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Abstract 
 

The aim of this study is to analyze how buddhism and hinduism has been portrayed in textbooks 

for high school in the subject of religious studies. The textbooks are scrutinized with a content 

analysis. I will therefore scrutinized and compare the contents of three different textbooks from 

1968, 1997 and 2015 with each other. The study of how Hinduism and Buddhism has been 

presented takes place from a perspective that makes a difference between "us" and "them". 

Furthermore, I use Edward Said's postcolonial theory of orientalism. This theory is used as an 

approach to investigate the extent to which orientalism occurs in the textbooks. The analysis 

shows that orientalist tendencies can be found in all books. It’s common to make a difference 

between "we" and "them" in different respects. As one might have previously thought, some 

changes has taken place over the years, but no drastic change has been made. Orientalism still 

occurs, albeit to a lesser extent.  

 

 

 

Nyckelord: Innehållsanalys, läromedel, hinduism, buddhism, orientalism, gymnasieskolan 
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1. Inledning   
 

I religionsundervisningen är hinduismen och buddhismen två av de fem världsreligionerna som 

elever i den svenska grund- och på gymnasieskola får lära sig om. Enligt den aktuella läroplanen 

(Lgy 11) ska undervisningen i ämnet religionskunskap syfta till att elevernas kunskaper om 

religioner och livsåskådningar breddas, fördjupas och utvecklas. Med utgångspunkt i en 

samhällssyn präglad av olika livsstilar och livshållningar, samt en öppenhet kring dessa, ska 

undervisningen möjliggöra att eleverna förbereds inför och utvecklar en förståelse om att leva 

i ett samhälle som genomsyras av mångfald.1 Undervisningen i religionskunskap speglar i 

vidare mening en del av vårt och andras samhällsliv.  

 

Med tiden har det inte bara kommit nya läroplaner, utan även religionskunskapen som ämne 

har under åren genomgått förändringar, detta har i sin tur resulterat i att även ämnesinnehållet 

och stoffet har utökats. Det är en utökning som inneburit fler möjligheter till att belysa olika 

traditioner, inriktningar och variationer inom religioner och livsåskådningar som breddar 

elevernas kunskaper ytterligare. Således har också läromedlen och läroböckerna genom åren 

förändrats och utvecklats.  

 

Gemensamt för samtliga läroplaner är att dess syfte och mål med undervisningen ska uppnås. 

För att lyckas med detta har lärare olika läromedel att tillgå, synnerhet i form av läroböcker. 

Sällan förekommer det förstahandskällor att tillgång i undervisningen, till befogande finns 

istället en rad av andrahandskällor och olika tolkningar. I läroböcker har det gjorts ett urval av 

flertalet tolkningar och fakta som ansetts vara väsentliga i syfte att undervisa. Ett sådant val 

görs dock inte utan några värderingar om vad författaren själv anser vara av relevans eller ej,2 

val och värderingar som kan spegla den bild som framställs i läroböckerna. Av intresse ställer 

jag mig därför frågan om vilken bild eleverna egentligen får och har fått av hinduismen och 

buddhismen i skolan genom åren. Vad står det i läroböckerna, och vad förmedlar dem?   

 
1 Läroplan för gymnasieskolan, Ämne – Religionskunskap: Lgy 11. 
2 Kjell Härenstam, Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap, (Lund: 
Studentlitteratur, 2000), s. 20.  
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1.1  Syfte och frågeställningar  
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur hinduismen och buddhismen har framställts i gymnasiets 

och fackskolans läromedel i ämnet religionskunskap genom åren. Undersökningen tar avstamp 

i tre olika läroböcker från tre skilda läroplaner, närmare bestämt: Lfa 65, Lpf 94 och Lgy 11. 

Studerandet av de två religionernas framställning sker med utgångpunkt från ett perspektiv av 

vi och dem. Utifrån detta är avsikten med analysen att undersöka huruvida det går att finna 

några tendenser av orientalismen i beskrivningen av hinduism och buddhism.  

 

Frågeställningarna lyder enligt följande: 

• Hur har framställningen av hinduismen och buddhismen förändrats över tiden?  

• Till vilken grad har hinduismens och buddhismens framställning i de olika läroböckerna 

belägg i respektive läroplan? 

• Går det att finna några orientalistiska tendenser i läroböckerna? Hur tar sig dessa i 

yttring i sådana fall?  

• I vilken utsträckning används ett vi och dem-perspektiv i framställningen av hinduism 

och buddhism?  

 

1.2  Material  
 

Uppsatsens främsta material består av tre skilda läroböcker för ämnet och kursen 

religionskunskap 1.  Med undantag för boken Religionskunskap som är skriven för fackskolan, 

riktar sig samtliga böcker mot gymnasieskolan och har sin grund i olika läroplaner. De olika 

läroböckerna, med tillhörande läroplan, har slumpvist valts ut utifrån böckernas publiceringsår.  

 

Urvalet består av följande läroböcker: 

- Religionskunskap är skriven av Sten Rodhe och John Ronnås, och utgiven år 1968 av 

Svenska Bokförlaget Norstedts. Rodhe var en svensk lektor och teologisk författare, 

medan Ronnås var pedagog och präst. Boken Religionskunskap är riktad till fackskolan 

och är en grundbok vars syfte inte är att användas som en läxbok, utan som referensbok 

i sökandet efter lärostoff. Läroboken har sin grund i Lfa 65, fackskolans läroplan år 

1965, och är regionalt upplagd.  
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- Religionskunskap för gymnasiet: A-kursen skriven av gymnasieläraren Lars-Göran Alm 

och utgiven år 1997 med förlaget Natur och Kultur. Boken har sin utgångspunkt i 

läroplanen Lpf 94 och är skriven för att kunna användas inom de flesta 

gymnasieprogrammen.  

 

- En människa, tusen världar: religionskunskap 1 skriven av gymnasieläraren Robert 

Tuveson. Läroboken är utgiven med förlaget Gleerups år 2015 och är avsedd för de 

högskoleförberedande programmen. Materialet är tänkt att lyfta diskussion, livsfrågor 

och samtiden för djupare kunskap och en ökad förståelse. Boken har sin förankring i 

Lgy 11 och beskrivs som ett modernt läromedel som har sitt fäste i omvärlden och 

nutiden.  

 

1.3  Teori och metod  
 

Den primära undersökningsmetoden för den här uppsatsen är en komparativ innehållsanalys 

som tillämpas på det utvalda materialet i form av gymnasiala läroböcker. Respektive bok 

analyseras var för sig för att sedan ställas mot resterande läroböcker i en komparativ 

innehållsanalys. Utöver detta ställs vardera lärobok mot respektive läroplan i en granskning 

över hur dessa förhåller sig till varandra. Fokus ligger främst i analysen av hur religionerna 

hinduism och buddhism framställs rent innehållsmässigt i jämförelse med de resterande 

läroböcker som valts ut. Vidare använder jag mig av Edward Saids postkoloniala teori om 

orientalism som angreppssätt för att undersöka i vilken grad det går att finna tendenser av 

orientalism i läroböckerna.  

 

1.3.1 Komparativ innehållsanalys  
 

Den komparativa metoden används genom jämförelser för att beskriva och förklara eventuella 

skillnader och likheter som går att finna hos ett visst studieobjekt som i det här fallet är texter 

från läroböcker. Med hjälp av den komparativa metoden är det möjligt att identifiera 

variabilitetens betingelser inom studieområdet.3 Samtidigt som denna metod kan bidra till att 

 
3 Nationalencyklopedin, ”jämförande metod”, hämtad 20 maj 2021. 
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förståelsen och kunskapen för ämnet ökar gör en komparativ metod det också möjligt att 

utveckla och pröva både befintliga och nya teorier.4  

 

En innehållsanalys fokuserar, precis som namnet antyder, på ett verks innehåll och ämnar 

beskriva detta på ett systematiskt sätt. Metoden kan användas både kvantitativt och kvalitativt 

för att beskriva och skapa en förståelse av innehållet och dess budskap. Utifrån mönster och 

egenskaper granskas och mäts innehållet med syfte att påvisa sådant som är karaktäriserande 

för undersökningens syfte. Detta görs genom att söka efter förtydliganden och klargöranden 

som kan förekomma i stoffet.5  

 

Metoden lämpas väl för studier rörande religiositet eftersom den möjliggör för forskare att 

komma åt textens latenta innehåll utöver det manifesta.6 En innehållsanalys gör det också 

möjligt för forskare att hantera och sammanfatta information i stora mängder för att kunna ge 

en värdefull inblick rent historiskt och kulturellt inom ett visst forskningsproblem.7 Även när 

det kommer till att förstå hur ett skeende eller fenomen har utvecklats och förändrats över tid 

är innehållsanalys en effektiv metod.8 Däremot bör man i användandet av denna metod vara 

medveten om att en innehållsanalys inte förhåller sig rent objektivt i studier. Detta har att göra 

med att texter som objekt inte har enstaka betydelser eller är oberoende av läsaren. Innehållet 

kan alltså tolkas på olika sätt och påverkas av forskarens val av perspektiv och analys. Vidare 

innebär detta att forskares tolkningar ofta skiljer sig från varandra och har olika slutsatser av 

samma text.9  

 

1.3.2 Orientalism  
 

Edward W. Said är en litterautforskare som genom sitt verk Orientalism från år 1978 behandlar 

den historiska, kulturella och politiska framställningen som väst gör av öst. Kritiskt analyserar 

Said framställningen av grova stereotypiseringar och den uppfattning om Orienten som gjorts 

 
4 Michael Stausberg, “Comparison”, i The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, 
red. Michael Stausberg & Steven Engler (Abingdon, Oxon: Routledge, 2011), s. 21.  
5 Chad Nelson & Robert H. Woods Jr., “Content analysis”, i The Routledge Handbook of Research Methods in 
the Study of Religion, Stausberg, Michael. & Engler, Steven. red. Michael Stausberg & Steven Engler 
(Abingdon, Oxon: Routledge, 2011), s. 109. 
6 Nelson & H. Wodds, “Content analysis”, s. 116. 
7 Ibid. s. 109. 
8 Ibid. s.116. 
9 Ibid. s. 112. 
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av både forskare och författare. Said menar på att orientalismen är ett förhållningssätt till 

Orienten som har sin grund i den specifika ställning som området haft historiskt sett i det 

europeiska västerlandet.10 Vidare beskriver Said orientalismen som en politisk strategi som gör 

skillnad på väst och öst, där västerlandet ställs i betydligt högre i rang än Orienten.11  

 

Likt Said har forskaren Ziauddin Sardar skrivit en bok med titeln Orientalism. I boken som 

utgavs år 1999 beskriver Sardar Orienten som landet öster om väst vars verklighet alltid har 

skildrats i någon form av berättande, ofta som fakta, fiktion eller fabler.12 Vidare menar Sardar 

att orientalismen inte är en konstruktion av Orientens självupplevda upplevelser, utan något 

som grundar sig i redan existerande västerländska idéer som påtvingats Orienten.13 Det handlar 

om en konstruerad okunskap, en illusion, som till slut projiceras på Orienten.14 Således 

föreställs Orienten som något som kan älskas och missbrukas, formas och innesluts, samt 

hanteras och konsumeras.15 Det betecknar allt som väst inte är, samt något av det som väst 

egentligen önskade att Orienten var.16  

 

Orientalism är alltså ett västerländskt och hierarkiskt sätt att framställa och betrakta Orienten 

och dess seder, folk och kultur som något främmande och annorlunda i jämförelse med de 

normer och den kultur som förekommer i väst. Det är ett sätt att tänka som grundar sig på en 

uppdelning mellan väst och öst som är ontologisk och kunskapsteoretisk. Denna skillnad mellan 

”Orienten” och ”Västerlandet” har av ett stort antal skribenter i form av filosofer, politiska 

teoretiker och poeter godtagits som en utgångspunkt för bland annat omfattande teorier, 

romaner och samhällsbeskrivningar för Orienten.17  

 

Västvärldens möte med islam var det som utvecklade en västerländsk vision om att orienten är 

en exotisk och ofattbar plats med främmande mystik.18 Medan öst framställs som den mystiska 

och irrationella, är väst den rationella och upplyste.19 Said menar på att är Orienten är något 

som egentligen inte finns, utan något som har skapats av Västerlandet och grundar sig i en tanke 

 
10 Edward W. Said, Orientalism, nyutg, (Stockholm: Ordfront, 2016), s. 63. 
11 Said, Orientalism, s. 205. 
12 Ziauddin Sardar, Orientalism, (Philadelphia: Open University Press, 1999), s. 1.  
13 Sardar, Orientalism, s. 9. 
14 Ibid. s. 4. 
15 Ibid. s. 6. 
16 Ibid. s. 3. 
17 Said, Orientalism, s. 65. 
18 Sardar, Orientalism, s. 2. 
19 Ibid. s. 8. 
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om ett vi och dem. Genom att systematisera kulturer, klassificera dessa som ”de andra” och 

bidra till det kunskapsarkiv som Västerlandet har om den inbillade Orienten, håller man fast 

vid det järngrepp som funnits kring dessa kulturer sedan imperialismens och kolonialismens 

intåg. Västvärlden fortsätter med andra ord att positionera sig över andra kulturer som redan 

befinner sig i underläge genom användandet av orientalism, vilket innebär att arbetet med att 

få en nyanserad bild av kulturen i fråga förhindras.20  

 

1.4  Tidigare forskning  
 

Liknande forskning har i viss mån bedrivits tidigare, om än inte annat i form av en mängd 

examensarbeten av tidigare lärarstudenter. Bland dessa är det vanligt förekommande med olika 

innehållsanalyser om Islams framställning i svenska läromedel, men även liknande uppsatser 

om hinduism och buddhism förekommer i en något mindre utsträckning.  

 

Utöver studentuppsatser har jag tagit del av Kjell Härenstams, professor i religionsvetenskap 

på Karlstad universitet, underlagsrapport till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans 

värdegrund?”. I Härenstams underlagsrapport En granskning av hur religion/trosuppfattning 

framställs i ett urval av läroböcker (2006) har han valt att gå igenom några utvalda läroböcker 

från ämnet religionskunskap utifrån den framställning som görs av islam och hinduism. 

Härenstam drar slutsatsen att författare till läromedel antagligen betraktar hinduismen som en 

religion som är mindre problematisk att skriva om än till exempel islam. Detta kan dels ha att 

göra med att hinduismen inte haft samma mediala uppmärksamhet som islam. Inte heller har 

hinduiska organisationer i Sverige haft en plats i debatten i någon större utsträckning. Med detta 

ges ett intryck av att det inte skulle finnas en lika stor försiktighet när det kommer till det urval 

som görs om hinduismen när det kommer till läromedel. Härenstam menar på att detta kanske 

beror på att en del anser att det som skrivs om hinduismen inte uppfattas särskilt 

kontroversiellt.21  

 

Vidare innebär detta att det inte ställs lika höga krav på en läromedelsförfattare som skriver om 

hinduism som det görs på den som skriver om islam. Detta har bidragit till att hinduismen inte 

 
20 Said, Orientalism, s. 7–8. 
21 Kjell Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker: ”I 
enlighet med skolans värdegrund?” (Underlagsrapport, Karlstad universitet, 2006), s. 47. 
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haft en likvärdig förändringstrend i läroböcker som andra religioner haft.22 Härenstam menar 

dock att hinduismen ofta har framstått som en religion vars direkta fokus inte har varit att 

uppmana till solidaritet eller medmänsklighet. I de kapitel han har granskat i sin rapport dras 

simpla kopplingar om läran om karma till den fattigdom som förekommer i Indien. Detta har 

ofta gjorts utan kommentarer om karmans effekt hos de utsatta när det kommer till solidaritet. 

Förr var det vanligt förekommande med bilder på Gandhi samt några medföljande kloka ord, 

detta var något som Härenstam påpekade inte alls var lika vanligt förekommande i de nyare 

läroböckerna som han granskat.23  

 

1.5  Avgränsningar  
 

Av de fem världsreligionerna som det undervisas om i skolan begränsas uppsatsen till att endast 

undersöka hur hinduismen och buddhismen har skildrats i gymnasie- och fackskolans 

läromedel över tiden. I den här uppsatsen används läroplanerna främst som ett verktyg i 

analysen av det innehåll som studeras, samt i vilken grad dessa speglas i läroböckerna. Detta 

för att enklare förstå den eventuella skillnad som skett genom åren i framställningen av de två 

religionerna i fråga. Det är alltså ingen jämförande analys mellan de två religionerna eller 

läroplanerna emellan, dessa kommer således inte heller att ställas mot varandra. Vidare 

avgränsar jag mig till att endast analysera en (1) lärobok från varje tidsperiod på grund av både 

tidsbrist och det begränsade omfånget på uppsatsen. Utöver detta avgränsas studien i valet av 

metod med avseende till att nå fram till ett objektivt resultat. Som tidigare nämnt under rubriken 

teori och metod är innehållsanalys en metod som inte förhåller sig rent objektivt i studier. Även 

om detta inte är studiens primära syfte finns det med i beaktningen under arbetets gång.   

 
22 Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker: ”I enlighet 
med skolans värdegrund?”, s. 47. 
23 Ibid. s. 48. 
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2. Bakgrund  
 
2.1  Fackskolan  
 

I samband med att riksdagen år 1962 fattade ett beslut om att en obligatorisk grundskola skulle 

införas upprättades även fackskolor som alternativ till yrkesskolan. Detta var en tvåårig 

efterobligatorisk skolform som var en påbyggnad efter grundskolan. Fackskolan var 

yrkesförberedande med tre linjer, en social, en ekonomisk samt en teknisk linje.24 Utbildningen 

byggde på grundskolan och hade till uppgift att bland annat ge en målinriktad utbildning som 

förberedde eleverna till kommande yrkesutövning. Vidare skulle fackskolan vänja eleverna till 

att självständigt ta ställning till sådan information och de uppgifter som de kunde möta både 

inom och utom skolan. Eleverna skulle få med sig en kritisk värderande attityd.25 Till uppgift 

hade fackskolan även att vidga och fördjupa elevernas kunskaper från grundskolans utbildning 

samt fullfölja den fostrande verksamheten, i såväl det som avser en individuell som en social 

fostran. I läroplanen för fackskolan står följande:   
 

Skolans sociala fostran ska grundlägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna, 

som i en tid av stark utveckling kan bära upp och förstärka demokratins principer om tolerans, 

samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer och folkgrupper. Att väcka respekt för 

sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets okränkbarhet och därmed rätten 

till personlig integritet är en huvuduppgift också för den sociala fostran, som skolans 

verksamhet skall omfatta.26  
 

Med sitt intåg ersatte fackskolan de praktiska realskolorna och flickskolorna som tidigare 

förekommit, dock upphörde denna skolform i början på 1970-talet då den i sin tur ersattes av 

den nyetablerade gymnasieskolan.27  

 

 

 

 
24 Skolöverstyrelsen, Läroplan för fackskolan, (Stockholm: SÖ-förlaget, 1965), s. 69.  
25 Skolöverstyrelsen, Läroplan för fackskolan, s. 12. 
26 Ibid. s. 11–12. 
27 Nationalencyklopedin, ”fackskola”, hämtad 19 maj 2021. 
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2.2  Läromedel  
 
Gymnasieskolans huvuduppgift har länge varit att förmedla kunskaper samt skapa 

förutsättningar för eleverna att ta sig till och utveckla dessa. Beständiga kunskaper som 

demokratiska värderingar och kritiskt tänkande är ytterligare kunskaper eleverna förväntas få 

med sig från sin skolgång.28 Med tanke på att skolan är en plats där elever med olika bakgrunder 

och trosuppfattningar möts är det viktigt att religionskunskapen med sin undervisning bidrar 

med kunskaper i form av fakta och verktyg för att motverka fördomar och spridning av 

exempelvis antisemitism och islamofobi. Således är de läroböcker som används i 

undervisningen av stor betydelse. Den framställning av som förekommer av religion i läromedel 

förmedlar värderingar och attityder som kan innehålla latenta budskap som inte alltid 

observeras av läsaren. Det är budskap som kan bidrar till fortsatta och förstärkta fördomar.  

 

Idag finns det inget krav för användning av läroböcker, ansvaret ligger istället på den enskilda 

läraren att avgöra vilka material som är lämpliga för undervisningen. Följaktligen bör det finnas 

ett visst intresse i att undersöka läroböckernas innehåll för att bli medveten om innehållet i det 

valda materialet. Sett till historien har läroböcker inte bara använts som läromedel i skolan, utan 

också som ett redskap hos staten för att kontrollera och styra den svenska skolans verksamhet 

åt en önskad riktning. Sedan andra hälften av 1800-talet har statliga kommissioner granskat och 

värderat de läroböcker som använts i undervisningen.29 I och med att Statens läroboksnämnd 

inrättades år 1938 infördes också en regelrätt statlig förhandsgranskning av läromedel. Till 

uppgift hade detta organ att granska läroböcker på ett omfattande plan, samt godkänna de som 

böcker som användes i skolan. Innehållet skulle vara objektivt och seriöst, följa 

undervisningsplanen samt vara väl lämpad för den avsedda undervisningssituationen. Böcker 

som inte godkändes fick där med inte användas i undervisningssyfte.30 Därtill skulle läromedel 

även regleras i skollagen och skolförordningen av statliga organ. Fram till 1990-talets början 

skulle detta pågå innan den statliga granskningen slutligen upphörde.31  

 

 
28 Läroplan för gymnasiet: Lgy 11. 
29 Boel Englund, ”Den statliga styrningen av läromedel – en historisk tillbakablick”, i I enlighet med skolans 
värdegrund?, red. Lena Fischer & Charlotte Samuelsson, (Stockholm: Skolverket, 2006), s. 7. 
30 Englund, ”Den statliga styrningen av läromedel – en historisk tillbakablick”, s. 8. 
31 Ibid, s. 7. 
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I dagens grundskoleförordning står det dock att elever ska ha möjligheten att utnyttja bland 

annat böcker och andra hjälpmedel, utan kostnad, i undervisningen. Det är elevens rättighet att 

ha tillgång till läromedel som skapats i syfte för att generera ett sammanhang och en fasthet i 

studierna samtidigt som det erbjuds ett innehåll som täcker väsentliga delar av ämnet.32  

 

2.3  Västerländsk idealbuddhism  
 

Läroböcker har i många år gett beskrivningar av buddhismen där ett stort utrymme ofta har 

ägnats åt den indiska formen med fokus på Buddha och det filosofiska tänkandet. Den tidigare 

nämnda professorn i religionsvetenskap, Kjell Härenstam, skriver i sin bok Kan du höra 

vindhästen? att detta förmedlar en bild av buddhismen som en passande religion för den 

moderna människan i västvärlden som vanligtvis ställer sig kritisk till frågor av metafysiska 

drag. 33 Problematiken med detta är att fokus ofta bara hamnar på en liten del av hela den 

buddhistiska traditionen och sedan gör antaganden om att detta är något som är företrädande 

för hela buddhismen som i själva verket är ett mycket komplext fenomen, generaliseringar gör 

sig därför inte lämpligt. Istället för att utgå från att buddhismen är komplex och mångfasetterad 

har religionen ofta tolkats utifrån västerländska forskare och deras egna förväntningar om vad 

buddhismen är eller bör vara.34  

 

Västvärldens intresse för buddhismen har under de senaste årtionden ökat i och med 

framställningen som en rationell filosofi som inte motsätter sig den moderna vetenskapliga 

utvecklingen, och som dessutom föreställs kunna tillgodose ett behov av andlighet som folk i 

väst länge har sökt. Västvärlden har dock endast tagit fasta på sådant som är i enighet med ens 

egna intressen rent religiöst, filosofisk och livsåskådningsmässigt. Många väsentliga drag av 

buddhismen som fortfarande existerar än idag har därmed bortsetts i den västerländska 

”idealbuddhismen”.35 Vidare problematiserar professor Härenstam den västerländska 

idealbuddhismen, en buddhism som har idealiserats utifrån västerländska behov efter en 

rationell religion. Han menar på att olika föreställningar av verkligheten skapas alltjämt utifrån 

kunskap och information som selekterats.36   

 
32 Ibid, s. 7. 
33 Härenstam, Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap,  s. 12. 
34 Ibid. s. 13. 
35 Ibid. s. 15–16. 
36 Ibid. s. 19. 
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3. Undersökning  
 

I detta kapitel avhandlas det primära materialet i studien: läroböckerna. Varje bok granskas var 

för sig utifrån en innehållsanalys, detta görs med utgångspunkt från de frågeställningar som 

tidigare ställts. I kortare drag redogörs dispositionen för vederbörande läroböcker innan 

avsnitten om hinduismen och buddhismen ställs i fokus. Vidare görs en kortfattad 

sammanfattning av respektive läroplan för att skapa en tydligare bild av hur ämnet 

religionskunskap har förändrats över tid.  

 

3.1  Religionskunskap (1968)  
 

Boken av Sten Rodhe och John Ronnås är uppdelad i tre huvudrubriker. Nutidsmänniskans 

livssituation, Den religiösa situationen i skilda kulturkretsar och Etiska frågor. Under rubriken 

om religiösa situationer i skilda kulturkretsar avhandlas några utvalda delar av världen var för 

sig. Bland de platser som det redogörs för finns Amerikas förenta stater, Latinamerika, 

Sovjetunionen, Kina, Japan, Sydostasien, Indien och Främre Orienten.  

 

Denna disposition av rubriksättning av olika kulturkretsar och deras religiösa situationer 

motiveras av en försöksverksamhet som tidigare har bedrivits där religionsundervisningen har 

samordnats med historia. Fördelarna med dispositionen anses vara en förenklad samverkan med 

historia, samt att det i enlighet med läroplanen riktas ett konsekvent intresse mot den religiösa 

nutidsituationen.37 Bokens omfång är på 312 sidor och har strukturerats upp efter skilda 

kulturkretsar där författaren sedan redogör för dess religiösa situationer. Hinduismen behandlas 

enbart i kapitlet om Indien och redogörs i med det endast på sex sidor. Buddhismen å andra 

sidan avhandlas under rubrikerna Kina, Japan, Sydöstasien samt Indien och har ett samlat 

omfång på cirka elva sidor inrymmandes text exklusive bilder.  

 

3.1.1 Hinduismen  
 

Det första läsaren möts av i avsnittet om hinduismen är följande stycke:  

 

 
37 Sten Rodhe & John Ronnås, Religionskunskap, (Stockholm: Svenska bokförlaget Norstedts, 1968), förord. 
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Namnet hinduism betyder inget annat än indisk religion. (Både namnet Indien och namnet hindu 

kommer av flodnamnet Sindh). Anhängarna av hinduismen, hinduerna, föredrar själva att kalla 

sin religionsform sanatana-dharma, den eviga lagen. Den anses evig: den har inte som 

kristendomen, islam och buddhismen ett påvisbart ursprung. Inte heller har den bestämda läror 

eller en avgränsad helig urkund. Den har ingen fast organisation, den bedriver inte mission i 

egentlig mening.38  

 

Direkt möter läsaren en reservation om att namnet hinduism är en västerländsk term som inte 

har någon djupare betydelse än ”indisk religion” och att hinduism är en benämning som alla 

hinduerna själva inte alltid använder sig av om sin religion. Istället för att introducera avsnittet 

med att tala om hur hinduismen är som religion och vad den inrymmer, berättas det om vad 

hinduism inte är samt omfattar, dessutom görs detta i jämförelse med andra världsreligioner. I 

samma stycke fastslås det också att detta är en religion som, till skillnad från bland annat 

kristendomen, saknar sådana komponenter som inom andra religioner anses vara högst 

ansenliga i benämningen religion. Texten fortsätter med att ge indikationer om att hinduismen 

är en religion som är svår att införlivas med för den person som är född utanför Indien:  

 
Det är svårt, om inte omöjligt, att för den som inte är född i Indien på något sätt upptagas i 

hinduismen. Dock har i vår tid hinduiska tankar allt mer börjat förkunnas i västerlandet, och det 

finns åtskilliga som menar, att dessa tankar utgör bästa grunden för en universell 

världsreligion.39  

 

Upprepande gånger refereras det till Indien i samband med religionen, detta i sig är inte 

överraskande då hinduismen avhandlas i kapitlet om Indien. Man får dock en föreställning om 

att hinduismen är en religion som endast är baserad i Indien. Att det är en av de fem 

världsreligionerna och att den sträcker sig långt utanför Indiens gränser beröras aldrig i texten.  

Av ovanstående stycke får man också en antydning av det som Härenstam tidigare pekat på 

kring den idealisering som skett av exempelvis buddhism. Det gäller alltså hur folk från väst 

tenderar att anamma sådana komponenter från religioner i öst som tillgodoser det egna behovet 

av andlighet och en rationell religion, medan man utelämnar sådant som inte lämpar sig lika 

väl. Väst idealiserar alltså religionen i fråga.  

 

 
38 Rhode & Ronnås, Religionskunskap, s. 85. 
39 Ibid. s. 85. 
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Vidare i avsnittet om hinduismen får man ta del av en komprimerad återgivning av religionens 

rötter och historia, kort förklaras det om hur två religioner med olika traditioner har 

sammanflätats till en. Efter detta följer några få meningar med information om Veda-litteraturen 

och Upanishaderna där hinduismens centrala tankegångar om livet och hur det ses som en kedja 

av födelse, död och återfödelse framträder. Synen på tillvaron, karma och kastsystem förklaras 

genom jämförelser till de fyra stånden som fanns i stora delar av Europa under medeltiden:  

 
Människornas värld är indelad i kaster. Högst står prästkasten, brahminerna. Därnäst kommer 

krigarkasten, kshatriya, därnäst näringsidkarna, vaishyas, slutligen tjänarna, shudras. Ur denna 

grundläggande indelning (som i vår tradition återfinns i stånden: adel, präster, borgare och 

bönder) har utvecklats ett mycket differentierat kastsystem med tusentals grupper.40  

 

Det är en liknelse som kan anses märklig i sitt sammanhang. Idag är det få som kan relatera till 

det medeltida ståndssamhället eftersom de sociala strukturerna inte är kopplade till 

samhällsskikten på samma sätt. Åtskillnaderna mellan de två strukturerna är dessutom betydligt 

fler än dess likheter. Det faktum att det hinduiska kastsystemet har tusentals grupper, medan 

det medeltida ståndssamhället endast har fyra är en av alla olikheter. Ytterligare kritik går att 

rikta åt formuleringen ”vår tradition”. Genom detta uttryck gör man det tydligt att man skiljer 

på ”vi” och ”dem”. 

 

Efter en redogörelse om att kastsystemet medför problem i den moderna tiden och i det 

samhällsliv som råder, skrivs det om vägen till ”sansara” och att denna är genom rätt kunskap 

som uppnås via meditation och stillhet. Vidare står det om befrielsen som man når till genom 

förståelsen om att atman och brahman är ett och detsamma. Detta görs av en liknelse av skilda 

floder som rinner ut i havet och ger upp sin individualitet.41 Gudstron och den bild man har av 

Gud lyfts fram i läroboken. Man förstår att det viktiga inte är vid vilket namn han kallas, utan 

det är hängivenslen till honom.42 Däremot tydliggörs det inte att det förekommer fler än bara 

en gud inom religionen, istället talar man om en gud som kan tilltalas vid olika namn. Detta 

skulle i sin tur kunna tolkas som en eventuell följd av en förenkling av hinduismens gudssyn 

som gjorts för att bättre passa in i den västerländska föreställningen av religioner med en 

monoteistisk gudssyn.  

 
40 Ibid. s. 87. 
41 Ibid. s. 87-88. 
42 Ibid. s. 89–90. 
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Avslutningsvis redogörs det för olika reformförsök inom hinduismen. Genom historien har det 

gjorts olika försök att modernisera religionen, exempelvis genom en sammansmältning med 

kristendomen i hopp om att skapa en ”europeiskt upplysningstänkande präglad engudstro”.43 

Det är en modernisering präglad av ett fokus på Europa och skulle därmed kunna förstås som 

eurocentrism.   

 

Noterbart är att hinduismen som kultur och religion skildras som homogen. Exempelvis framgår 

det inte vilka inriktningar som finns inom hinduismen. Ingenstans får man ta del av människan 

som utövar religionen, om hur det ser ut i praktiken eller vad det finns för traditioner och 

högtider bland hinduer. Inte heller nämns några regler kring mat eller hur situationen för 

kvinnor ser ut i Indien. Dock får man, utan någon vidare fördjupning, läsa om några av 

hinduismens mest centrala tankegångar. Den fakta som förmedlas i avsnittet blir således ibland 

lösryckt när det sedan inte ges någon djupare förklaring av det berörda ämnet.  

 

I egenskap som läromedel kan ett perspektiv från en aktiv utövande hindu betraktas vara av stor 

relevans. Särskilt vore detta av betydelse inte bara i undervisningssyfte, utan också i 

framställandet av en religion som man inte stöter på i samma utsträckning som exempelvis 

kristendomen. Istället saknas en skildring och perspektiv av den religiösa människan och 

porträtteringen av hinduismen blir ensidig. Framställningen av religionen blir emellanåt 

problematisk. I avsnittet om hinduismen möter vi ett innehåll med olika beskrivningar som på 

ett märkbart sätt präglas av orientalism.  

 

3.1.2 Buddhismen  
 

I kapitlet om Kina inleds delen om buddhismen med en mening som berättar om hur denna 

religion trängde in i Kina under de närmsta århundradena efter Kristi födelse. Därefter följer en 

kort beskrivning om hur buddhismen kom från Indien i sin mahayana-form, följaktligen 

presenteras både mahayana- och theravadabuddhismen och deras syn på religionen. Efter en 

förklaring om splittringen mellan de två religionsformerna följer ett kort avsnitt om Buddha 

och hur han valde att hjälpa människor till frälsning. I detta avsnitt omnämns även bodhisattvas 

som likt Buddha likställs med gudar som anropas om nåd och hjälp. Bönens funktion jämförs 

 
43 Ibid. s. 90. 
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med den bönen som finns inom den kristna tron, trots detta beskrivs buddhismen som en 

religion som är ateistisk.44  

 
På många sätt kan dessa bodhisattva- och buddhagestalter räknas som gudar. Bönerna till dem 

påminner ofta om kristna böner till Gud: man ber till dem om hjälp, nåd, upplysning och 

frälsning. Ändå är buddhismen principiellt ateistisk. Även dess gudar och gudinnor är 

förgängliga, deras liv i himlen är begränsat.45  

 

Fortsättningsvis framförs ytterligare skillnader mellan mahayana- och theravadabuddhismen. 

Munkväsendet kommer på tal som hastigast utan några detaljer eller närmare fördjupning.46 

Det ges med andra ord ingen vidare bild av den funktion och betydelse som munkar och kloster 

har i buddhistiska kulturer. Att det till exempel finns ett högt värderat munkideal och en utbredd 

sedvänja att man som ung pojke brukar upptas som novis nämns inte.  

 

Vid ett tillfälle i texten skriver författarna, utan någon efterföljande kommentar, att den 

japanska buddhismen ”i hög grad tilldragit sig intresse bland västerländska intellektuella”.47 

Detta i en kontext där det talas om hur nationalshinto proklamerades och som senare kom att 

avskaffas igen innan buddhismen fick ett nyvaknande. I ett kommande stycke poängterar man 

att den japanska buddhismen har olika riktningar och den buddhistiska inriktningen zen 

presenteras. Utöver det rena landet-buddhism som endast nämns vid namn, är zenbuddhismen 

den enda inriktningen som det ingående redogörs för. Med följande mening inleds delen om 

zenbuddhismen:  

 
I västerlandet mest känd av japanska buddhistiska riktningar är Zen.48  

 

Med fokus på västvärlden och en kritisk syn kan man anmärka på det urval författarna valt att 

göra. Av alla buddhistiska inriktningar är det endast den som är mest känd bland människor i 

väst som författarna av läroboken väljer att redogöra för. Å andra sidan kan syftet med att 

referera till zenbuddhismen som ”den mest kända i västerlandet” likväl anses vara väsentlig. 

Det ges en uppfattning om att denna typ av buddhism redan är en väl etablerad inriktning, och 

 
44 Ibid. s .51–54. 
45 Ibid. s.54. 
46 Ibid. s.55. 
47 Ibid. s.63 
48 Ibid. s.63. 
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att det därmed blir befogat att redogöra för denna i och med att det synes redan verkar finns ett 

intresse för denna riktning av buddhismen. Kritiken kring att det endast redogörs för den 

inriktning vars popularitet är stor i väst kvarstår dock. 

 

Av den danska författaren Aage Krarup Nielsen inleds kapitlet om Sydostasien med en skildring 

om ett besök i den myanmariska staden Rangoon. Texten porträtterar ett samhälle i Sydostasien 

och han skriver om hur festklädda människor i täta skaror strömmar mot den gyllene pagoden 

med offergåvor i sina händer. Han ser buddhistiska munkar och hör gonggongens klang 

tillsammans med prästernas dämpade hymner. Kvinnor med sina svarta utsmyckade hår, gamla 

män och små barn är alla försänkta i bön inne i templet. Alla är där för att bringa sin hyllning 

till Buddha, liksom tusentals pilgrimer och myanmarier gjort sedan urminnestider.49 Som läsare 

får man ta del av en västerländsk blick på ett buddhistiskt sammanhang. Utifrån ett perspektiv 

av orientalism kan man förstå att skildringen av dessa människor blir exotisk med spår av en 

mystik. Det skapas en uppfattning om att människor i samhällen likt det som porträtteras endast 

befattar sig med religiösa företeelser. Även om författaren aldrig skriver ut med ord att det finns 

en distinktion, förstår man tydligt av hans skildring att det är ett samhälle som är annorlunda 

och skiljer sig från ett västerländskt samhälle. Underförstått blir det ett ”vi” och ”dem”, en 

tendens som leder till ytterligare polarisering. 

 

Utöver Krarup Nielsen skildring talas det om Buddha och hans liv på ett sätt som är mer 

djupgående än i tidigare kapitel i boken. Asketism, munksamfundet och buddhismens heliga 

skrifter omnämns. Idén om återfödelsens kretslopp samt karma presenteras och i samband med 

detta dras kopplingar mellan hinduismen och buddhismen. Hänvisningar görs till den 

åttafaldiga vägen utan någon vidare förklaring om innebörden av dessa vägar och dess 

betydelse.50 Däremot beskrivs Buddhas fem levnadsregler. Information om tempel och 

klosterliv följer efter en oansenlig beskrivning av rollen och innebörden av att leva som arhat 

och hur munkar ska förhålla sig till de fem levnadsreglerna.51 Det är en kort utläggning som får 

dessa två grupper att framstå som exotiska varelser. 

 

Trots att buddhismen avhandlas under fyra rubriker i lika många kapitel är informationen om 

den utövande buddhisten bristfällig. Liksom i avsnitten om hinduismen behandlas varken 

 
49 Ibid. s. 69-71. 
50 Ibid. s. 73–76. 
51 Ibid. s. 77–79. 
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buddhismens högtider eller hur den troendes liv kan se ut i någon större utsträckning, sådant 

som i religionsundervisning annars är av relevans. Med ett innehåll som håller sig kort ligger 

fokus istället på de två inriktningarna mahayana- och theravadabuddhismen, samt på 

buddhismens historia. Av den fakta och information som ges, som majoriteten av fallen sker 

utan några djupare skildringar eller utläggningar, behålls en mystik kring religionen. Författarna 

tenderar att välja redovisa sådant som för en utomstående känns främmande och fascinerande. 

Det blir en exotifierad framställning och som läsare förstår man att buddhismen är en 

mångfasetterad religion som skiljer sig från de abrahamitiska religionerna på fler än ett sätt.  

 

3.1.3 Läroplanen (Lfa 65) 
 

Enligt läroplanen för fackskolan år 1965 har undervisningen i religionskunskap till uppgift att 

tillhandahålla kunskap om olika livsåskådningar och dess innehåll utan att påverka eleven till 

att omfatta en viss åskådning. Som ytterligare mål med religionskunskapen ska eleverna genom 

undervisningen få djupare kunskap om kristendomen samt andra icke-kristna religioner, dvs. 

judendomen, islam, hinduismen, buddhismen och naturreligioner. I undervisningen av icke-

kristna religioner ska religionernas huvudtankar och centrala frågor om gudstro, människosyn, 

religion och samhälle, gudstjänstformer och religionernas nutidssituation lyftas.52 I övrigt 

framhävs vikten av att behandla samtliga livsåskådningar med respekt i undervisningen. De får 

inte karikeras eller behandlas ytligt.53 Även mystiken betonas som något som förtjänar speciell 

uppmärksamhet.54  

 

Det är en informativ sida av religionsundervisningen som starkt betonas i läroplanen, något som 

även framhålls i den granskade läroboken ovan. I Religionskunskap får läsaren ta del av det 

som lyfts fram i det centrala innehållet, detta gäller bland annat gudstro och människosyn. 

Precis som läroplanen betonar, präglas hela innehållet av en mystik och framställningen av 

hinduism och buddhism blir därmed av samma slag.     

 

 

 
52 Skolöverstyrelsen, Läroplan för fackskolan, s. 146–147. 
53 Ibid. s. 147. 
54 Ibid. s. 153. 
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3.2  Religionskunskap för gymnasiet: A-kursen (1997)  
 

Läroboken har ett omfång på 150 sidor, tio av dessa sidor handlar om hinduismen, medan 

buddhismen avhandlas på elva sidor. Författaren, Lars-Göran Alm, har valt att dela in världens 

religioner och livsåskådningar i tre huvudgrupper, där hamnar hinduismen och buddhismen 

tillsammans med naturreligioner i huvudgruppen som kallas för Livets kretslopp. Judendomen, 

kristendomen och islam tillhör istället gruppen Världshistoriens Gud, och i den tredje gruppen 

I en sekulariserad värld finner vi nyandlighet och icke-religiösa livsåskådningar. Poängen med 

indelningen förklaras vara för att eleverna ska få en överblick och därmed underlätta för 

jämförelser mellan olika trosuppfattningar. Kortfattat behandlas alla världsreligioner samt deras 

grundtankar och traditioner i respektive avsnitt.  

 

Avsnittet om Livets kretslopp inleds med en beskrivning om vilken syn man har på livet ”i vår 

del av världen”. Med den långa, raka tidslinjen som går in i mot framtiden bort från det förflutna 

beskrivs vår syn på livet som något unikt, för livet händer bara en gång. Samtidigt påpekar 

författaren att det finns ett annat sätt att tänka på. Hinduismens och buddhismens syn på 

människans liv likställs med djur och växter som är indragna i livets kretslopp. Liksom en växt 

som får liv på våren, som grönskar och sprider sina frön på sommaren, som vissnar på hösten 

och åter får liv under våren följer en människas liv samma mönster.55 Med andra ord möts man 

redan i kapitlets första stycke av ett perspektiv som skiljer ”oss” åt från ”dem”.  

 

3.2.1 Hinduismen  
 

Inledningsvis får man läsa några stycken om hur det är att leva som hindu i den heliga staden 

Varanasi. Vid floden Ganges har tusentals människor samlats för att bli religiöst rena och vid 

gudinnas Kalis huvudtempel råder stor trängsel bland offrande präster. Samtidigt sitter en präst 

hemma hos en familj och läser heliga skrifter framför gudabilder i nio dagar för att hedra 

gudinnan Durga, medan det i ett annat hem har renats ett rum med hjälp av kodynga.56 Efter 

följer kommande stycke:  

 

 
55 Lars-Göran Alm, Religionskunskap för gymnasiet: A-kursen, 1. Uppl, (Stockholm: Natur och Kultur, 1997), s. 
12. 
56 Alm, Religionskunskap för gymnasiet: A-kursen, s. 19-20. 
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Hinduismen, den dominerande religionen i Indien, har många olika uttrycksformer. Det visar 

exemplen ovan. För västerlänningar kan det kännas främmande att en och samma religion 

utövas på så olika sätt. Men för hinduer är detta inget problem. Olika vägar kan leda till samma 

mål, menar de.57  

 

Att hänvisa till ”oss västerlänningar” och vår uppfattning om en viss företeelse är ett 

återkommande drag i läroboken när det berättas om något som för en hindu inte är konstigt - 

sådant som enligt dem och deras uppfattning inte är märkvärdigt - men som anses vara 

”annorlunda” i ett perspektiv från ett par västerländska ögon. Ytterligare exempel på detta är 

när den heliga kon kommer på tal och benämns som en helig varelse ”som vi västerlänningar 

ständigt förundrar oss över”.58 Underförstått skapas det en bild av hinduismen som ”konstig” 

och svårbegriplig. Med de antydningar som Alm gör gällande västerlänningars tankar om 

hinduismen cementeras bilden av att det finns en distinktion mellan ”dem” och ”oss”.  

 

Fortsättningsvis avhandlas hinduismen som en religion med mångfald och tolerans. Polyteism, 

monoteism och ateism är tre trosuppfattningar som alla beskrivs finnas inom hinduismen hos 

olika hinduer. Än en gång påpekas detta som något konstigt för västerlänningar eftersom de i 

vår värld anses vara oförenliga med varandra. Därefter presenteras hinduismens livsmönster 

med vardagsriter och övergångsriter, följt av de olika gudarnas roll i religionen.59 Informationen 

är ingående och läsaren får en inblick över hur ett hinduiskt liv kan förefalla när det gäller att 

förhålla sig till renhet. Vidare får man ta del av de uppgifter som prästerna ägnar sig åt samt 

tempelkulten, dock betonar författaren följande:  

 
Den hinduiska tempelkulten har ingen likhet med gudstjänster i kristna kyrkor.60  

 

Den hinduiska tempelkulten ställs mot kristendomens traditioner och författaren tydliggör 

klart att det finns skiljaktigheter mellan de två religionernas gudstjänster. För många 

hinduer beskrivs tempelkulten och gudarna vara två av de viktigaste aspekterna i 

religionen. Bhaktifromheten kommer på tals och heliga skrifter nämns innan den 

filosofiska hinduismen avhandlas grundligt med läran om återfödelsen och vägen till 

 
57 Ibid. s. 20. 
58 Ibid. s. 21. 
59 Ibid. s. 20–23. 
60 Ibid. s. 24. 
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befrielsen.61 Kapitlet avslutas med religionens påverkan på samhället, samt hinduismens 

kastväsen och dess betydelse förklaras.62  

 

Överlag ger läroboken en begriplig bild av vad det innebär att leva som hindu i Indien. 

Olika företeelser och skeende förklaras ofta grundligt. Upprepande gånger refererar 

texten även till Upanishaderna som stöd för olika religiösa handlingar vilket ger ett 

intryck av att lärobokensinnehållet kring hinduismen känns trovärdigt och autentiskt. 

 

3.2.2 Buddhismen  
 

Kapitlet inleds med legenden om Buddha. Som en sorts källa och förklaring till olika företeelser 

inom buddhismen refereras det återkommande till Buddha och hans berättelse. Efter detta följer 

en presentation av de fyra ädla sanningarna samt en ingående genomgång av samtliga steg i den 

åttafaldiga vägen.63 De fyra ädla sanningarna beskrivs som kärnan i all buddhism. I 

redogörelsen för den första sanningen som är ”allt är lidande” inleder författaren med en 

reservation om att ”detta låter kanske helt orimligt” innan han blir mer genomgående av dess 

betydelse.64 Det är en formulering som antyder att en del av buddhismens kärna vid första 

anblick kommer ses som någonting främmande och annorlunda.  

 

Följaktligen nämns buddhismens två huvudinriktningar theravada och mahayana som redogörs 

var för sig om dess morallära och vägen till befrielsen. Buddhismens tankegångar om karma 

och det slutgiltiga målet berörs.65 Synen på världen utifrån buddhismens livsåskådning 

behandlas inte i ett eget avsnitt, utan framkommer successivt under kapitlets gång, om än något 

otydligt. Ytterligare i kapitlet avhandlas livet som munk och lekman. Nunnor nämns utan någon 

större utsträckning med motiveringen om att nunnas roll var större förr.66 Därefter behandlas 

buddhor och bodhisattvor inom mahayanabuddhismen innan kapitlets avslutande del om 

zenbuddhismen avhandlas. Alm avslutar med att skriva om att zenbuddhismen i västvärlden 

ökade i popularitet efter andra världskriget. Många beskrivs ha tilltalats av tanken på människan 

 
61 Ibid. s. 24. 
62 Ibid. s. 27–28. 
63 Ibid. s. 29–30. 
64 Ibid. s. 30. 
65 Ibid. s. 31–33. 
66 Ibid. s. 34. 
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som en varelse som endast förstår verklighetens sanna natur intuitivt och inte genom 

intellektet.67 

 

3.2.3 Läroplanen (Lpf 94)  
   

Lpf 94 är läroplanen för de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och 

vuxenutbildningen för personer med utvecklingsstörning. Enligt 1994 års läroplan ska 

religionskunskapen i gymnasiet bidra till att eleverna får möta religioner och livsåskådningar 

ur flera olika infallsvinklar. Syftet med undervisningen är att eleverna ska få fördjupade 

kunskaper om kristendomen och övriga religioner och livsåskådningar.68 Målet är att de 

studerande ska erhålla kunskaper om dessa för att sedan kunna utveckla förmågan att analysera 

trosinnehåll, värderingar och uttrycksformer hos religioner samt livsåskådningar utifrån ett 

innehållsligt och ett existentiellt perspektiv. Även kunskaper om dess traditioner, huvudtankar 

och urkunder ska kunna uppvisas efter kursens slut. Eleverna ska fördjupa sin inlevelse i, 

förståelse och respekt för andra människor, samtidigt som de ska upptäcka det meningsfulla 

med att studera religion.69  

 

Av innehållet i läroboken Religionskunskap för gymnasiet uppfylls läroplanens syfte och 

gymnasieskolans elever får ta del av de kunskaper som betonas i 1994 år läroplan. Dock går 

det att ställa sig kritisk till huruvida läsaren verkligen får ta del av olika religioner "ur flera olika 

infallsvinklar". 

 

3.3  En människa, tusen världar: religionskunskap 1 (2015)  
 
Läroboken av Robert Tuveson inleds med en kort presentation om den kurs som boken är 

skriven för, det vill säga Religionskunskap 1. Det centrala innehållet för kursen presenteras och 

dispositionen för boken förklaras.70 Bokens omfång är på 336 sidor, varav 31 sidor är 

tillägnande hinduismen samt 28 sidor till buddhismen.  

 

 
67 Ibid. s. 38–39. 
68 Utbildningsdep., 1994 års läroplan: för de Frivilliga skolformerna, Lpf 94, (Stockholm: Fritzes, 1994), s. 41. 
69 Utbildningsdep., 1994 års läroplan: för de Frivilliga skolformerna, Lpf 94, s. 42. 
70 Robert Tuveson, En människa, tusen världar: religionskunskap 1, 1 uppl, (Stockholm: Gleerups, 2015), s. 7-8. 
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Varje världsreligion tilldelas ett varsitt kapitel som inleds med en kort bakgrund om religionen 

som sedan avhandlas utifrån dess historia och samtida uttryck. Därefter redogörs det för 

gudsuppfattning, människosyn och relationen till kön, sexualitet samt etnicitet och 

socioekonomiska förhållanden. Utöver detta får läsaren i varje kapitel även läsa om skrifter, 

klädsel- och matregler, heliga rum och om heliga platser som förekommer hos religionen i 

fråga. Boken och dess kapitel är alla kopplade till kunskapskraven och det centrala innehållet i 

kursen.  

 

3.3.1 Hinduismen  
 

I inledningen av kapitlet om hinduismen, under rubriken bakgrund, poängterar Tuveson direkt 

att hinduism är en beteckning på Indiens religioner som ursprungligen kommer från européerna 

och kolonialiseringen på 1800-talet. Han menar på att det är tveksamt om den religion vi känner 

till och kallar för hinduismen verkligen kan identifieras som en enda religion. Liksom Rodhe 

och Ronnås, författarna av läroboken Religionskunskap, skriver Tuveson om hur hinduerna 

själva ofta använder sig av namnet sanatana dharma för sin religion som betyder ”den eviga 

ordningen”. Att västerlänningar trots denna vetskap fortsätter att använda sig av ett begrepp 

som kan härledas till kolonialiseringen kan ses utifrån ett perspektiv som gör skillnad på och 

”dem” och ”oss”. Vidare i inledningen ställer Tuveson hinduismen i kontrast till de tre 

abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen och islam för att påvisa den åtskillnad 

som finns mellan världsreligionerna. Tuvesson konstaterar att skillnaden mellan dessa 

religioner är att det inom hinduismen varken finns någon trosbekännelse eller central religiös 

organisation, och att detta är en av anledningarna till varför hinduismen i vissa situationer anses 

vara en svårbeskriven religion. Inte heller finns det någon grundare eller helig skrift som är 

gemensam för alla hinduer.71 Hinduismen framställs nästan som en splittrad religion. Dock kan 

den lika gärna förstås som mångfasetterad som ter sig på olika sätt.  

 

Kapitlet avhandlar hinduismens historia och samtid genom att nämna olika kulturer inom 

religionen. Bland dessa nämns induskulturen och den vediska religionen, två kulturer som 

ytterligare inriktningar uppkommit ifrån. Från de nyssnämnda kulturerna har inte bara olika 

vägar till frälsning växt fram, utan också skilda uppfattningar om vad slutmålet moksha innebär. 

Utöver induskulturen och den vediska religionen avhandlas den klassiska och medeltida 

 
71 Tuveson, En människa, tusen världar: religionskunskap, s. 219. 
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hinduismen samt reformhinduismen och hindunationalismen.72 Därefter följer en del om 

religionens gudsuppfattning där Tuveson gör läsaren uppmärksam på att hinduismen och dess 

gudssyn går att betrakta på olika sätt:  

  
På ett sätt kan man säga att hinduismen är en polyteistisk religion. Samtidigt finns det de som 

menar att alla gudar och gudinnor egentligen bara är olika former eller aspekter av den Höga 

Gudomen (Bhagavan/Ishvara) eller Gudinnan (Mahadevi). Då är hinduismen precis som 

judendomen, kristendomen och islam en monoteistisk religion. Det faktum att många hinduer 

enbart dyrkar en gud eller gudinna ligger också i linje med synen på religionen som 

monoteistisk. Ett tredje perspektiv är att säga att hinduismen är panteistisk.73  

 

Åter ställs hinduismen i kontrast mot de abrahamitiska religionerna för att visa på de olikheter 

som finns gentemot de andra världsreligionerna. Genom ett perspektiv av västerländska 

föreställningar kan det även tolkas som att man försöker placera in den polyteistiska religionen 

som hinduismen är i den monoteismen som är vanligt förekommande i väst. 

 
Vidare skriver Tuveson om de tre viktigaste gudarna Brahma, Vishnu och Shiva som 

tillsammans kallas för trimurti, dessa beskriver han som en treenighet, likt kristendomens.74 

Enskilt presenteras de tre gudarna och man får läsa om vilka de är gifta med samt vilka olika 

uppenbarelseformer de har. En av dessa är Vishnus avatar Kalki vars uppgift likställs berättelser 

från andra religioner:  

 
Vishnu ska i framtiden återkomma som Kalki, en karaktär som kommer att skapa det ideala 

hinduiska samhället. Det här liknar det hopp judar knyter till Messias och shia-muslimer till 

Mahdi.75  

 

Fortsättningsvis följer hinduismens vanligaste tankegångar kring människosyn, livsmål och 

livsstadier, kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Det redogörs för 

hinduismens olika skrifter, vilka mat- och klädregler som råder, samt om hinduismens heliga 

rum och platser som exempelvis staden Varanasi och floden Ganges.76  

 

 
72 Ibid. s. 222–224. 
73 Ibid. s. 226. 
74 Ibid. s. 227. 
75 Ibid. s. 229. 
76 Ibis. s. 233–249. 
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3.3.2 Buddhismen  
 

Liksom hinduismen inleds detta kapitel med kortare bakgrundsinformation om buddhismen. 

Direkt görs ett konstaterande om att det inte är helt enkelt att definiera vem som är buddhist. 

Tuveson berättar förenklat att den person som tagit sin tillflykt till de tre juvelerna (Buddha, 

hans lära och den buddhistiska församlingen) inom buddhismen kan kallas för buddhist.77  

 

Under samma rubrik talas det om den status buddhismen har i västvärlden. Sedan några 

årtionden tillbaka har intresset för buddhismen ökat och förklaringen för detta tros vara den 

ambition som finns hos individen att slutligen frigöras från återfödelsens kretslopp. Med andra 

ord beskrivs buddhismen som en mer individualistisk religion i jämförelse med de andra 

världsreligionerna vilket gör det lättare att förena buddhismen med sin egen tro som man själv 

har format, även kallat privatreligiositet. Tuveson fortsätter med att skriva om att religionens 

popularitet kan ha att göra med att många i människor i västvärlden som lever i sekulära 

samhällen betraktar buddhismen mer som en filosofi än som en religion, och ofta som en fredlig 

sådan. Utöver detta tros buddhismens centrala tankegångar om att leva ett liv i enkelhet och 

med meditation ha en betydande roll för det ökande intresset i väst.78  

 

Vidare berättas historien om Buddha och hans liv djupgående. Berättelsen har sin start vid 

Siddharta Gautama och om hur hans mor blev gravid, följt av en liknelse av Nya testamentet:  

 
En legend berättar att hans mor Mahamaya blev gravid genom att han i sin tidigare existens 

som elefant cirklade tre gånger kring hennes bädd och vidrörde henne med sin snabel i vilken 

han höll en vit lotusblomma. Här kan vi se en intressant parallell till den kristna berättelsen i 

Nya testamentet enligt vilken Jesus moder Maria blev havande på ett övernaturligt sätt.79  

 

Efter detta följer en mängd rubriker som avhandlar buddhismens centrala tankegångar och hur 

livet för en buddhist kan se ut. I läroboken beskrivs huvudmålet för många buddhistiska lekmän 

vara att samla god karma inför nästa liv. Ofta görs detta genom bland annat gåvogivning till 

munkar, recitation av paritta-texter och pilgrimsresor till heliga platser. Informationen om 

karma är dock bristfällig och förekommer inte i samma utsträckning som man i förväg skulle 

 
77 Ibid. s. 253. 
78 Ibid. s. 253. 
79 Ibid. s. 255. 
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kunna tro. Istället förkommer det att meditation har fått en ökad betydelse efter modernistiska 

reformrörelser. För västerländska konvertiter beskrivs dock meditation och studier vara det 

centrala i religionsutövandet, detta eftersom det är den personliga utvecklingen som ligger i 

fokus bland konvertiter i väst.80  

 

3.3.3 Läroplanen (Lgy 11)  
 

Utifrån gymnasieskolans läroplan från 2011 ska eleverna få bredda, utveckla och fördjupa sina 

kunskaper om religioner och livsåskådningar. Med utgångspunkt i en samhällssyn som är 

präglad av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter ska 

undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap till att förstå och leva i ett 

samhälle som är präglat av mångfald. Genom en möjlighet till analys och reflektion av olika 

trosföreställningar och människors värderingar ska eleverna skapa en förståelse och respekt för 

människor som tänker och lever på olika sätt. Enligt kursens centrala innehåll ska 

undervisningen behandla kristendomen och de andra världsreligionerna samt olika 

livsåskådningar, vad dessa har för kännetecken och hur de tar sig i uttryck för individer och 

grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Även religion i relation till kön, socioekonomisk 

bakgrund, etnicitet och sexualitet ska behandlas. Eleverna ska i religionskunskapen också få 

lärdom om religioners olika människosyn och gudsuppfattningar, samt hur individers och 

gruppers identitet kan formas utifrån den relation som finns till en religion eller livsåskådning.81 

 

Att läroboken tar avstamp i den berörda kursens centrala innehåll och kunskapskrav görs tydligt 

för den som tar del av innehållet. På ett pedagogiskt sätt får läsaren följa samt ta del av både 

ämnesplanen och kursmålen. Innehållet i läroboken En människa, tusen världar följer med 

andra ord de riktlinjer som finns.  

  

 
80 Ibid. s 264–265. 
81 Läroplan för gymnasieskolan, Ämne – Religionskunskap: Lgy 11. 
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4. Diskussion och slutsatser  
 

Under detta avsnitt diskuteras och sammanfattas de resultat som undersökningen nått fram till. 

Syftet med studien var att granska läroböcker i deras framställning av hinduism och buddhism. 

Utifrån de teoretiska angreppssätten som för studien använts har följande frågeställningar 

ställts: 

 

a) Hur har framställningen av hinduismen och buddhismen förändrats över tiden?  

 

Framställningen av hinduism och buddhism i de tre granskade läroböckerna skiljer sig åt från 

varandra i vissa aspekter, och i andra – inte lika mycket. Sammanfattningsvis går det rent 

innehållsmässigt att notera att det inte skett någon större förändring genom åren. Den fakta och 

information som det redogörs för går att återfinna i samtliga läroböcker. Däremot kan man se 

en förändring i omfånget och hur genomgripande texten är. Rent allmänt kan man konstatera 

att innehållet blir mer grundligt än i tidigare utgivna böcker där ett perspektiv från en troende 

ofta saknas. Framställningen har gått från ensidig med få perspektiv, till mer ingripande där 

man får ta del av fler inriktningar inom religionerna samt en inblick hur religiös praxis kan gå 

till väga. Förståelsen och kunskapen om de två religionerna har med andra ord blivit djupare. 

 

Framställningen har även gått från att skildra en mystisk och exotisk bild, till mer neutral i 

någon mening (även om spår av orientalism fortfarande går att finna). I tidigare böcker 

förekommer formuleringar och uttryck som speglar en annan tid. Exempelvis framkommer det 

tydligare i senare böcker att hinduismen är en världsreligion som sträcker sig utanför Indiens 

gränser, vilket inte skildras i boken från 1968. Där får man istället uppfattningen om att det är 

en religion som endast går att finna i Indien. 

 

En ytterligare förändring kan ses på hur stavningen på vissa ord skiljer sig åt i böckerna. I boken 

Religionskunskap från 1968 stavar man ”sansara”, medan i de två senare läroböckerna använder 

sig av stavningen ”samsara”. Att böckerna skiljer sig åt är dock inte konstigt. I åtanke har jag 

att det är tre olika författare som alla har sitt sätt att skriva på, samt tre skilda läroplaner att 

förhålla sig till. Även om religionerna i sig inte genomgått några markanta förändringar så har 

eventuellt synen på hinduismen och buddhismen i någon utsträckning förändrats från det att 

den första läroboken skrevs fram till den senast utgivna. Böckernas framställning av hinduism 



 30 

och buddhism förmedlar alltså inte bara författarnas värderingar och föreställningar, utan också 

samhällets. Innehållet i respektive bok kan därmed tolkas vara synliggörande för dess samtid 

samt vilka värderingar och tankesätt som då rådde. Utgår man från tidigare nämnda Härenstam 

och hans resonemang från underlagsrapporten om hur religion framställs har varken 

hinduismens eller buddhismens framställning genomgått någon större utveckling i de 

undersökta läroböckerna.  

 
b) Till vilken grad har hinduismens och buddhismens framställning i de olika 

läroböckerna belägg i respektive läroplan? 

 

Arbetet har visat att samtliga böcker förhåller sig till den givna läroplanen, i särskild mening 

läroboken En människa, tusen världar som upprepande gånger hänvisar till läroplanens syfte 

och mål. Läroplanerna har genomgått framstående förändringar och ämnesinnehållet har 

utökats, det är därmed inte konstigt att framställningen av hinduism och buddhism inte ser 

likadan ut idag som den gjorde på 1960-talet. Även om det, som tidigare nämnt, inte skett några 

större förändringar inom någon av de två religionerna så har samhället och synen på dem 

förändrats.  

 

c) Går det att finna några orientalistiska tendenser i läroböckerna? Hur tar sig dessa i 

yttring i sådana fall?  

 

Utifrån de läroböcker som granskats tenderar berättandet om en hinduisk och buddhistisk 

tillvaro beskrivas som något annorlunda. Vanligt förekommande är det att öst ställs i kontrast 

till väst för att just poängtera de åtskillnader som finns. Flertalet gånger möter man som läsare 

formuleringar som utgår från en antydan om att ”vi” tycker att vissa fenomen är konstiga och 

annorlunda. Utifrån ett västerländskt perspektiv blir exempelvis framställningen av hinduismen 

som en religion inte ter sig vara rationell när det kommer till bland annat hinduers gudssyn. 

Hinduismen blir med andra ord svårdefinierad och därmed något som är svårt att förhålla sig 

till. Vidare är det vanligt förekommande med termer likt ”västvärlden” och ”västerlänningar” 

som en markering att ”vi” inte är som ”dem”. Det finns en distinktion. Buddhismen upplevs 

dock inte vara lika hårt ansatt, även om den såklart också utsätts för orientalism. Däremot är 

upplevelsen att dessa orientalistiska tendenser förekommer i mindre utsträckning i senare 

utgivna läroböcker. 
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d) I vilken utsträckning används ett vi och dem-perspektiv i framställningen av hinduism 

och buddhism?  

 

Med utgångspunkt i de analyserade läroböckerna är min bedömning att ett vi och dem-

perspektiv till viss del förekommer i alla ovan nämnda läroböcker. Ett framträdande exempel 

på detta är i läroboken Religionskunskap för gymnasiet: A-kursen. Som tidigare nämnt skriver 

boken om ”oss västerlänningar” vilket särskiljer individer baserat på deras kultur och etnicitet. 

Ytterligare exempel på ett perspektiv av vi och-dem går att applicera på begreppet hinduism 

som förklaras i läroböckerna En människa, tusen världar: religionskunskap 1 och 

Religionskunskap. De båda beskriver att hinduism är en term som härstammar från den brittiska 

kolonialiseringen och är ett begrepp de religionsutövande själva inte använder sig av. Istället 

benämner hinduerna sin religion som sanatana dharma. Med denna andrafiering som kan tolkas 

in av valet på benämning av religionen blir föreställningen att det är skillnad på och dem och 

oss. Däremot kan det ses som en nyansering att påpeka det faktum att västvärlden använder ett 

annat namn än hinduerna själva, och var detta begrepp kommer ifrån.  

 

Genomgående präglas innehållet i läroböckerna av en västcentrisk bild som får kulturer i öst att 

framstå som något främmande och därmed märkligt för dem som inte lever i någon av dessa 

kulturer. Som läsare förstår man att åtskillnaderna mellan ”vi” och ”dem” är många, speciellt i 

avseenden där man gör tydliga jämförelser med andra kulturer och religioner. Ofta sker tydliga 

kopplingar och uppdelningar av olika religioner. Att göra jämförelser med de andra 

världsreligionerna är ett återkommande drag i samtliga läroböcker. I vissa fall blir känslan att 

detta görs utifrån en västcentrisk bild för att peka på sådant inom hinduismen och buddhismen 

som är ”konstigt” i jämförelse med de abrahamitiska religionerna. Liknande jämförelser till de 

andra världsreligionerna förekommer dock inte i avsnitten om de abrahamitiska religionerna. 

Vidare kan man ställa frågan huruvida det verkligen går att jämföra och likställa olika religiösa 

handlingar och ting med varandra? Fyller dessa samman funktion? Är rollen de spelar inom 

vederbörande religion densamma?  

 

I andra fall blir det tydligt att jämförelsen är ett verktyg som används i ett didaktiskt perspektiv, 

vilket man bör ha med sig. Den komparativa metoden är trots allt ett sätt som beskriver och 

förklarar eventuella skillnader och likheter, samtidigt som innehållet med hjälp av en 

komparativ metod också gör det lättare att förstå och relatera till stoffet om man fått klart för 

sig vilka likheter som finns.  
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