finns många lokala och nationella gudomligheter som visar att religionen 

är polyteistisk. Men man kan även säga att religionen är monoteistisk då många hävdar 

att bakom varje gud finns bara en verklig gud, Brahma. Människan behöver dock kunna 

föreställa denna gud med bilder och berättelser för sin religion, vilket Brahman är ett för 

abstrakt väsen för att människan ska lyckas med, så därför målas andra gudar fram. Hela 

tillvaron är genomströmmad av gudomlig kraft. Hinduismen en genomströmmad av 
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”religiös mystik” vilket gör att hinduismen blir mer tolerant för olika uppfattningar om 

form och föreställningar av det gudomliga.57  

Möt A-kursen menar att det är skillnad i gudstron mellan rika i städer och fattiga på 

landsbygden. De med utbildning tror att det enbart finns ett gudomligt väsen som vi alla 

är delar av. De fattiga med låg utbildning tror istället på många olika gudar. Varje by har 

sin gud vilket gör att det finns miljontals olika gudar. Man har antingen sin egen gud som 

man tillber, eller så kan man tillbe olika gudar vid olika tillfällen, vilket kan jämföras med 

katolska kyrkans helgondyrkan.58   

Religion och sånt A presenterar istället att det finns miljoner olika gudar inom 

hinduismen. Varje landsdel, stad eller by, och familj har sina gudar, man har olika gudar 

för alla möjliga tillfällen.59 Religion 1 framställer att det finns väldigt många 

gudomligheter inom hinduismen. En del dyrkas över hela landet medan andra dyrkas bara 

i lokala delar. Man ser på gudarna på olika sätt. Att de olika gudarna tar hand om ett eget 

område så man vänder sig till olika gudar vid olika tillfällen är ett sätt. Ett annat är att det 

bara finns ett gudaväsen, alla andra gudar är enbart olika former av denne gud eller 

gudinna. En variant är att de olika gudarna och gudinnorna är olika sidor av brahman. En 

del av gudarna är dyrkade och välkända på många delar av den hinduiska världen.60 

Religion och sånt 1 presenterar exakt samma framställning som Religion och sånt A.  

 Jag uppfattar att hinduismens gudsbild presenteras med ett mönster i alla läromedel 

som är att även om det finns de som anser att hinduismen är polyteistisk då man tror på 

väldigt många olika gudar och det även finns de som anser att religionen är monoteistisk 

då alla gudomligheter är en avatar av en stor och allsmäktig gudom Brahman, så tolererar 

de religiösa olika tänkande. Läromedlen förmedlar att hinduerna anser att man får tro vad 

man vill för det är ändå samma mål de strävar efter. Detta mönster tenderar att likna 

framställningarna av vägarna till befrielsen. Vägen till målet och vad och hur man tror på 

gudar är inte det som är viktigt inom hinduismen. Det som framställs som viktigt, vad jag 

kan urskilja i undersökningen, är karma, plikter och själva befrielsen, vilket bildar en 

framställning av att hinduerna är lydiga och goda människor som då även är ett fredligt 

folk, en bild som kanske inte alltid är riktig. 

Jag uppfattar även att när läroböckerna ska peka ut vilken inriktning som är störst, 

polyteismen/tron på fler gudar eller monoteismen/tron på en gud, varför utövarna tror så 

olika och även peka ut vilken gud som flest människor tror på, går texterna isär och de 

pekar ut olika saker som orsaker till detta. Fastän läromedlen pekar ut att människorna 

tror på olika gudar framställs det ändå som att författarna vill försöka göra gudstron 

monoteistisk för att likna normen i västvärlden.  Motsägelserna mellan gudstron beror på 

skillnader mellan rika och fattiga, de på landsbygden och i städer, outbildade och 

studenter men även ges den personliga valfriheten som svar på oliktänkande. När 

gudsbilden är så skiftande inom hinduismen hade det varit intressant med en förklaring 

vad denna variation beror på för att underlätta elevernas förståelse. Att ingen förklaring 

av gudavärlden sker kan enligt mig tyda på orientalistiska tendenser då läromedlens 

framställning av gudsbilden fortfarande blir exotisk och svårförståelig av folk i Sverige 

och västvärlden som är mer vana vid religioner där gudsbilden är en bestämd och 

fastställd grundprincip. En förklaring hade lätt till att eleverna kunde få en struktur i 

religionen och därmed bli mer begriplig. 
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Läromedlen framställer även de vanligaste gudarna som en gudshierarki inom 

religionen då Brahma är skaparen, Vishnu upprätthållaren och Shiva förstöraren enligt 

min uppfattning. Läromedlen framställer även dessa som viktiga då de förklarar att det är 

de här gudarna är de som är de mest globalt kända. Jag ser att alla läromedel även framför 

att gudarna har väldigt många anhängare och att det även finns en gudinnedyrkan. Dock 

är det inte alla läromedel som framför att dessa är olika inriktningar inom hinduismen, 

utan det är de tre senare upplagorna av läromedel som tar upp det i sina beskrivningar. 

Förutom dessa tre gudar nämner alla läromedel andra mindre gudar vid presentationen 

och det är här framställningarna av gudarna går isär. Framställningarna av gudarna är en 

presentation av gudarnas mytologi, varför de dyrkas, deras attribut, vilka som dyrkar dem 

och varför, vilka avatarer och vilka gudar som är deras respektive och barn. Jag uppfattar 

att framställningarna av de olika gudarna, hur de dyrkas och även hinduismens valfrihet 

i vad de väljer att tro på tenderar att bli mystisk och ovanlig för de elever som är vana vid 

de abrahamitiska religionernas gudsbild, som är den vanligaste att elever har med sig från 

samhället eller familjen. Framställningarna tenderar även att bli en spännande inblick i 

hinduismens gudavärld men kanske inte mer än så i många fall. Jag anser att de tre senare 

läroböckerna presenterar en mer förståelig beskrivning av gudavärlden då de inte bara 

beskriver gudarnas utseende och vissa attribut utan de förklarar även varför de dyrkas och 

även de olika inriktningarna som finns beroende vilken gud och vad man tror på. Jag ser 

ett mönster av att läroböckerna gör en framställning av en exporthinduism. Eftersom 

dessa tre gudar är de mest välkända globalt får de så stor plats i framställningarna som 

även får läsaren att uppfatta att hinduerna tror på en av dem och har den som sin 

personliga gud samtidigt som de innan framställde hinduismen som att det var vanligt att 

de religiösa tror på många olika gudar. Läromedlens framställning säger emot sig själva 

här, vilket enligt mig utökar orientalistiska tendenser i framställningarna då de är otydliga 

och missvisande och ger en felaktig framställning av religionen.  

3.1.3 Leva som hindu 

Jag ser ett mönster i att alla läromedel fokuserar med stark ton på kastsystemet när de 

beskriver hur det är att leva som hindu. Tre av de fem läroböckerna förklarar att 

kastsystemet infördes när Indien fick en invandring av människor med ljusare hy till 

områden där majoritetsbefolkningen var mer mörkhyad för att de ljusa människorna 

skulle få en högre ställning än ursprungsbefolkningen. Den andra förklaringen som ges 

är att det står i de heliga texterna att denna rangordning måste finnas för att en ordning i 

världen ska råda. Vilka texter som denna ordning skulle stå i framkommer dock inte i 

läromedlen.  

Religion och sånt A skriver de heliga skrifterna förklarar att kastsystemet uppstod 

ur urtidsmänniskans kroppsdelar och förklarar ett kaos som uppstår om man inte följer 

ordningen.61 Genom detta skapades en samhällsordning av fyra kaster och många 

underkaster, som rangordnar och delar upp befolkningen med fördelar och bättre villkor 

för de i hög kast mot de i låg kast och de kastlösa, en samhällsordning som fortfarande 

lever kvar enligt många läroböcker. Endast två av dem framhäver att kastsystemet kan 

vara ett gammalt fenomen som främst finns kvar på landsbygden.  

Religion 1 skriver att Indien snabbt förändras. Genom att folk flyttar till städer så 

förändras även religionen. När människor flyttar till städer och andra länder kan man inte 

hålla isär olika jati på samma sätt man har kunnat göra förr, man kan helt enkelt inte veta 

vem du möter och stöter ihop med. Det har bidragit till att gamla levnadsregler inte gäller 
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på samma sätt de tidigare har gjort.62  Orsaken att kastsystemet är svårt att lösa upp trots 

att försök har gjorts med lagar är att människor inte vill bryta den religiösa ordningen då 

de känner trygghet och att det är en naturlig biverkan av karma och reinkarnationen. De 

som har en dålig återfödelse ska fortsätta ha en dålig återfödelse hävdar resterande 

läroböcker.  

Jag anser att de läroböcker som förtiger om hur kastväsendet inte har samma 

ställning på samma sätt hos alla hinduer, framför en föråldrad och stereotypisk 

beskrivning av hinduismen. Vid en sådan framställning bildas enligt mig orientalistiska 

tendenser kopplat till analysmallen. Framställningen betonar skillnader mellan kulturen, 

hinduismen eller samhället där västvärlden anses ha de bättre egenskaperna genom att 

uppvisa en bild av att den västerländska kulturen är mer human och jämställd genom att 

inte ha ett kastsystem som råder inom hinduismen. Hinduismen framställs med 

stereotypiska och primitiva beskrivningar genom att ge en föråldrad och felaktig 

beskrivning. Hinduismen framställs med en missvisande och felaktig beskrivning.  

Kastsystemet fungerar så att man ska hålla sig till den kast man föds in i. Man ska umgås, 

arbeta och gifta sig i sin kast för att inte bli påverkad eller påverka andra med orenhet. De 

med låg kast anses orena och mycket sämre än de med hög kast och orenheten kan även 

smitta av sig på andra, är det generella mönstret genom alla läromedel. Genom denna 

framställning får eleverna en bild av Indien där alla lever uppdelade och åtskilda från 

andra kaster än den man själv tillhör och att detta accepteras då man inte vill bryta mot 

ordningen. Detta blir enligt min uppfattning en typisk stereotypisk och missvisande 

framställning om livet inom hinduismen. Med yrkesbeskrivningen på de olika kasterna 

bildas enligt mig även en primitiv bild av Indien som framställer att jordbruk är det som 

de allra flesta i Indien arbetar med och kan även då kopplas ihop med analysmallen. 

Vad det innebär att leva som hindu varierar i läroböckerna. Enbart två läroböcker 

tar upp männens olika levnadsstadier, Relief A+B och Religion 1, som är en upplaga till 

den nyare religionskursen. Framställningen av levnadsstadierna är liknande med den 

skillnaden att den nya upplagan förklarar stadierna på ett utökat sätt och även framför 

kvinnans roll. Det finns även en rangordning för olika åldrar i en människas liv. I dessa 

fyra olika stadier finns det olika mål och uppgifter man ska göra för att nå dit. 

Lärjungestadiet är det första när man är en ung pojke och ska undervisas av en guru. 

Sedan följer familjestadiet där den unge mannen ska bilda familj med fru och barn. Han 

ska se till att de har det bra. Följaktligen kommer eremitstadiet då mannen drar sig ut ur 

yrkeslivet och det sociala livet för att ägna sig åt religionen. Om det finns någon som kan 

ta hand om familjen ska hustrun även följa med. Det sista stadiet är asketlivet där mannen 

drar sig iväg för att bli en kringvandrande asket och avstår från materiella och kroppsliga 

njutningar. Här följer kvinnan enbart med i undantagsfall. Hennes uppgift är att ta hand 

om familjen och hemmet. Kvinnan har traditionellt bara tre stadier, flickans, hustruns och 

änkans.63 När enbart två av läromedlen har presenterat dessa drar jag slutsatsen att man i 

framställningarna av hinduismen i läroböcker inte anser levnadsstadierna vara viktiga 

eller relevanta för nutiden då de inte passar in i samtida hinduism. När de presenteras i 

läroböckerna anser jag att de beskriver stereotypiska och missvisande framställningar av 

hur hinduer lever då de visar en föråldrad bild, då det framkommer i andra läromedel att 

hinduismen och hur hinduer lever har anpassats till dagens samhälle. 

Alla fem läromedel pekar på kvinnans situation i Indien, och då enbart på hennes 

negativa situation. Kvinnan är den med lägst värde i de olika kasterna och hon är orenare 

än männen då hon föder barn och har menstruation varje månad. Dock pekar böckerna 
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även på att hon har den största möjligheten att få det bättre ställt då hon kan gifta upp sig 

i en högre kast, något som männen inte kan. Men slutsatsen av kvinnans situation är att 

hon måste tas hand om en man för att kunna klara sig i livet.  

Möt A-kursen förklarar kvinnans situation att sedan gammal tradition bestämmer 

mannen nästan om allt. Kvinnor har tidigare inte fått gifta om sig när deras man har avlidit 

då hon skulle följa sin man i döden och brännas på hans likbål. Trots att detta är förbjudet 

enligt lag idag så förekommer det fortfarande. Idag får kvinnor skilja sig om det finns 

skäl för det och de får även ärva. Då föräldrar anses veta mest är det oftast de som väljer 

vem deras barn ska gifta sig med, både för flickor och pojkar. Trots att kvinnor har så 

dålig ställning har de exempelvis haft kvinnlig regeringschef.64  

Religion och sånt A och 1 har samma mönster i sin beskrivning som är att enligt 

gamla traditioner ska kvinnan skyddas och vara beroende av en man. När hon gifter sig 

lämnar hon sin familj för alltid och den nya familjen får en hemgift. Om de är missnöjda 

med henne eller tycker att hemgiften var för liten kan hon utsättas för mord genom att 

brännas till döds, brudbränning, som drabbar tusentals kvinnor varje år. Änkebränning 

var när kvinnan brändes på bål tillsammans med sin döde man. Man utförde detta för att 

kvinnan hade så låg status och genom att brännas med maken fick hon chansen till ett 

bättre nästa liv. Änkebränning förbjöds på 1800-talet.65  

Läroböckernas framställningar av kvinnans situation är tydlig i min undersökning. 

Hon har inte en bra och värdig status vilket anses som konstigt och primitivt i västvärlden 

där kvinnan och mannen är mer jämställda med varandra. Detta mönster och tendenser 

hittas tydligt när kvinnans dåliga situation förklaras så tydligt. Samtidigt som de bra 

sakerna, som att hon kan gifta upp sig i kastsystemet och att det faktiskt har funnits en 

kvinnlig premiärminister, förklaras kort eller inte alls i framställningarna. Detta tolkar jag 

som att författarna inte vill visa den goda bilden av kvinnans tillvaro inom hinduismen. I 

framställningarna av hur det är att leva som hindu förändras enligt mig bilden av den 

harmoniska och accepterande hindun som strävar efter godhet. Istället anser jag att det 

målas en hänsynslös och icke accepterande bild av hinduerna upp där de inte godkänner 

varken kvinnor eller människor med lägre kast. Jag ser även tendenser av att denna 

framställning inte stämmer överens med dagens hinduism vilket leder till att 

läroböckernas framställning får orientalistiska tendenser där de vill framhäva hinduismen 

och Indien som underklassad västvärldens civiliserade städer, men även genom att 

framställa typiska stereotypiska och missvisande egenskaper. De orientalistiska 

tendenserna framkommer då denna framställning platsar in i de flesta punkterna i 

analysmodellen. Kvinnan har en lägre ställning inom hinduismen men den som vissa 

läromedel tar upp håller på att förbättras avsevärt. Något som då kan vara viktigt att föra 

fram för att framhäva att kvinnans situation har förändrats inom religionen.  

3.1.4 Sammanfattande resultat 

I detta avsnitt är det huvudsakliga syftet att återkoppla mitt resultat jag har hittat till den 

första frågeställningen, hur hinduism framställs som religion i läroböcker på gymnasiet 

mellan åren 1998 och 2013, och koppla ihop de tre analyserna till en större helhet. Det 

textanalysens första del ämnar att svara på är om det finns spår av orientalistiska tendenser 

i framställningarna.  

 Västvärlden vill upprätthålla en överlägsenhet gentemot östvärlden genom att 

framföra en orientalisk beskrivning genom olika metoder. Dessa metoder har visats i en 

analysmodell i metoddelen; de innefattar att trycka på skillnader mellan kulturerna, 

samhällena eller religionerna där västvärlden anses ha de bättre egenskaperna samt 
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framställa den främmande kulturen som beskrivs med stereotypiska och primitiva 

beskrivningar.66 I läromedel ska fakta om ett stort område som hinduism komprimeras 

och bearbetas ned till ett par sidor. Med detta är författarna selektiva och väljer ut det de 

anser viktigt. Framställningar och hur de presenteras tolkas sedan av eleverna som tar in 

den nya kunskapen.67  

Hinduismen framställs som religion i läroböcker på gymnasiet mellan åren 1998 

och 2013 på ett avskalat och orientalistiskt sätt, då framställningarna många gånger passar 

in i analysmodellens punkter på hur texter innehåller spår av orientalistiska 

framställningar. Då författarna ha begränsat fakta till dessa få sidor som innehåller 

hinduismen och all fakta om hinduismen inte kan tas upp framkommer författarens egna 

åsikter om vad som är det centrala i en religion. Vid en sådan situation är det lätt att 

exempelvis orientalistiska tendenser dyker upp när det är en främmande religion som inte 

är vanlig i Sverige om författarna inte är noggranna med vad som sållas ut i framtagningen 

av stoffet. 

Den orientalistiska framställningen är inte alltid medveten utan sker då det bildas 

stereotypiska beskrivningar vid ett försök att göra hinduismen tydligare när ämnesstoffet 

komprimeras till en tunnare textmassa. Läroböckerna som studien utgår från framställer 

hinduismen som en rak motsats till västvärldens struktur. En motsats som inte är helt 

överensstämmande med dagens hinduism. Enbart Religion 1 tar upp ett avsnitt som 

handlar om hinduismen som ett globalt fenomen och hur religionen och traditionerna 

förändras när samhället förändras och blir modernare med större städer och den nya 

teknologin.68 I alla andra läroböcker framstår hinduismen som en primitiv religion som 

främst finns i Indien där man lever i små outvecklade byar eller mindre städer. I detta 

avseende kan man även urskilja liknande tendenser när läroböckerna beskriver 

kastsystemet och hur det påverkar de olika kasterna och framförallt de kastlösa. Här tas 

det upp väldigt lite om att de kastlösa har privilegier i samhället samt att det finns lagar 

om att det råder en ickediskrimineringslag i Indien. Här är det även enbart Religion 1 som 

nämner att kasterna kan inte hållas åtskilda i de moderna städerna och därför försvinner 

systemet allt mer.69 Den andra stora motsatsen till västvärldens struktur som alla 

läroböcker lägger stort fokus på i hinduismens framställning är den stora variationen i 

religionen och att stora skillnader som om religionen är polyteistisk eller monoteistisk 

eller hur man ska leva sitt liv för att nå befrielse inte skapar någon konflikt utan att alla 

accepterar att människor tror olika. Hinduismen framställs som en väldigt fri och öppen 

religion där din personliga tro är den sanna medan i västvärlden och exempelvis 

kristendomen är totalt motsatt denna acceptans. Där är religionen mer uppstyrd i läror och 

skillnader som har skapat stora konflikter inom religionen.  

Hinduismen som presenteras i läroböckerna och som inte helt överensstämmer med 

hinduismen idag kan enligt mig ha tendenser i latent orientalistisk framställning. 

Läroböckernas skildring av hinduismen har då växt fram ur en föråldrad hinduism som 

inte representerar religionen och hur den uttrycks idag i Indien samtidigt som den har 

idealiserats kraftigt för att få fram en rationell religion. Detta är en framställning som inte 

överensstämmer med den praktiserande religionen helt men som heller inte kan anses 

vara falsk.70 Läroboksframställningarna av hinduismen tenderar att få en latent 

orientalistisk framställning när författarna bearbetar religionsstoffet för att få hinduismen 
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mer logisk ur västerländska ögon. Den latenta orientalismen är som står skrivet i 

bakgrundsbeskrivningen mer dold och omedveten av den som uppvisar dessa tendenser.  

Slutsatsen jag kommer fram till är liknande Helgessons studie om 

lärobokshinduism som visar att läroböcker innehåller koloniala värderingar och 

tendenser. De flesta läromedlen framställer hinduismen som en primitiv och irrationell 

religion. Han menar även att läroböckerna ger en bild av att ingenting har förändrats eller 

moderniserats.71 Jag ser liknande mönster i min undersökning när det är orientalistiska 

tendenser och värderingar som undersöks. Jag har dock svårt att alltid se dessa klart vid 

en snabb genomgång av böckerna då de orientalistiska tendenserna är latenta och mer 

dolda i texten. Läromedlen har undersökts mycket noggrant för att kunna upptäcka dessa 

latenta tendenser.  Helgesson menar även att det är samma mönster i alla läroböcker han 

undersöker då de har liknande framställning med enbart vissa små skillnader. Detta 

mönster kunde inte jag hitta i min undersökning av de läroböcker jag undersökte som 

uppvisar varierad grad orientalistiska tendenserna. De äldre läroböckerna från slutet av 

1990-talet har tydligt en starkare tendens att vara orientalistiska än vad de senare 

läroböckerna har. Jag tycker mig även se att Religion1 har arbetat med att försöka ta bort 

alla orientalistiska värderingar då de har arbetat utan ett vi och dem72 tänk i hela 

framställningarna. Denna förändring kan dock även bero på ett förändrat 

samhällsperspektiv. 
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3.2 Genusperspektiv i läroböckerna 
I denna del av resultatet behandlas frågeställning två för att undersöka hur genus 

framställs i framställningarna av hinduism i läroböcker för gymnasieskolan.  

Analysen utförs genom att använda den analysmall som presenterades i 

metoddelen. En analys av bruket han, hon eller könsneutrala ord utförs även för en 

genusanalys samt valet av viktiga personer inom hinduismen. Resultatet presenteras 

tematiskt där genus i texten först behandlas för att sedan analysera hur de framställs i 

bilder i läroböckerna. Slutligen sammanfattas resultatet i ett gemensamt sammanfattande 

resultat som sammankopplar resultatet med inledningen och bakgrundskapitlet.   

3.2.1 Genusperspektiv i text 

Alla läromedel i denna studie tenderar att framställa ett könsneutralt perspektiv i 

framställningar av hinduismen enligt min analys. Oftast nämns inte personer via genus 

utan benämns i termer av människa/människor vilket gör att det är svårt att urskilja genus 

i stora delar av framställningar. Jag ser även att läromedlen tenderar att i stora delar av 

presentationen introducera kvinnor och män på liknande sätt när könen omtalas. I 

läroboksframställningen presenteras dock även områden där enbart ett av könen 

framställs vilket skapar obalans i framställningarna, exempelvis i läromedlen där kvinnan 

har ett separat kapitel.  

Tre av läromedlen, Relief A+B, Möt A-kursen och Religion 1, presenterar viktiga 

personer inom hinduismen. Relief A+B presenterar en kvinnlig premiärminister (Indira 

Gandhi) och fyra män där även männens handlingar beskrivs betydligt mer utförligt än 

kvinnan trots att hon har en mycket större betydande roll än männen.73 Möt A-kursen 

presenterar två viktiga personer för hinduismen, Mahatma Gandhi som presenteras 

utförligt under egen rubrik och Indira Gandhi som enbart nämns kort under kvinnornas 

situation.74 Religion 1 presenterar tre välkända hinduiska män i framställningen, Mahatma 

Gandhi, Rama Krishna och Swami Vivekananda.75 I dessa framställningar kan jag 

urskilja tydliga mönster av manlig dominans i presentationerna. I två av läroböckerna är 

det fler män än kvinnor eller inga kvinnor alls som presenteras och i framställningarna 

där båda könen nämns får mannen betydligt mer plats i ett eget kapitel än kvinnan som 

enbart nämns på några få rader. Ytterligare ett mönster går att urskilja i samtliga 

läroböcker förutom Religion 1  beträffande böckernas struktur och indelning vilket är att 

alla har ett separat kapitel om kvinnans situation eller om kön. I Religion och sånt 1 heter 

detta kapitel kvinna och man i hinduismen men återger den tidigare upplagans 

framställning av enbart kvinnans situation vilket gör titeln på kapitlet missvisande då de 

inte har inkluderat mannen. I denna framställning går det att uttyda en negativ beskrivning 

av kvinnans situation då det inte nämns några fördelaktiga situationer för henne, vilket 

även bidrar till att framställningarna kan tolkas könsmaktsförstärkande genom 

genustrappan. 

Relief A+B skriver att kvinnan förklaras som den med lägst kast och då även lägst 

på den sociala skalan. Trots att Indien haft en kvinnlig premiärminister så är mannen den 

som oftast bestämmer i Indien enligt läromedlet. Söner är att föredra framför döttrar och 

ingenstans presenteras en förklaring om det är så i hela Indien, vilket även bildar en 

uppfattning om att kvinnan är underlägsen.76 Möt A-kursen presenterar att det står i de 
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religiösa texterna att kvinnor och män är jämställda men att det inte är så i verkligheten. 

Mannen bestämmer allt och kvinnan har inte några rättigheter alls, men nu har kvinnan 

rätt till att ärva och ta ut skilsmässa. Kvinnan har även väldigt låg ställning men under 

högtiden Holi har hon rätt till att ge igen på sin man då hon har rätt att slå honom.77  

I Religion och sånt A och i Religion och sånt 1 framställs att, enligt traditioner, ska 

kvinnan vara underställd och beroende av mannen under hela sitt liv. Om hennes man är 

missnöjd med henne händer det ofta att hon blir mördad av mannen eller hans familj. Det 

förklaras även att änkebränning, som är förbjudet idag, gav kvinnan god karma och att 

hon då kunde födas till något bättre i nästa liv.78 Fast kvinnan är överrepresenterad i dessa 

kapitel i läroböckerna så kan jag tyda en negativ framställning av dem som visar att det 

är dåligt att födas som kvinna inom hinduismen. Vilket gör att framställningarna kan 

tolkas som könsmaktsförstärkande. Om läroböckerna även hade gett förklaring varför 

dessa förhållanden råder hade denna framställning varit mycket mer acceptabel då 

tendenserna till att måla upp kvinnan som det sämre könet hade minskat. 

Framställningarna hade då även blivit jämställdhetsmedveten. Om läroboksförfattarna är 

ute efter att presentera kvinnans dåliga förhållanden inom religionen för att skapa 

förståelse och påverkan på eleverna, brister detta genom att man inte får någon förståelse 

vad förhållandena beror på i läroböckerna. Om de för fram kvinnans situation på detta vis 

för att visa hinduisk tradition fallerar kapitlets syfte som är att visa hur det är inom 

hinduismen idag. Framställningarna slutar då i att den enbart blir könsmedveten. Det 

framkommer dock vissa positiva egenskaper kvinnan har som jag kan uppfatta, men dessa 

nämns enbart snabbt för att igen peka på de sämre egenskaperna, vilket även tyder på att 

författarna inte vill visa kvinnans positiva situationer i hinduismen.   

Det förekommer även enligt min undersökning att männen är överrepresenterade i 

två av läroböckerna, Relief A+B och i Religion 1. Exempelvis skriver Relief A+B vid 

framställningarna av de olika levnadsstadierna och när barnen får studera religionen hos 

en guru, är det enbart männen och pojkar som nämns. Det ges inte ens en förklaring till 

om kvinnor och flickor har egna stadier eller inte. Läroboken för även fram att helst ska 

den äldsta pojken sköta kremeringen vid livets slut.79  

Religion 1 presenterar de fyra levnadsstadierna männen har och förklarar även 

kvinnans olika stadier, men då inte i samma utsträckning utan de nämns enbart kort.80 I 

en sådan framställning står det tydligt att kvinnan och mannen inte representeras i lika 

stor utsträckning. Kvinnorna framställs även som de mest orena och därmed har lägre 

status då de har mens varje månad och föder barn vilket jag uppfattar som en 

könsmedveten framställning. De tar upp problemen men diskuterar inte vad de beror på. 

När yrkesbeskrivningar görs presenteras en man som utför yrket om det inte är 

könsneutralt även betonas alltid gurun som en man.81 Vid framställningen av livets 

övergångsriter är det enbart pojkarnas riter som tas upp och förklaras. Kvinnan nämns då 

hon har samma rit som mannen men förutom de så finns hon inte nämnd.82 Vid denna 

framställning anser jag att det framkommer ett spännande mönster i läroböckerna. Jag ser 

att det dras vissa jämförelser med kvinnornas levnadsstadier och riter men inte till lika 

stor utsträckning som männens, som ofta utelämnas istället. Här framställs även männen 
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som det bättre könet då det är männen som har vissa yrken och anses vara den som får i 

uppdrag att utföra vissa saker. Men det mönstret som kan vara mest intressant att lyfta 

fram är på vilket sätt männen framställs av författarna. När kvinnan dominerar utrymmet 

i läromedelsstoffet är det med en negativ och dyster beskrivning men när mannen 

dominerar utrymmet i läromedelsstoffet presenteras de i neutral och i positiv beskrivning. 

Framställningen är då i samklang med tonen av den könsneutrala framställningen som 

framförs utan speciell värdering. Jag anser att framställningarna skiljer avsevärt i detta 

avseende vilket tenderar till att läromedlen blir mansdominerade då deras presentation är 

av positiv eller neutral art medan kvinnorna anses som det negativa vilket gör att männen 

får en maktposition över kvinnorna i beskrivningen. Framställningen blir 

könsmaktsförstärkande.  

3.2.2 Genusperspektiv i bild  

Relief A+B har sammanlagt sexton bilder i framställningen av hinduism och tre av dem 

är bilder med kvinnor, sex stycken är bilder av män, fyra är bilder där både könen 

framställs och tre av bilderna är bilder utan människor. Jag ser att de bilder där kvinnan 

är representerad är hon djupt försjunken i sin religiösa aktivitet.83 Kvinnorna står vända i 

profil och blicken riktad från kameran, förutom på en bild där fokus inte ligger på henne 

utan på vad hon har på huvudet.84 I dessa bilder hamnar fokus på vad kvinnan gör eller 

vilken situation hon befinner sig i enligt mig vilket gör att kvinnan hamnar ur fokus och 

uppvisar bilden av att hon inte är viktig. Liknande scenario är det på bilderna där männen 

framställs men där är bilderna fokuserade på själva männen istället på vad männen enligt 

bildtexten gör.85 Denna framställning bildar i min  tolkning en framställning av att det är 

själva männen som är viktigare än vad som händer i bilderna. I de bilderna där båda könen 

finns med är männen fler än kvinnorna men de utför liknande saker och har samma 

attribut.86 Dessa bilder framställer manliga och kvinnliga viktiga personer, gudar, 

ritdeltagare och personer i en pub. Trots att dessa bilder gör bildframställningen mer 

jämställd är ändå männen överrepresenterade och framställs på ett annorlunda sätt än 

kvinnorna i bilderna då det är tydligt att fokus ligger mer på männen än kvinnorna i 

bilderna, med tanke på att blicken riktar sig till kvinnornas sammanhang och på bilderna 

av männen riktar sig blicken till männen. Det är även svårtydligt vad bilderna vill visa för 

religiösa aspekter. Männen och kvinnorna blir inte representerade i lika stor utsträckning, 

deras aktiviteter värderas inte på samma sätt och bilderna är då även 

könsmaktsförstärkande.     

Möt A-kursen har sammanlagt fyra bilder i framställningen och inga av dem är 

bilder med kvinnor eller män. Det finns inte heller några bilder där båda könen framställs 

utan samtliga fyra är bilder utan människor. I denna framställning har fokus på bilderna 

lagts på andra hinduiska symboler.87 Tre av bilderna är på olika gudar och gudinnor med 

lika antal av båda könen och en bild på en helig ko. Kanske har valet hamnat på dessa för 

att framföra en könsneutral framställning som möjligt. Bilderna är även enligt mig 

relevanta till texten dock att bildtexter saknas då de tillhör själva ämnesstoffet som 

presenteras.  

Religion och sånt A har sammanlagt sju bilder i framställningen och två av dem är 

bilder med kvinnor, två är bilder av män, en är en bild där båda könen framställs och två 
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av bilderna är bilder av gudar. I samtliga bilder där människor framställs är det som de  

utövar i fokus. Vilket kön de tillhör spelar i min tolkning ingen roll då de framställs på 

liknande sätt, försjunkna i sysselsättning. Framställningen är då mer könsneutral.88 Jag 

uppfattar att ingen av personerna har blicken riktad mot kameran vilket förstärker 

tolkningen att de ska uppfattas som koncentrerade. Då det är barn som syns spelar det 

heller ingen roll vilket kön de tillhör då det inte är fokus på något utöver deras 

sysselsättning, könen hade även lika gärna kunnat vara ombytt.89 Personerna på bilderna 

utför heller ingen stereotypisk syssla för deras genus som skulle kunna vara att kvinnan 

förbereder någon religiös måltid medan mannen deltar i en ritual med andra män. På 

bilden där det både finns kvinnor och män är det en staty av Shiva som står i fokus och 

människorna är besökare. I mitten står en man och kvinna tätt intill varandra och kvinnan 

berättar något.90 Denna bild anser jag visar på en könsomedveten beskrivning. Även 

denna lärobok har ett mycket bra genusperspektiv i bilderna då framställningarna är 

likvärdiga varandra och de har samma attribut och utför samma sak.  

Religion 1 har sammanlagt tio bilder i framställningen och fyra av dem är bilder 

med kvinnor, en är bilder av män, två är bilder där de båda könen framställs och tre av 

bilderna är bilder utan människor. I detta läromedel är kvinnorna överrepresenterade och 

tar därmed en helt ny vändning i analysen, som tidigare har varit jämställd eller 

mansdominerad i bildframställningarna. Jag uppfattar att i den bilden med enbart män är 

fokus på maten de har lagat, och männens kroppar och ansikten är suddiga. Blicken är 

heller inte riktad mot kameran. I denna framställning är inte männen alls viktiga enligt 

min uppfattning utan det är omgivningen som är det viktiga i bilden. Männen 

representerar även fattiga brahminer enligt bildtexten vilket får dem att framstå sämre, 

vilket förtydligas när de är ur fokus i bilden.91 Motiven där kvinnorna endast finns med 

är även bilder och bildtexten fokuserade på utövandet av de riter kvinnorna deltar i men 

till skillnad från presentationen av männen ligger kvinnorna fortfarande i fokus enligt min 

uppfattning. De ser starka och friska ut och de framställs i grupper i alla bilder vilket 

skapar en gemenskapsbeskrivning.92 Enligt bildtexterna hjälper de varandra och andra 

som är i behov som även stärker bilden av styrka. Ur ett genusperspektiv ser det utifrån 

bilderna ut som att det är kvinnorna som har det bättre ställt och är kraftfulla. I de bilder 

där båda könen finns med och de tecknade bilderna av gudar och seriefigurer är det en 

könsneutral bild som visas.93 Vad de utför och vad de har för attribut och antalet av de 

olika könen är i samma omfattning. I denna framställning av bilder är kvinnorna 

överrepresenterade männen och det är kvinnodominerat vilket är väldigt ovanligt mot de 

tidigare läroböckerna. Då kvinnorna är underrepresenterade i själva texten om hinduism 

har kanske författarna till boken medvetet gjort urvalet för att skapa en balans i 

presentationen av hinduismen och påvisa en mer genusmedveten (enligt analysmallen) 

framställning.   

Religion och sånt 1 har sammanlagt åtta bilder i framställningen och tre av dem är 

bilder med kvinnor, två är bilder av män, en bild är där de båda könen framställs och två 

av bilderna är bilder utan människor. I alla bilderna med människor är det som de utövar 

som ligger i fokus och både kvinnor och män på samma sätt, försjunkna i sin 
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sysselsättning.94 Då det är barn som syns spelar det heller ingen roll vilket kön de tillhör 

då det inte är fokus på något utöver deras sysselsättning som även lika gärna hade kunnat 

vara ombytt.95 De gör inte något som är en könsstereotypisk sysselsättning, vilket 

förstärker min åsikt om att rollerna kunde varit ombytta. Bilden som framställer en kvinna 

och en man är från en film där de ska föreställa ett kärt par.96 Denna bild visar en jämställd 

relation där allt är lyckligt. Likväl som i den tidigare upplagan anser jag att denna lärobok 

har ett bättre genusperspektiv i bilderna då män och kvinnor är likvärdiga varandra och 

genom att de presenteras på likadant sätt i framställningen. 

Jag kan urskilja att läromedlen har olika tendenser vid valet av bilder som används. 

Presentationen går från att vara mansdominerad till att bli mer jämställd i både antal och 

urval bilder och hur genus presenteras, till att bli mer kvinnodominerad och då inte längre 

vara jämställd. Detta mönster är väldigt intressant ur genusperspektiv i det avseendet att 

textframställningarna inom de olika läromedlen följer nästan exakt samma mönster. När 

läroböckerna är mansdominerade i texten tvivlar jag på att de omedvetet har valt 

kvinnodominerade eller jämställda framställningar i bilder. Jag ser tendenser som tyder 

på att bilderna fungerar som vågskålar för att förändra mönstret i läroböckerna genom att 

visa, i bilder, en positiv eller neutral bild, för att på så vis balansera de negativa 

framställningarna av hinduismens kvinnor i text. Läroböckernas bilder där det både finns 

kvinnor och män i fokus tenderar att visa en jämlik bild där de uttrycker lika villkor och 

där ingen är bättre än någon annan, en bild som kan vara missvisade mot vad texternas 

framställning av hur kvinnor och mäns förhållande fungerar.  

Tendenser som jag kan urskilja ur bildframställningarna av hinduismen tyder på att 

bilder används i läroböckerna dels för att hjälpa till att visa religionen ur ett annat 

perspektiv, samt att visa bilder för att förtydliga textmassan. Men bilder i läroböckerna 

används även för att göra hinduismens framställning mer neutral och genusmedveten, då 

det uppvisas en mer genusanpassad framställning i bilderna än i texterna. Bilderna är till 

största del väl placerade till faktastoffet och till hinduismen.   

3.2.3 Sammanfattande resultat 

Genusanalysen visar att läroböckerna för gymnasieskolan överlag framställer hinduismen 

utifrån ett könsneutralt perspektiv. Författarna nämner oftast inte genus i sina 

framställningar utan benämner människan, vilket gör det nästan omöjligt att studera 

vilken grupp som förknippas till särskilda verksamheter och om de gör saker i samma 

utsträckning. Viss stereotypisk yrkesbeskrivning görs då det nämns att exempelvis gurun 

är en man, vilket bidrar till att framställningarna går åt det könsmaktsförstärkande hållet. 

När kvinnor och män benämns i läroböckerna är männen överrepresenterade till olika hög 

grad och på olika sätt i de olika läroböckerna. Vid framställningar av viktiga personer 

inom hinduismen och Indien är männen överrepresenterade. Antingen presenters bara 

män eller en man och en kvinna, men kvinnan presenteras på få rader som handlar om 

kvinnans situation, medan mannen har en egen rubrik med en utförlig presentation under. 

Att det är flera män än kvinnor som presenteras i en bok är inte helt överraskande då det 

oftast tenderar att vara männen som har stått för förändring och viktiga händelser i 

historien vilket bidrar till att fördelningen på utrymme i läromedelstexterna kommer 

naturligt efter hur samhället har sett ut. Men när mannen presenteras i ett eget långt stycke 

och kvinnan enbart presenteras på två rader trots att de har liknande roll i samhället, ökar 

det könsmaktsförstärkningen. Liknande framställning kommer SOU framtill i sin 

jämställdhetsundersökning av läromedel i samhällskunskap. Ohlander menar att det 
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rimligtvis kan få förekomma en viss överrepresentation vid framställningen av 

framskjutna poster i mansdominerade samhällen.97    

 Den här undersökningen visar att i de flesta läromedel finns en rubrik som hänvisar 

till kvinnornas situation inom religionen. Här tas upp de problem som finns att vara 

kvinna, men lämnar ute andra attribut kvinnan kan ha inom religionen, vilket får 

framställningar att bli könsmedveten. När något positivt presenteras är det högtiden Holi 

som framställs som den dagen då kvinnan får slå sin man. Det problemet som kan 

framkomma med dessa avsnitt är att författarna kan känna sig tvingade att ha med kvinnan 

situation för att passa in läroplanernas jämställdhetsmål för att sedan glömma bort att 

presentera kvinnan i den övriga texten.98 I min genusanalys med avseende på hur 

läroböckerna framställer livsskeenden och övergångsriter inom hinduismen finner jag 

detta problem. I de böcker som presenterar levnadsstadier eller andra tillfällen när pojkar 

och män nämns så framkommer det inte om flickor och kvinnor har samma förhållanden 

eller om det är annorlunda för dem. I de fall där kvinnans levnadsstadier eller andra 

tillfällen tas upp är det en mycket förkortad beskrivning på en eller två meningar.  

 Jag får även fram av analysen att läroböckerna som studien avser är männen 

överrepresenterade när framställningen av hinduismen inte är skriven med könsneutral 

infallsvinkel. I framställningar av kvinnans situation presenteras den även oftast som 

väldigt negativ och dyster då det är mycket sämre att vara född som kvinna än man utan 

en förklaring på detta betraktelsesätt, vilket även bidrar till att framställningarna blir 

könsmedveten.  Samtidigt förändras genusrepresentationen i läromedlens bilder. I ett av 

läromedlen finns det fler bilder på män än på kvinnor i de andra fyra är det antingen lika 

eller att kvinnan framställs på fler bilder. I många fall av bilderna spelar det ingen roll 

vilket genus personen har som presenteras i den då det är det personen sysselsätter sig 

med som är i fokus. I de bilder där både män och kvinnor finns representerade är det oftast 

lika stort fokus på båda könen utan att någon visar makt över den andre. Dock går det att 

urskilja att den äldsta läroboken är mansdominerad i bildpresentationen, de följande två 

är helt jämställda då de inte har några bilder eller har lika många med en jämställd 

presentation av könen och de två sista publicerade läroböckerna drar sig mer mot ett  

kvinnodominerade håll, då de har fler bilder på kvinnor, där är även bilderna på männen 

otydliga och fokus ligger på annat håll än dem. Denna skillnad kan förklaras genom att 

fördelningen mellan könen i bilder i läroböcker kan spegla det verkliga samhället de 

publiceras i.99  

Under de åren som har gått mellan den första publicerade läroboken 1998 till den 

sista 2013 har kanske genusperspektivet förändrats både i skolvärlden och i samhället 

vilket avspeglas även i läroböckerna. Då bilder uppfattas lättare och snabbare än skriven 

text och förstärker upplevelsen av läromedlet anser jag att genusperspektivet med 

utgångspunkt i hur jämställt läromedlen framställer hinduismen ökar jämställdheten i 

dem.100 Dock kan jag utifrån min analys tolka att läroböckernas framställningar av 

hinduism ändå inte är genusanpassade och jämställda då männen fortfarande är det 

dominerade könet i beskrivningarna, dock är detta enbart en avspegling av samhället då 

Indien i sig är ett mansdominerat samhälle. Läroböckerna är genusmedvetna men inte mer 

än så då de tar upp problem inom religionerna. Läroböckernas texter kan speglas som en 

social normkod av vad som anses normalt och det acceptabla, både i och utanför skolan. 

När kvinnor framställs som svaga eller när författarna presenterar genus i förhållande till 
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en maktstruktur kan man fråga om elever verkligen gynnas av sådana framställningar 

eller om författarna har tagit hänsyn till värdegrund och läroplan.101 Gymnasieskolans 

värdegrund, som jag presenterade i bakgrundsdelen, är tydlig i vad som är acceptabelt i 

skolvärlden och inte. Det är viktigt att elever kan och får möjlighet även i läroböcker att 

kunna identifiera sig själva men även i den grupp de känner sig tillhöra. Det ökar kravet 

på läroboksförfattarna att faktiskt presentera ett material som är jämställt och anpassat 

efter genusperspektivet då männen ofta är överrepresenterade, där läroböckerna inte är 

vinklade ur ett könsneutralt perspektiv. 
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3.3 Skillnader och likheter mellan kurserna Religion A och Religion 1 
i läroböckernas framställning av hinduismen 
Under denna rubrik presenteras resultatet av undersökningen till frågeställning tre. När 

en ny ämnesplan implementeras i skolvärlden med nya mål för eleverna och nytt centralt 

innehåll, är det logiskt att läroböckerna även förnyas för att passa in den nya ämnesplanen. 

Läroböckerna som tillhör de äldre religionskurserna har inriktats dess innehåll och stoff 

för att stämma överens med det centrala innehållet i Lgf 94. År 2012 infördes en ny 

ämnesplan och läroplan för gymnasieskolan (Gy11). Då det centrala innehållet är inriktat 

på olika saker och då det finns differenser i de två olika läroplanerna borde det ha skett 

en förändring även i läromedlen. För att studera om det har skett någon förändring av 

läroböckerna i relation till styrdokumenten jämför jag läroböckerna för kursen Religion 

A och Religion 1 för att se huruvida det finns skillnader och likheter mellan deras 

framställning av hinduismen. Jämförelsepunkten används som ett verktyg för att urskilja 

sådant stoff som har förändrats för den nya kursen och sådant stoff som har fallit bort 

eller tillkommit av någon annan anledning. Resultatet presenteras tematiskt under två 

rubriker om skillnader och likheter. Slutligen kopplas de ihop med inledningen och 

bakgrundskapitel i ett sammanfattande resultat. 

3.3.1 Skillnader mellan Religion A och Religion 1 

Religion och sånt A är en tidigare upplaga av Religion och sånt 1 och mellan dem är det 
inte mycket som har förändrats. Förutom att bilder och layout har förändrats är det endast 
en rubrik som är ny. Den tidigare versionen, Religion och sånt A, har en rubrik som heter 
kvinnans ställning102 vilket i Religion och sånt 1 har döpts om till kvinna och man i 
hinduismen.103 I den nya rubriken har endast en mening lagts till som uttrycker att de 
gamla synsätten på genus, sakta börjar förändras idag till att inkludera både kvinnan och 
mannen. Med en sådan liten skillnad mellan de olika läromedlen anser jag att det är svårt 
att hitta någon speciell tendens tydligt. Rubriksbytet kan ha skett för att passa in mer i den 
nya läroplanen som har större fokus på relationen mellan kön och religion än den tidigare 
ämnesplanen har.104 Men om så är fallet, har syftena inte uppnåtts eftersom den 
tillhörande texten fortfarande enbart handlar om kvinnans situation i hinduism. Vid en 
genomgång av endast hinduismkapitlet finns det inga tendenser som tyder på att 
läroboksförfattaren har uppdaterat läroboken för att passa den nya ämnesplanen mer än 
den tidigare upplagan. Dock går det att finna uppdateringar för att passa den nya 
ämnesplanens mål vid en genomgång av hela läroboken, då det har tillkommit teman som 
bearbetar identitet, kulturens komplexitet, kön och sexualitet vilka även har större fokus 
i den nya ämnesplanen för religion.105 Läroboksförfattaren har alltså, i min tolkning, 
delvis anpassat läroboken till den nya ämnesplanen, men då själva presentationen av 
hinduismen och de andra religionerna inte är nämnvärt förändrat är inte heller skillnaden 
distinkt mellan de olika upplagorna.  
 Den andra läroboken för kursen religionskunskap 1 är Religion 1 från 2012 vilken 
är en helt ny lärobok och inte ny upplaga av äldre version. Denna lärobok blir intressant 
att analysera gentemot tidigare läroböcker för den tidigare kursen religionskunskap A, för 
att författarna kan ha andra förutsättningar vid framställandet av en lärobok till den nya 
läroplanen än de läroböcker som enbart blir en nyare version av tidigare läroböcker. Dessa 
förutsättningar kan komma av att författarna istället kan skriva utifrån vad läroplanens 
centrala beskrivning för fram som viktigt istället för att försöka anpassa ett tidigare 
material för att passa den nya läroplanen. De läroböcker som jag använder för en 
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jämförelse är Relief A+B från 1998 och Möt A-kursen från 2001. Skillnaden som finns 
mellan dessa läromedel är att Religion 1 behandlar områden inom hinduismen som de 
andra läromedlen inte alls tar upp eller åtminstone inte i lika stor utsträckning. Den rituella 
renheten och orenheten är exempelvis ett område som inte har behandlats i de andra 
läromedlen. Religion 1 tar här upp att renhet och orenhet ingår i rangordningen i tillvaron. 
Här framkommer att den rituella renheten beror på vilken kast man tillhör. Desto högre 
kast människor har desto renare är dem. Läroboken presenterar även att det är den rituella 
renheten som är anledningen till att det finns olika sätt att förhålla sig till mat inom 
hinduismen och att det är orent att äta kött. Man får mindre dålig karma av att äta växter 
än djur. Dock är många redan så orena att det inte spelar roll om de äter djur eller inte. 
Läroboken förklarar även att det finns saker som kan rena, exempelvis vatten. I denna 
framställning av vattnet beskrivs den heliga Gangesfloden och hur den kan vara renande 
trots alla föroreningar.106 Jag uppfattar att i denna framställning, som ändå inte tar upp 
mycket plats i läroboken, förklaras många välkända aspekter av hinduismen, som kan 
vara svåra att förstå om man inte är insatt i religionen, till exempel varför folk vill bada i 
en förorenad flod, varför många tror att alla hinduer är vegetarianer, och hur människor 
från olika kasterna förhåller sig till varandra. Tillägget kan tolkas som ett försök att 
inkludera teman som motsvarar bättre den nya ämnesplanens (Gy11) centrala innehåll 
som betonar att eleverna ska få förståelse för religionerna, och även för hur de tar sig i 
utryck för individer och i grupp.107 

Religion 1 ger även en utförlig presentation av hur ett tempel kan se ut och vilka 
renhetsritualer som gäller där, samt livets olika skeenden med födsel, att bli vuxen, att 
bilda familj och vad som händer när man dör.108 De här tilläggen bidrar även de till att 
eleverna får ökad förståelse för religionen. Den nya ämnesplanen framställer att eleverna 
ska känna till hur identitetsbildningen formas inom religioner i samband med källor och 
traditioner. Eleven ska även kunna hur de olika religionerna kännetecknas.109  

Jag anser att då läroboken har utökat beskrivningarna om hur det är att leva som 
hindu tenderar det att leda till att eleven får större förståelse vad det innebär att växa upp 
som troende i religionen. Övergångsriter finns i de flesta religioner, livsåskådningar och 
även i ickereligiösas liv vilket kan bidra till en ökad förståelse för hinduismen då elever 
kan ta till sig riterna på ett lättare sätt när de känns igen från det egna livet. Eleven kan 
dra djupare analyser och jämförelser mellan religionerna som även är en viktig del i den 
nya ämnesplanen. Läroboken presenterar även hur traditioner förändras inom hinduismen 
i och med att världen förändras och fler människor flyttar in i de stora städerna. Med 
denna skillnad mot tidigare livssituationer bryts levnadsregler och det bildas nya sätt att 
tänka.110 Religion 1 framför även ett större avsnitt som behandlar den världsvida 
hinduismen. Här tas det upp att många i väst har lärt känna yoga och reinkarnation i och 
med att hinduismen har spridits till olika världsdelar. Trots att begreppen inte är exakt 
likadana som i Indien tillhör de hinduiska begreppen en västerländsk vardag. Läroboken 
tar även upp att det som händer inom hinduismen i västvärlden påverkar likväl 
hinduismen i Indien. Idag kan man delta i puja och andra religiösa händelser via internet 
och det spelar det ingen roll var i världen man bor.111 Det blir tydligt att de tilläggen 
Religion 1 bidrar till att hinduismen får en tydligare förklaring. I dessa tillägg uppstår ett 
mönster som inte har funnits i de gamla läroböckerna. Framställningen av hinduismen 
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idag i Indien och globalt förtydligas vilket gör att presentationerna i de äldre läroböckerna 
inte skildrar religionen i samtiden och kan ge en missvisande bild av religionen. Inget 
annat läromedel behandlar hur traditionerna förändras i samband med att samhället 
förändras. 

I Gy11 pekar det centrala innehållet på att elever efter avslutad kurs ska förstå 
kristendomen, de övriga världsreligionerna och livsåskådningar, hur de kännetecknas och 
tar sig i uttryck i Sverige och andra länder, individuellt och i en grupp. Samt hur relationen 
mellan religion och kön, etnicitet och sexualitet förhåller sig. Kunskap i individers och 
gruppers identitetsbildning och hur denna formas i förhållande till religioners källor, 
traditioner och nutida och historiska händelser.112 Här i ämnesplanen kan jag följa dess 
förändringar till varför läroboksförfattarna har lagt större fokus på religionen idag och hur 
den yttrar sig globalt. Med en nyanserad framställning av hinduismen anser jag att 
riskerna att framställningarna tolkas som orientalistisk begränsas då hinduismen inte 
framställs föråldrad och heller inte som en primitiv religion. Då det ofta är stora skillnader 
på de tidiga religionerna och hur de har förändrats genom århundraden är det viktigt att 
presentera en nyanserad bild av religionen enligt mig för att eleverna ska kunna känna 
igen religionen när de ser den. Vilket även ämnesplanen beskriver som ett centralt syfte. 

Något som jag även finner intressant i min undersökning är vad som inte har tagits 
bort. I Läromedlen för religionskunskap 1 har inte något nämnvärt valts bort från de 
tidigare läroböckerna. På samma sätt som ämnesstoff har tillkommit för att passa det 
centrala innehållet i den nya ämnesplanen hade det varit väntat att ämnesstoff även hade 
fallit bort. Jag tror dock att detta beror på att ämnesstoffet redan är så tunt och avmagrat 
så det är svårt att hitta block av stoff som inte passar in i framställningen av hinduismen. 
Jag ser istället att det är små förändringar i framställningarna av ämnet och även hur det 
presenteras som ligger i fokus på att anpassa framställningen till den nya ämnesplanen i 
Gy11. 

Det är i framställningen av bilder som jag hittar de största tydliga skillnaderna 
mellan läroböckerna till de olika kurserna. Dessa skillnader är skillnader på vad fokus 
ligger på i bilderna och vilket genusperspektiv som framträder. I läroböckerna till de nya 
kurserna är framställningen kvinnodominerat eller könsneutralt medan de tidigare 
läroböckerna har varit mansdominerade med tendenser till ett könsneutralt perspektiv i 
framställningar av bilder, enligt min undersökning. Som jag tidigare presenterade i genus 
i bilder i kapitel 3.2 ligger förändringen på genusframställningen i de två senaste 
publicerade läroböckerna, de som tillhör religionskunskap 1. Jag ser därmed ökade 
tendenser från författarna till de nya läroböckerna med den förändrade 
bildframställningen och det ökade fokus som ligger på en nyanserad och en mindre 
orientalistisk framställning av hinduismen. Då framställningen ska passa in i 
ämnesplanen i Gy11 och skolans värdegrund. Det centrala innehållet skriver att eleven 
ska kunna förstå hur relationen mellan religion och kön, etnicitet och sexualitet förhåller 
sig.113 För att förstå hur detta förhållande förhåller sig är det enligt mig viktigt att 
läroböckerna visar en framställning som beskriver förhållandet mellan religion och genus 
vilket läroböckerna till den senare kursen har fokuserat mer på. Jag kan dra en slutsats att 
författarna har anpassat både bildframställningen och textframställningen för att skapa 
genusperspektiv i läromedlen då de ska anpassas till den nya ämnesplanen.  

3.3.2 Likheter mellan Religion A och Religion 1 

Trots de olika skillnader jag tidigare kunde uppfatta mellan de olika kursernas läromedel 

finns det ännu fler likheter mellan de olika läromedlen.  

Jag uppfattar att det som läromedlen anser vara det centrala och viktigt för att 

framställa hinduismen fortfarande är av samma art. Då inte något nämnvärt har fallit bort 

i de nya kursböckerna till den nya kursen och inte heller större förändring på 
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ämnesframställningen har förändrats, förutom tilläggen om hinduismen i nutid samt den 

globala hinduismen uppfattar jag att framställningar av hinduismen inte är förändrad i 

vad religionen innehåller, vad som är centralt och hur dess bakgrund ser ut. Jag anser 

dock att det som är förändrat är hur och på vilket sätt författarna framställer detta innehåll 

och det centrala i religionen. I Religion och sånt A och Religion och sånt 1 är allt förutom 

en mening, en rubrik och bilderna exakt likadant. Denna likhet kan enligt mig bero på 

olika saker. Författarna har tolkat ämnesplanerna på det sättet att de ansåg att den tidigare 

framställningen klarade kravet för det centrala innehållet i även den nya ämnesplanen i 

Gy11. Författarna som även är desamma som i de tidigare upplagorna har inte tagit del 

av den nya läroplanen när de har publicerat läroboken då ämnesplanen fortfarande var 

väldigt ny när läroboken publicerades. Eller så ansåg författarna att framställningen av de 

olika religionerna redan klarade att passa in till de nya ämnesplanerna och det enbart 

behövdes lägga in ett nytt inledningskapitel för att läroboken skulle kunna användas i 

religionskunskap 1.  

 Jag anser även att ämnesplanerna för de olika kurserna är lika i vissa mått vilket 

kan förklara att framställningen av hinduismen i de olika läroböckerna fortfarande är 

snarlika. I Lgr 94 handlar det centrala innehållet om att känna till kristendomen och några 

andra världsreligioners grundläggande tro, uttryck och idéer. På samma sätt ska eleverna 

kunna förstå hur människor agerar och tänker utifrån dessa religiösa tillhörigheter, samt 

kunna relatera religionerna till problemområden i yrken och vardag. Även samtala om 

dessa i förhållande till etiska och moraliska utgångspunkter. Eleven ska även utveckla en 

förståelse för människors sätt att tänka om etik, tro och liv men även inse hur egna 

värderingar speglas i uppfattningen av omgivningen.114 I Gy11 pekar det centrala 

innehållet på att elever efter avslutad kurs ska förstå kristendomen, de övriga 

världsreligionerna och livsåskådningar, hur de kännetecknas och tar sig i uttryck i Sverige 

och andra länder, individuellt och i en grupp. Eleven ska även känna till hur 

gudsuppfattningar och människosyn ser ut inom och mellan religionerna. Samt hur 

relationen mellan religion och kön, etnicitet och sexualitet förhåller sig. Kunskap i 

individers och gruppers identitetsbildning och hur denna formas i förhållande till 

religioners källor, traditioner och nutida och historiska händelser. Slutligen ska eleven 

kunna tolka och analysera normativ etik utifrån olika teorier och modeller och kunna tolka 

argument av de etiska frågorna till kristendom och andra världsreligioner men även 

elevens egen värdering.115 I ämnesplanerna är det samma utgångspunkt av vad det 

centrala innehållet är som ska undervisas inom. Skillnaden är enligt mig att Gy11 har en 

utförligare beskrivning på hur och vad det är som ska presenteras men det är fortfarande 

samma grund av centralt innehåll. Detta kan enligt min uppfattning vara orsaken till att 

läroböckerna till religionskunskap 1 inte har förändrat själva innehållet av hinduismens 

framställning från religionskunskap A läroböcker. När ämnesplanerna är snarlika i vad 

som ska läras ut med viss förtydlighet i Gy11 faller det kanske rätt naturligt att 

läroböckerna med presenterar snarlikt innehåll och en liknande framställning av 

hinduismen med viss förtydligande och enbart vissa förändringar i framställningarna.  

3.3.3 Sammanfattande resultat 

I textanalysen med fokus på förändring uppfattar jag förändringar av framställningar av 

hinduismen som kan kopplas samman med den nya läroplanen Gy11. De förändringarna 

som jag anser har skett i läromedlen till kursen religionskunskap 1 är att viss förändring 

av framställningar av hinduism har skett. Då det inte är något nämnvärt som har fallit bort 
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i framställningarna i de nya läromedlen och det största helt nya tillägget är den globala 

hinduismen samt hur hinduismen tar sig i uttryck idag, förändras inte framställningen av 

hinduismen. Det är fortfarande samma bild av religionen som presenteras med ritualer, 

gudsbild, vad det är som är centralt i religionen och vilka begrepp som anses viktiga att 

kunna för att få förståelse för religionen. Att inte framställningen av hinduismen i själva 

stoffet har förändrats anser jag kan kopplas till att detta inte heller har förändrats mellan 

Gy11 och Lgf 94. Det är fortfarande religion och vad den innehåller som ska presenteras 

i gymnasieskolan vilket läroböckerna gör. Med tillägget om den globala hinduismen och 

hur hinduismen tar sig i uttryck idag ges en riktigare framställning av religionen vilket 

jag anser har att göra med att Gy11 gör en tydligare beskrivning om vad som ska vara 

centralt i undervisningen där det globala fenomenet och hur religionen uttrycks idag tas 

upp tydligare.116 Den stora förändringen jag uppfattar har skett är hur själva innehållet av 

religionen presenteras. I läromedlen för den nya religionskursen på gymnasieskolan 

framställningen av hinduismen med betydligt mindre orientalistiska tendenser. De 

orientalistiska tendenserna minskar då författarna har lagt till vissa förklaringar och 

utökat stoffet som rituell renhet och orenhet som förklarar mycket av kastväsendet, 

matvanor och det heliga vattnet. De har även tillagt livets faser och hur templet fungerar 

vilket ger större förståelse för vardagslivet inom hinduismen. Med denna utökade 

förklaring presenteras en framställning som ger mer förklaring av sådant som har varit 

oklart tidigare. Jag anser att hinduismen inte längre framställs lika primitiv och 

stereotypisk som den tidigare har gjort med dessa förklaringar, som har tillagts i 

framställningen. Läroboksförfattarna har även gjort en förändring i framställningarna så 

att stoffet är mer likt hinduismen som religionen faktiskt ser ut mot den exporthinduism 

som har funnits i tidigare framställningar, med en västerländskt anpassad framställning. 

Said uttrycker att denna förändring är den som måste göras för att få bort de orientalistiska 

tendenserna som ofta fortfarande finns i forskningar och publikationer vid 

framställningen av östvärlden.117 Det är inte bara de orientalistiska tendenserna som 

passar in i denna beskrivning utan även hur genusperspektivet förändras. Jag upptäcker 

detta genom att framställningen av kvinnan får allt mer plats i både text och bild i 

läromedlen till den nya kursen i religionskunskap. En förändring som sker när samhället 

även förändras med att världen globaliseras mer och att kvinnor får allt större plats. 

Läroböckerna kan spegla de värderingar som finns ute i samhället.118 Fastän läroböckerna 

ofta ser ut att inte ha förändrats i framställningarna så har det oftast lagts till förklaringar, 

och hur de presenterar innehållet. Där författarna tar ställning till vilken värdering 

läroböckerna ska andas.119 Ammert beskriver exakt det jag får fram i min undersökning 

hur läromedel förändras genom tiden men själva innehållet i religionerna liknar tidigare 

läroböckers framställning. Att hinduismen har fått mindre orientalistiska, en utökad och 

bättre genusanpassad framställning i både bild och text kopplar jag med mönster som går 

att tyda i ämnesplanen. I Gy11 pekar det centrala innehållet på att elever efter avslutad 

kurs ska förstå kristendomen, de övriga världsreligionerna och livsåskådningar, hur de 

kännetecknas och tar sig i uttryck i Sverige och andra länder, individuellt och i en grupp. 

Samt hur relationen mellan religion och kön, etnicitet och sexualitet förhåller sig. 

Kunskap i individers och gruppers identitetsbildning och hur denna formas i förhållande 

till religioners källor, traditioner och nutida och historiska händelser.120 I både Gy11 och 

läroböckerna till religionskunskap 1 uppfattar jag samma mönster där de lägger större 
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fokus på att ge en nutida och global beskrivning av religioner och att eleverna ska veta 

hur relationen mellan religion och kön förhåller sig i och mellan religioner. Ingela Korsell  

tar i sin forskning fram att läromedlets funktion skiftar mellan olika läromedel men det 

centrala är att ge eleverna grundläggande faktakunskaper som är aktuella, fördjupad 

information, intresse för ämnet genom variation och skildring ur olika perspektiv. 

Skolverket vill även ha en mer djupare läromedelsanalys av lärare i relation till vad 

eleverna ska uppnå för mål i kurserna.121 I min analys ser jag att hur läromedlen är 

anpassade till kurserna och elevernas mål varierar i båda kurserna men främst i religion 

1, där det finns både stora och enbart små förändringar av innehållet för att passa till 

Gy11. Jag anser därför att Korsell har rätt i sin slutsats om att mer läromedelsforskning 

måste göras samt att lärare ska kunna ta del av denna forskning för att kunna anpassa 

läroböckerna till undervisningen på bästa och enklast sätt.     
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4 Avslut 
I denna uppsats har syftet varit att undersöka genom analys och jämförelse hur 

hinduismen framställs som religion i läromedel från åren 1998 till 2013 för 

gymnasieskolans religionskunskap. Om det finns orientalistiska tendenser i 

framställningarna, hur genusperspektiv presenteras samt undersöka hur framställningarna 

förändras i läroböckerna när läroplanen Gy11 införs och religionskurserna på 

gymnasieskolan förändras, från religionskunskap A till religionskunskap 1. Historikern 

Niklas Ammert skriver att läroboken är där eleverna till största del möter stoffområdet i 

ämnena i skolan.122 Det kan alltså vara det stoffet som eleverna enbart får sin kunskap av 

religionerna från vilket gör undersökningen viktig för att studera vilken framställning av 

hinduismen som presenteras för eleverna på gymnasieskolan idag. Frågeställningarna 

undersökningen svarar på är: 

 Hur framställs hinduism som religion i text och bildmaterial i läroböcker som är 

publicerade åren 1998 och 2013 och avsedda för kurserna Religion A och Religion 

1 på gymnasiet? 

 Hur framställs genusperspektiv och jämställdhet i dessa läroböckers 

presentationer av hinduism? 

 Vilka skillnader och likheter finns det i mellan hur hinduismens framställs i 

läroböckerna som är anpassade kurserna Religion A och Religion 1? 

Undersökningens teoretiska perspektiv utgår från teoretikern Edward Saids Orientalism 

som är skriven år 1978. Said menar att det görs en skillnad dolt eller öppet mellan öst och 

västvärlden för att väst ska kunna kontrollera öst. Han för fram att orienten enbart är en 

ideologi som västvärlden har skapat för att ha kontroll över östvärlden. Orientalismen blir 

en politisk strategi för att visa styrka och överlägsenhet, med hjälp av att tillskriva 

orienten typiska karaktärsdrag och stereotypiska beskrivningar. En strategi som har 

funnits sedan kolonialtiden.123  Said för även fram en teori att det finns två olika sorters 

orientalism, den omedvetna dolda latenta orientalismen som är konstant och den 

manifesta öppna, som är uttryckt i samhällen och språk som är föränderlig.124 Saids 

slutsats är att orientalism som fortfarande råder idag inte kan botas med occidentalism 

utan orientalismen som oftast är dold botas genom forskares medvetenhet vid sitt vi och 

dem tänkande. Även att förutfattade meningar måste försvinna från forskares tankar 

genom att göra rent hus med metoder, insikter och idéer från ideologiska, rasliga och 

imperialistiska orientalistiska stereotyper.125 Saids teorier kopplas samman med 

undersökningen genom att titta på om det går att finna orientalistiska tendenser i 

läroböckernas framställning av hinduismen. För att spåra de orientalistiska tendenserna i 

läroböckerna användes en analysmodell där de orientalistiska tendenserna presenterades. 

 Undersökningens teoretiska perspektiv utgår även från ett genusperspektiv och hur 

genus framställs i läroböckernas presentationer av hinduism. För att nå detta syfte 

användes Jeanette Skys teori kring genus och hur genus används inom religion i 

publikationen Genus och religion, skriven år 2009.126 Sky diskuterar vad genus 

egentligen är. Hon för fram att det finns två olika betydelser av ordet kön, det medfödda 

biologiska könet och det kön som i många kulturer innefattar könets innehåll, skillnader 

och likheter som skapas i kulturen. Det är den senare betydelsen av könet som kallas för 

genus. Åtskillnaden av de olika betydelserna är viktiga enligt Sky då de används till att 
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hindra att stereotypiska beskrivningar, och sociala och kulturella skillnader ses 

normala.127 Sky för även fram teorier kring framställningen av kvinnan och mannen i 

religionsvetenskapliga texter. Hon för fram teorin att religionsvetenskapliga texter inte är 

könsneutrala och att då texterna ska vara genusmedvetna presenteras först en generell 

beskrivning av religionen, följt av ett kapitel om kvinnor i slutet. Vid en sådan uppdelning 

visar texten att människan är en man och kvinnan endast är ett tillägg.128 Att 

framställningen har blivit på detta sätt kan bero på att författaren beskriver de 

föreställningar som faktiskt finns i religionen och de kvinnodiskriminerande element som 

finns i religionen på så sätt följer med i religionsvetenskapliga texterna.129 I 

genusanalysen användes en analysmall med fokus på olika genusframställningar för att 

kunna analysera genusperspektivet i läroböckerna. 

Material som har använts i undersökningen är läroböcker för kurserna religion A 

och religion 1 för gymnasieskolan från år 1998 till 2013. Jag har valt att använda böcker 

utgivna vid olika år för att se om innehållet skiljer dem åt vilket är huvudsyftet med 

studien. Läroböckerna som har använts är Relief A + B, Möt A-kursen, Religion och sånt, 

Religion 1 för gymnasiet och religion och sånt1. Materialet har analyserats genom en 

läromedelsanalys med fyra olika metoder tillämpade för att få en så fulländad 

läromedelsanalys som möjligt. Metoderna som har använts är innehållsanalys, visuell 

textanalys, genus och jämställdhetsanalys och en textanalys med fokus på förändring. 

Innehållsanalysen har använts genom hela undersökningen, visuell textanalys och genus 

och jämställdhetsanalysen har använts för att undersöka frågeställning två och textanalys 

med fokus på förändring har använts för att undersöka frågeställning tre.  

Undersökningen delades upp i tre delar utifrån frågeställningarna som sedan 

delades in i underrubriker för att få en tydligare struktur i undersökningen. I 

undersökningen framkom att läroböckerna som undersökningen avsåg framställde 

hinduismen på ett avskalat sätt och med orientalistiska tendenser i olika grad. Då 

författarna begränsar hinduismens fakta till en anpassad nivå framkommer författarens 

egna åsikter om vad som är det centrala och hur denne tolkar materialet. I läromedel ska 

fakta om ett stort område som hinduism komprimeras och bearbetas ned till ett par sidor. 

Med detta väljs det som av författarna anses viktigt ut och denna framställning och hur 

den presenteras tolkas sedan av eleverna som tar in den nya kunskapen.130 Vid en sådan 

komprimering av hinduismen är det lätt att exempelvis orientalistiska tendenser dyker 

upp när det är en främmande religion som ska fabriceras. Den orientalistiska 

framställningen är inte alltid medveten av författaren eller förmedlaren utan sker då det 

bildas stereotypiska beskrivningar, vid ett försök att göra hinduismen tydligare när 

ämnesstoffet komprimeras till en tunnare textmassa.  

Läroböckerna studien utgår från framställer hinduismen som en rak motsats till 

västvärldens struktur. En motsats som inte är helt överensstämmande med dagens 

hinduism. Undersökningen visar att i de flesta läromedlen framstår hinduismen som en 

primitiv religion som främst finns i Indien, där man lever i små outvecklade byar eller 

mindre städer. I detta avseende kan man även urskilja liknande tendenser när 

läroböckerna beskriver kastsystemet och hur det påverkar de olika kasterna och 

framförallt de kastlösa. Här tas det upp väldigt lite om att de kastlösa har privilegier i 

samhället samt att det finns lagar om att det råder en ickediskrimineringslag i Indien. 

Hinduismen som presenteras i läroböckerna överensstämmer inte helt med hinduismen i 

Indien och övriga världen idag har enligt undersökningen tendenser i latent orientalistisk 
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framställning eller som Härenstam hävdar, västerländsk idealhinduism.131 Läroböckernas 

skildring av hinduismen har då växt fram ur ursprungshinduismen i Indien och några 

centrala begrepp samtidigt som den har idealiserats kraftigt för att få fram en rationell 

religion. En framställning som inte överensstämmer med den praktiserande religionen 

helt men som heller inte kan anses vara falsk.132 Läroboksframställningar av hinduismen 

tenderar att få dessa latenta orientalistiska framställningar när författarna bearbetar 

religionsstoffet för att få hinduismen mer logisk ur västerländska ögon. Jag anser av min 

undersökning att de orientalistiska tendenserna som finns att hitta i läromedlen är väldigt 

varierande, de äldsta läroböckerna har tydligt en starkare tendens än vad de senare 

läroböckerna har. Jag tycker mig även se att Religion 1 har kämpat mycket med att 

försöka rensa bort alla orientalistiska värderingar och arbetat utan en vi och dem filosofi 

i hela framställningen. 

I undersökningen framkom det även att läroböckerna till stora delar framställer 

hinduismen ur ett könsneutralt perspektiv. Författarna nämner oftast inte genus i sin 

framställning utan benämner människan. Viss stereotypisk yrkesbeskrivning görs då det 

nämns att exempelvis gurun är en man. När både kvinnor och män benämns i 

läroböckerna är männen överrepresenterade vilket bidrar till att könsmaktstrukturer 

framkommer. I framställningar av kvinnans situation presenteras den även oftast som 

väldigt negativ och dyster, där det är mycket sämre att vara född som kvinna än man, utan 

en förklaring på detta betraktelsesätt vilket gör att framställningarna endast blir 

könsmedveten. Framställningen av männen är oftast i neutral eller positiv ton.  

Vid framställningar av viktiga personer inom hinduismen och Indien är männen 

även överrepresenterade, att det är flera män än kvinnor som presenteras i en bok är inte 

helt konstigt då det tenderar att vara männen som har stått för förändring och viktiga 

händelser i historien. Men när mannen presenteras i ett eget långt stycke och kvinnan 

presenteras på två rader tenderar det att öka ojämställdheten. Liknande resultat kommer 

SOU fram till i sin jämställdhetsundersökning av samhällskunskaps läromedel. Ohlander 

menar att det rimligtvis kan få förekomma en viss överrepresentation vid framställningen 

av framskjutna poster i mansdominerade samhällen.133 Undersökningen når även 

resultatet att genusperspektivet i text är ungefärligt oförändrat genom alla läromedel 

medan genusperspektivet i bildframställningen förändras kraftigt. Den äldsta läroboken 

är mansdominerad i bildpresentationen, de följande två är helt jämställda då de inte har 

några bilder eller lika många med en jämställd presentation av könen och de två sista 

publicerade läroböckerna lutar mer åt det kvinnodominerade hållet då de har fler bilder 

på kvinnor och där bilderna på männen är otydliga och fokus ligger på annat håll än 

männen. Denna skillnad kan förklaras genom att fördelningen mellan könen i bilder i 

läroböcker kan spegla det verkliga samhället de publiceras i,134 vilket tyder på att 

läroböckerna har anpassats till att kvinnorna får mer plats i samhället och i skolvärlden. I 

undersökningen framkommer även att det både finns likheter och skillnader av 

framställningar av hinduism mellan kursböckerna till Religion A och Religion 1.  

Slutligen framkommer det att ur ett större perspektiv presenterar läroböckerna 

endast en genusmedveten framställning då de tar upp olika problem som kan finnas 

mellan genus men problematiserar inte varför eller hur det kan lösas. Kvinnan presenteras 

även oftast som ett tillägg i religionen med enskilda kapiteltilldelningar, vilket även 

Jacobsson kommer fram till i sitt resultat. Hon diskuterar även om detta tillägg är något 
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negativt eller om det är av positiv art. Den negativa bilden kommer av att kvinnan i denna 

framställning inte framstår som det normativa. Den positiva bilden kommer av att det är 

kanske positivt att kvinnan nämns i framställningen.135  

 De förändringarna som undersökningen upptäckte har i läromedlen till kursen 

religionskunskap 1 är viss förändring av hinduismens framställning. Då det inte var något 

nämnvärt i stoffet som hade fallit bort och det största helt nya tillägget var den globala 

hinduismen samt hur hinduismen tar sig i uttryck idag, förändrades inte själva 

framställningen av religionen. Det var fortfarande samma bild av religionen som 

presenteras med ritualer, gudsbild, vad det är som är centralt i religionen och vilka 

begrepp som anses viktiga för att få förståelse för den, vilket även kunde kopplas till att 

det inte heller hade förändrats nämnvärt mellan Gy11 och Lgf 94. Det är fortfarande 

religionen och vad den innehåller som är centralt i presentationen. Undersökningen fann 

att med tillägget om den globala hinduismen och hur hinduismen tar sig i uttryck idag ges 

en riktigare framställning av religionen vilket kopplades till att Gy11 gör en tydligare 

beskrivning om vad som ska vara centralt i undervisningen där det globala fenomenet, 

och hur religionen uttrycks idag tas upp tydligare.136 Den stora förändringen som hade 

skett enligt resultatet var hur själva innehållet av religionen presenteras.  

I läromedlen framställdes hinduismen med betydligt mindre orientalistiska 

tendenser. Det gick att upptäcka mönster då orientalistiska tendenserna minskar när 

författarna har lagt till vissa förklaringar och utökat stoffet som ger större förståelse för 

vardagslivet inom hinduismen. Med denna utökade förklaring presenteras en 

framställning som ger mer förklaring av sådant som har varit oklart tidigare. I 

undersökningen framkom det även att hinduismen inte längre framställdes lika primitiv 

och stereotypisk som den tidigare har gjort med de tillagda förklaringarna i 

framställningen. Läroboksförfattarna har även gjort en förändring i framställningen så att 

stoffet är mer lik hinduismen som religionen faktiskt ser ut mot den exporthinduism som 

har funnits i tidigare framställningar med en västerländskt anpassad framställning. Said 

uttrycker att denna förändring är den som måste göras för att få bort de orientalistiska 

tendenserna som ofta fortfarande finns i forskningar och publikationer vid 

framställningen av östvärlden.137 Det är inte bara de orientalistiska tendenserna som 

passar in i denna beskrivning utan även hur genusperspektivet förändras. I 

undersökningen upptäcktes detta genom att framställningen av kvinnan får allt mer plats 

i både text och bild i läromedlen, en förändring som sker när samhället även förändras 

med att världen globaliseras mer och att kvinnor får allt större plats. Läroböckerna speglar 

de värderingar som finns i det samhället författaren lever i.138 Slutsatsen på 

undersökningen är att hinduismen har fått mindre orientalistiska, en utökad och bättre 

genusanpassad framställning i både bild och text, som kan kopplas med mönster som går 

att tyda i ämnesplanen.  

I Gy11 pekar det centrala innehållet på att elever efter avslutad kurs ska förstå 

kristendomen, de övriga världsreligionerna och livsåskådningar, hur de kännetecknas och 

tar sig i uttryck i Sverige och andra länder, individuellt och i en grupp. Samt hur relationen 

mellan religion och kön, etnicitet och sexualitet förhåller sig. Kunskap i individers och 

gruppers identitetsbildning och hur denna formas i förhållande till religioners källor, 

traditioner och nutida och historiska händelser.139 I både Gy11 och läroböckerna till 

                                                 
135

 Jacobsson, Lisa. Ännu en genusanalys? En granskning av hur kvinnor och män framställs i islam 

och hinduism. Göteborgs universitet 2013, s 31-32 
136

 SKOLFS 2010:261, skolverket, Stockholm, 2011, s 138 
137

 Said, Edward. Orientalism. Stockholm: Ordfront, 1993, s 327 
138

 Petterson, Rune. Bilder i läromedel. Tullinge: Institutet för Infologi, 1991, s 121 
139

 SKOLFS 2010:261, skolverket, Stockholm, 2011, s 138 



  
 

40 

religionskunskap 1 framkom i undersökningen likartat mönster där de lägger större fokus 

på att ge en nutida och global beskrivning av religioner än den tidigare ämnesplanen och 

läroböckerna.  

Denna undersökning är viktig för forskningen av läromedel då läroböcker har en 

dominerande ställning i skolvärlden, som tas upp i bakgrunden. Dock ska inte 

läroböckerna utpekas som rättesnören som ska följas till punkt och pricka. Niklas Ammert 

menar att trots att lärare använder läroböcker som enbart referens och att de hämtar 

material från olika typer av håll står läroboken fortfarande central i undervisningen.140 

Valet av hur central roll läroboken har i undervisningen beror på olika saker enligt Ingela 

Korsell.141 När läroböcker används i undervisningen kan sättet de används alltså variera 

väldigt rejält. Läroböcker används i undervisningen som ett hjälpmedel till elever som en 

bas som lärare sedan utvecklar, de används även för att eleverna kan göra läxor utifrån 

innehållet i läroböckerna men läroböcker används även i undervisningen på det sättet 

läroboksförfattarna har tänkt att de ska användas.142 Vilken ställning läroböcker har i 

undervisningen är helt beroende på lärare, lärarkollegier och den skolmiljö som 

undervisningen äger rum i. Positionen läroboken har är därför väldigt omväxlande från 

att ha en väldigt stark funktion i undervisningen till att inte ha någon större funktion alls. 

Det är oavsett hur läromedel används i skolan väldigt viktigt att lärare har kunskap i hur 

ämnesstoffet presenteras och vilka värderingar de genomsyras av och även skiftningen av 

detta mellan de olika läromedel.  
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