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Sammanfattning 

Detta examensarbete har skrivits av Rune Bolin och Mattias Lindberg. Båda läser på 
lärarprogrammet vid Uppsala universitet och ämnar ta examen för grundskolans senare år och 
gymnasiet.  

Arbetet har behandlat orientalism och eurocentrism i läroböckers framställningar om 
hinduism under tiden 1970-2010 och vilket meningserbjudande det medfört. Studien tar avstamp 
i teorier om orientalism och eurocentrism. Utifrån dessa har representationer av hinduism 
undersökts med hjälp av en diskursanalytisk metod. Syftet är att undersöka läroböcker och dess 
beskrivning av hinduism och om denna framställning har förändrats över tid, samt att synliggöra 
det meningserbjudande som ges i de valda läroböckerna.  

Analysen har synliggjort tre teman i de läroböcker som har undersökts. En exotifiering och ett 
främliggörande av religionen, ett socioekonomiskt fokus på landet Indien och dess invånare i 
stället för religionen och en kategorisering, en dikotomi mellan ett ”vi” och ett ”dem”; vi:et 
representerar väst, det vill säga, Europa och framförallt USA och ”dem” är de andra som inte 
tillhör vi:et. Detta leder till ett meningserbjudande som ser ut exakt så här: Hinduism är 
någonting som väst inte anses vara; någonting främmande, någonting mystiskt och oftast står 
livet i landsbygden som exempel på religiös praxis.  
 

Nyckelord: Religionsdidaktik, Läroböcker, Diskursanalys.  
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1. Inledning 

Hur saker och ting uppfattas och hur de ser ut i verkligheten är två skilda saker. Hur vi skriver 
om vissa historiska fenomen eller hur vissa religioner beskrivs i media och annan litteratur måste 
alltid betraktas med ett kritiskt öga. “Det är alltid vinnare som skriver historien” brukar det heta 
och det är alltid de som är normbärande som kan säga vad som är rätt och vad som är det 
främmande.1 Det är med denna utgångspunkt vårt examensarbete skrivs.  

Vi har under vår tid på lärarprogrammet studerat religion och historia. Ämnen som båda 
sedan tidig ålder varit genuint intresserade av; hur saker och ting hänger ihop, hur kulturer och 
samhällen fungerar och varför de ser ut som de gör idag. Vi har alltid ansett att både historia och 
religion är ämnen som belyser sådana frågor och ligger bakom mycket av det som sker och har 
skett i samhället. Framförallt religionsämnet har påverkat oss; det har väckt frågor om hur 
människor ser på sin egen tillvaro, sin omgivning och andra människor. Under vår tid i Uppsala 
växte ett intresse för hur det skrivs om religion i b.la. läromedel, något som vi får en chans att 
utforska i detta examensarbete. Närmare bestämt har vi undersökt vad och hur det skrivs om 
religionen hinduism i svenska läromedel. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi 
använt oss mycket av läroböcker i undervisningen och blev intresserade av hur religioner 
framställdes i de läroböcker vi använde oss av. Intresset växte sig större då vi kom längre in i 
utbildningen där vi på senare år har reflekterat över vad som faktiskt tas upp när det gäller att 
framställa en religion i läroböcker. 

Det är utifrån dessa förutsättningar vi har genomfört en jämförande studie om hur hinduism 
framställs i läroböcker. De två undersökningarna som jämförs är en analys av läroböcker från 
1970-talet fram till 1990-talet och en analys av läroböcker från år 2011 och senare. Uppsatsen är 
ett samarbete mellan Rune Bolin och Mattias Lindberg. Bolin har haft ansvar för den historiska 
analysen medan Lindberg har haft ansvar för den nutida analysen. Övriga delar har skrivits i 
samspråk och även om vi skrivit olika delar har det alltid förts en dialog.  

Tack till Eva Hellman som under Religionshistoria och Religionsbeteendevetenskap väckte 
vårt intresse för hinduism och hur religionen porträtteras i olika sammanhang. Tack till Johan 
Wickström och Malin Löfstedt för genom givande religionsdidaktiska diskussioner genom vår tid 
på teologiska institutionen. Speciellt tack till Johan som har handlett oss med en hjälpsam attityd 
och med insiktsfulla kommentarer. 

                                                
1 Said (2000) s. 120. 
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2. Bakgrund 

Religionsämnet är ett omdiskuterat ämne i skolan. Det är möjligtvis det skolämne som genomgått 
den största förändringen ända sedan folkskolans införande 1842. Det har gått från att vara ett 
konfessionellt ämne med kristendomen i fokus till ett ickekonfessionellt ämne. Utifrån dagens 
läroplan har kristendomen en särställning men de andra världsreligionerna får lika stort utrymme 
i kursplanen. Religionsämnet innefattar även etik och livsfrågor. I och med Lgr 62 skulle skolan 
vara ickekonfessionell, det vill säga, den svenska statskyrkan skulle inte längre ha något 
inflytande på skolan. Undervisningen skulle handla om kristen tro samt om de andra religionerna. 
När sedan nästa läroplan kom med Lgr 69 bytte ämnet namn från kristendomskunskap till 
religionskunskap och objektiviteten i undervisningen kvarstod som grundpelaren i 
undervisningen.2 

Mitt i undervisningens centrum finns läroböckerna, ett inslag som sedan folkskolans 
införande har funnits med som ett redskap för läraren. Ett medel i undervisningen som ska vara 
det opersonliga innehållet mellan eleven och läraren. Läroböckerna speglar även den tid vi lever 
i, och det innehåll som finns i böckerna bör stå i en direkt relation med den rådande läroplanen.3 I 
Sverige har det länge funnits en stark tradition gällande läroböcker. Denna tradition startade 1938 
då statens läroboksnämnd tillkom. Böckerna var då tvungna att bli godkända av nämnden innan 
de fick skickas ut i skolorna. Nämnden kunde även underkänna de böcker som enligt dem inte 
höll måttet. Statens läroboksnämnd fanns i olika konstellationer fram till år 1992 då skolverket 
skapades och sedan dess har ingen central granskning gjorts.4 Detta visar på att författarna inom 
läromedelsforskning har fokuserat på att jämföra böcker med varandra och att framförallt 
granska texternas objektivitet. Vi kan förutsätta att läroböckers innehåll är en viktig komponent 
som påverkar elevers uppfattning och lärande om religioner.5 

 Hinduism är en väldigt komplex religion. Själva begreppet är konstruerat av västerländska 
orientalister och har endast funnits sedan 1800-talet. En del i denna svårbegripliga religion är att 
den inte har någon historisk grundare som de andra världsreligionerna. Den har inte heller någon 
enhetlig trosbekännelse och inte någon institutionaliserad byråkratisk auktoritet som de andra. 
Detta leder till hinduismen är svår att beskriva med specifika trosuppfattningar då religionen ser 

                                                
2 Härenstam (1993) s. 21. 
3 Englund (1997) s. 128. 
4 http://www.ne.se/lang/läromedelsgranskning 14/5-2014. 
5 Englund (1997) s. 127-128. 
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olika ut beroende på vart man är i världen. Hinduismens komplexitet gör den svår att definiera då 
den i själva verket är många olika trosuppfattningar som har bakats ihop till ett begrepp.6 Det är 
på dessa grunder om läroböcker och religionen hinduism vi har valt att undersöka vad som har 
skrivits om hinduism i läroböcker från och med år 1969 fram till idag. Speciellt eftersom 
forskning visar på hur fördomsfulla och missvisande läroboksförfattare är när det gäller att 
porträttera hinduism.7 

 Det har funnits en del forskning om religionsdidaktik och det som ligger oss närmast är 
läroboksforskning. Islam i läroböcker har varit speciellt populärt att forska om, då religionen 
varit uppe på tapeten i de offentliga debatterna men även i det massmediala rummet. Således har 
islam genomgått en utveckling som lett till en mer objektiv framställning i läroböckerna.8 Dock 
är en religion som hinduism sällan med i några tidningar eller uppe i det offentliga rummet. 
Tidigare forskning har kommit fram till att läroböcker ofta innehåller fördomar i relation till 
exempelvis islam därför att författarna till dessa böcker anser det mindre angeläget att vara 
noggrann med formuleringar då religionen inte har något medialt utrymme.9 Detta kan ses som 
en förklaring till varför det har varit mindre angeläget att bedriva didaktisk forskning om 
hinduismens plats i läromedlen. Utifrån denna bakgrund har denna uppsats som syfte att studera 
religionen hinduism i läroböcker och hur synen på hinduism har förändrats över tid. För att 
identifiera eventuella förändringar i texterna väljer vi att gå bakåt i tiden, till böcker från 1970-
talet för att sedan gå fram till 2010-talet.  

                                                
6 Flood (1996) s. 6-8. 
7 Härenstam (2006) s. 47-48. 
8 Härenstam (2006) s. 46-47. 
9 Härenstam (2006) s. 47. 
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3. Litteraturöversikt  

3.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlas den forskning som vi studerat och anser vara viktig för vår studie. Vi har 
delat upp avsnittet i tre delar: didaktisk forskning, läroboksforskning och forskning om hinduism 
och orientalism. Tillsammans ger de en god bild över det forskningsområde som vi studerar.  
 
3.1.1 Didaktisk forskning 
Didaktikfältet som forskningsområde är relativt stort och brett. Därför fokuserar vi på forskning 
som behandlar begreppen meningserbjudande och meningsskapande, det vill säga vad det är för 
mening som erbjuds eleverna och vad det är för mening som skapas av eleverna i en specifik 
situation? 

Utifrån detta finns en artikel i tidskriften Utbildning & Demokrati som handlar om 
pragmatiska studier av meningsskapande, skriven av Jonas Almqvist, David Kronlid, Mikael 
Quennerstedt, Johan Öhman, Marie Öhman och Leif Östman. Här diskuteras vad det är för 
mening som eleverna skapar i en klassrumssituation. I en undervisningssituation finns inte enbart 
ett kunskapsinnehåll utan även ett socialisationsinnehåll. Socialisationsinnehållet i 
undervisningen oundvikligt då vi enligt författarna fostrar eleverna mot ett visst socialt beteende 
med hjälp av normer som finns i det samhälle vi verkar i. Detta i sin tur påverkar en individs 
personlighetsutveckling som bygger på att vi som människor förhåller oss till vad som förväntas 
av oss. Dessa tre komponenter av utbildning: kunskap, socialisation och personlighetsutveckling 
menar författarna ses i didaktisk och pedagogisk forskning som enskilda processer. Enligt dem är 
det felaktigt och menar att dessa processer sker samtidigt och i symbios. Därför blir 
meningsskapande ett begrepp som är mer användbart och som innefattar dessa tre ovanstående 
komponenter.10  

Detta är relevant för vår studie då vi ska se hur hinduism framställs i läroböcker och vilka 
normer som är centrala i texten. Vi kommer att se på ett kunskapsinnehåll för att sedan säga 
något om det meningserbjudande som ges i texten eller vilka normer som är synliga. Med denna 
forskning i ryggen har vi en begreppsbank som gör det tydligt för oss och våra läsare om vad det 
är vi skriver om.    

                                                
10 Almqvist, m.fl. (2008) s. 13. 
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3.1.2 Läroboksforskning  
Då vår uppsats avser att undersöka och analysera hur religion framställs i läroböcker har vi hittat 
en del forskning om läroböcker som är relevanta för vår studie. Kjell Härenstam har en av de 
forskare som behandlat ämnen som ligger närmast vårt arbete. Härenstam har bland annat skrivit 
boken Kan du höra vindhästen? där han har analyserat läroböcker och vad de skrivit om 
buddhism. Han har undersökt läroböcker genom åren och tittat vad som har tagits med i 
beskrivningen av den tibetanska buddhismen för att se valt författarna gjort för urval i dess 
framställning. Hans tes har byggt på att framställningen av tibetansk buddhism är beroende av 
vilket samhällsklimat vi lever i och därmed borde en förändring i läroböckernas framställning av 
religionen ha skett, främst eftersom den tibetanska buddhismen har fått många anhängare från 
västerlandet under senare tid. Detta kan ha bidragit till en ändrad framställning i läroböckerna. 
Han har använt sig av orientaliska teorier för att analysera läroböckerna och han har ställt fram 
sin empiriska studie kronologiskt där han börjat med läroböcker från och med 1970-talet och 
fram till senare delen av 1990-talet.11 Något som vi har gjort, även om vi dessutom behandlat 
böcker från 2010-talet.  

Härenstams slutsats är att det har skett en förskjutning i vad läroboksförfattarna valt att ta 
upp. I de tidigare böckerna har framförallt religiös praxis stått i fokus och författarna har gett en 
bild av enkelhet som visat på att den tibetanska buddhismen exotifieras. I de senare böckerna har 
den ideologiska traditionen stått i fokus istället för den religiösa praxisen. Således har det enligt 
Härenstam skett en förändring från orientaliska framställningar för religiös praxis till mer 
ideologiska framställningar av den buddhistiska traditionen vilket enligt honom har gett upphov 
till elevers andliga utveckling än i de tidigare böckerna.12  

Härenstam diskuterar sedan om urval och ställer frågan “[k]an ett urval någonsin vara 
komplett?”13 Detta anser Härenstam vara en omöjlighet då omfånget i läroboken skulle bli alltför 
stort. Det han menar är att läroboksförfattarna gör ett urval som är påverkat av vilken tid vi lever 
i, hur landet styrs politiskt och hur det religiösa landskapet ser ut. Kunskap är således en produkt 
som är skapad utav sociala och politiska förutsättningar vilket även speglas i framställningen av 
tibetansk buddhism. Enligt läroplanen ska det ges ut en saklig och allsidig bild av en religion, 
detta menar Härenstam är svårt att förhålla sig till som läroboksförfattare då varje skribent står i 
en tradition av kunskap som är relativt begränsad. Härenstam menar då att det är bättre att en 
läroboksförfattare “medvetet kan välja med utgångspunkt från brett accepterade värderingar, än 

                                                
11 Härenstam (2000) s. 75-79. 
12 Härenstam (2000) s. 108. 
13 Härenstam (2000) s. 119. 



9 

 

att göra val omedveten om vilka värderingar som egentligen styr”14. Därmed erkänner hen att ett 
visst urval har gjorts15.  

I relation till Härenstams forskning står vår studie relativt nära. Vi kommer, precis som 
Härenstam, undersöka orientaliska uttryck vid framställningen av en österländsk religion i 
läroböcker.  Undersökningen som Härenstam bedrivit är betydligt större än den vi har möjlighet 
att utföra vilket leder till att fokus inte kan läggas på för många saker. Vi fokuserar därför på de 
orientaliska uttryck som formas vid framställningen av hinduism och vilket meningserbjudande 
som erbjuds. Dock ställer vi våra resultat i relation till Härenstams undersökning då de båda är 
österländska livsåskådningar som ska analyseras.  

Vi använder oss även av Härenstams avhandling Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i 
läroböcker i religionskunskap. Den fokuserar på islam och dess framställning i läroböcker. Han 
har ett brett material med böcker som publicerades innan 1962 års läroplan fram till böcker som 
publicerades efter 1980 års läroplan.16 Sedan studerar Härenstam de rådande läroplanerna och 
vilken bild av islam som muslimska författare presenterar i sina läroböcker och gör en 
jämförande studie.17 Denna studie hjälper oss i vårt arbete då Härenstam behandlar läromedel 
och religion. Studien behandlar frågor om föreställningen "vi" och "dem". Den tar upp hur 
människor kan tänka kring framställningar av andra religioner, exempelvis porträtteringar av 
islam som annorlunda och kvinnoförtryckande.18 Härenstam ser två problem med 
framställningen av islam. Begreppet islam problematiseras inte och de exempel som finns är i 
stort sett bara negativa.19 Många tar även upp samhällsförhållanden till skillnad från de 
muslimska författarna som mer fokuserar på islam som lära.20 

Kjell Härenstam har även granskat läroböcker om hinduism vilket har skett på uppdrag av 
Skolverket. Han har granskat innehållet i ett antal läroböcker för högstadiet och gymnasiet som 
är skrivna på 2000-talet och som således följer Lpo94 och Lpf94. Syftet med denna undersökning 
är att se om kunskapsinnehållet som finns i läromedlen är förenligt med skolans värdegrund. Står 
de i konflikt med varandra? Om en konflikt kan ses, är det då försvarbart att framställa 
religionerna på det sätt som de görs?21 Som material till sin analys har Härenstam ett urval av 
läroböcker i både historia, religionskunskap och samhällskunskap. De två religionerna som 

                                                
14 Härenstam (2000) s. 121. 
15 Härenstam (2000) s. 119-121. 
16 Härenstam (1993) s89-90, 103. 
17 Härenstam (1993) s. 94-96. 
18 Härenstam (1993) s.127-128. 
19 Härenstam (1993) s. 150, 271-272. 
20 Härenstam (1993) s. 277-278. 
21 Härenstam (2006) s. 4. 
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analyseras är islam och hinduism, islam för att den stora debatten som varit kan ha fått större 
uppsyn i hur den religionen presenteras och hinduism eftersom att det är Indiens största religion 
och för att Indien som land har haft en snabb utveckling de senaste åren.22 

Det resultat Härenstam kommer fram till är att islam har fått en mer positiv framställning i 
läroböckerna och det står överens med hans egen forskning om just islam i läroböcker. Denna 
positiva utveckling har enligt Härenstam många olika faktorer. Exempelvis den ökade debatten i 
massmedia och den växande muslimska befolkningen har i Sverige fått en betydande roll i vad 
som skrivs i läroböckerna. Dock pekar Härenstams undersökning på att hinduismen inte har gått 
samma utveckling till mötes. Debatten om hinduism i massmedia är obefintlig och de 
hinduistiska samfunden är relativt små och skapar ingen stor opinion. Härenstam menar på att 
framställningen av hinduism kan skapas utifrån fler fördomar som författarna inte är medvetna 
om och att de kan komma undan med det då det verkar till synes mindre kontroversiellt.23                                                                                                          

En annan forskare som har berört hinduism i läroböcker men från ett annat perspektiv är 
Masoud Kamali. Han har på uppdrag av statens offentliga utredningar skrivit ett kapitel i 
Skolböcker och kognitiv andrafiering. I SOU 2006:40 om läroböcker och hur olika religioner 
framställs. Till skillnad från Härenstams undersökning fokuserar Kamali på hur 
skolboksförfattare andrefierar de religioner som inte är kristendomen. Därmed påverkas elever i 
skolan av innehållet i böckerna då det skapas ett ”vi” och ”dem”. Han studerar tre religioner i 
gymnasieböcker i religionskunskap och historia. Dessa är islam, hinduism och kristendom. 
Kamali menar att islam och hinduism är "de andra" och kristendomen representerar "vi". Vi 
kommer att fokusera på vad Kamali säger om hinduism då det är vad vår studie kommer att 
handla om. 

Kamali menar att det religiösa beskrivningen av hinduism i läroböckerna är liten och i stället 
för att fördjupa innehållet i religiös praxis fokuserar författarna på socioekonomiska och 
kulturella förhållanden i Indien. Han menar på att författarna inte heller tar någon hänsyn till 
mångfalden som finns i landet, faktorer som etnicitet, klass, ålder etc. som är av stor betydelse 
för sambandet med utövandet av religion. De skildringar som görs representerar i stort sätt bara 
de traditioner som finns ute på landsbygden, vilket gör att Indien ses som ett land utan 
modernitet. Läroboksförfattarna skapar en stor förvirring då det är svårt att avgöra vad som är 
religion och vad som är sociala, politiska eller kulturella sammanhang.24 Detta är enligt Kamali 
ett resultat av en andrefiering som sker i böckerna, då hinduismen står i relation till kristendomen 

                                                
22 Härenstam (2006) s. 9. 
23 Härenstam (2006) s. 47.    
24 Kamali (2006) s. 58. 
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och därmed skapas en enkel och onyanserad framställning av en religion som är betydligt mer 
mångfacetterad än västerlandets kristendom.25 

Kamalis studie är användbar då den avgränsar oss i vårt arbete. Det ger oss även en god syn 
eller framförallt en mer nyanserad bild över hur hinduism framställs tillsammans med 
Härenstams studie. Den bidrar till en ökad förståelse om hur framställningen av hinduism kan se 
ut i den ickekonfessionella religionsundervisningen som finns i Sverige. Denna granskning står i 
relation till vår undersökning relativt nära.  

     

3.1.3 Forskning om hinduism och orientalism 
Då hinduism är en relativt komplex religion är det viktigt när vi granskar innehållet i 
läroböckerna att vi har någon fakta att ställa i relation med vad som framställs i läroböckerna. Vi 
har därför valt att ta med två böcker om hinduism, dessa är professor Eva Hellmans bok 
Hinduiska gudinnor och kvinnor - en introduktion och An introduction to hinduism som är 
skriven av Gavin Flood.  

Hellmans bok fokuserar på porträtteringar av hinduiska gudinnor men ger även en allmän 
beskrivning av den hinduiska bilden på det gudomliga. Här kan vi till exempel finna mycket 
användbar fakta att luta oss mot när vi senare kommer att göra vår egen studie. Hellman 
beskriver bland annat den “stora” och den “lilla” traditionen. Detta beskriver mycket bra hur 
hinduismen är uppbyggd och hur omfattande den är. Den “stora traditionen” kan ses som den del 
där frågor av utomvärldslig natur tas upp till exempel moksha (befrielse från födelse och död). 
Denna tradition är knuten till exempel till heliga texter och tempeldyrkan. Den “lilla traditionen” 
kopplas istället ihop med det vardagliga, den är knuten till hemmen eller platser i naturen och 
behandlar inomvärldsliga frågor som till exempel hälsa och framgång. Den traderas vidare 
muntligt tillskillnad från “stora traditionen” som förs vidare via texter. Denna bok är av intresse 
att ta upp när vi gör vår studie då vi kan undersöka om det är mest den stora eller lilla traditionen 
som framställs i läroböckerna.26  

Floods bok försöker snarare presentera en bred bild av hinduism och innehåller därför många 
olika teman. Det är givande oss för att vi ska kunna jämföra den fakta som finns i läroböckerna. 
Redan i sin inledning berättar Flood att boken ska försöka synliggöra många av de olika 
traditionerna som ryms inom det konstruerade begreppet hinduism.  Dock erkänner han samtidigt 

                                                
25 Kamali (2006) s. 93-94. 
26 Hellman (1998) s.7-8. 
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att det är svårt att få med allt då det är en tradition som är 5000 år gammal och som har funnits i 
ett stort geografiskt område, vilket har lett till olika utvecklingar.27 

Vi väljer att ta med denna bok för att den är ett tydligt exempel för vad det forskas om inom 
hinduism. Dels ger det oss en bild över forskningsläget ser ut men boken är även till nytta för vår 
egen studie när det handlar om ren fakta.    

Richard Kings bok Orientalism and religion tar upp och behandlar olika kategoriska 
konstellationer kring den kulturella symboliken av det mystiska österlandet i det moderna 
västerlandets medvetande. King vill även försöka visa hur religion och kultur inte bara är två 
separata maktrelationer utan att det är i dessa som maktrelationer utövas och befinner sig. King 
koncentrerar sig i sin analys på föreställningen om det mystiska öst som ett rådande tema inom 
västerlandets förståelse för Indien som det annorlunda, speciellt i relation med vetenskapliga 
närmanden när religion och mysticism studeras.28 King går in och förklarar mysticism och 
försöker visa att mysticism vanligtvis brukar ses som personlig, politisk och utomvärldslig men 
som även används som en kategori för att styrka vissa maktrelationer.29 

Vidare diskuterar han hur vi i väst, dels genom vårt akademiska arbete har skapat en bild av 
öst som till stora delar vilar på ett västerländskt tankesätt. Han förklarar sedan hur det har gått till 
och diskuterar Edward Saids arbete Orientalism. Han riktar sedan ögat mot indiska religioner och 
visar på hur det kan se ut. King gör sedan tre studier med detta som bakgrund där han analyserar 
hinduismens utveckling till en världsreligion, kolonialismens påverkan på studiet av buddism och 
vilken roll västerländska orientalister och indiska intellektuella har haft i konstruerandet av 
bilden av hinduism som en typ av mysticism.30  

Denna forskning är relevant för vår studie då vi i likhet med King studerar på hur hinduism 
porträtteras i läroböcker och i användandet av begreppet hinduism kan dra nytta av hans 
slutsatser för att jämföra och stärka våra egna. 

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs de teoretiska begrepp som vi har använt för att, med hjälp av en 
diskursanalytisk metod, analysera innehållet i läroböckerna och hur författarna beskriver 
hinduism. Dessa teorier är eurocentrism och orientalism och de ligger relativt nära varandra, båda 
teorierna grundar sig i föreställningen om västerlandet som innehavandet av tolkningsföreträde.  

                                                
27 Flood (1996) s. 3. 
28 King (1999) s.1-2. 
29 King (1999) s.7-9. 
30 King (1999) s. 82-143. 



13 

 

3.2.1 Eurocentrism 
Stefan Jonsson har i sin bok Världen i vitögat diskuterat eurocentrism utifrån olika exempel och 
hur västerlandet påverkat resten av världen. Hans definition av eurocentrism tar sin utgångspunkt 
i begreppet universalism som ska vara någonting universellt för hela världen men som har 
“förvandlats till den västerländska civilisationens adelsmärke”31. Utifrån denna definition har 
eurocentrismen påverkat världsbilden i två tydliga kategorier, den ena handlar om 
historieskrivning och den politiska utvecklingen i världen medan den andra handlar mer om idéer 
som har påverkat hur vi människor ser på vår omvärld. Den västerländska tolkningen av historien 
har verkat som sanning och den västerländska kulturen och politiken är ett exemplariskt exempel 
för ett gott samhälle. Universalismen enligt Jonsson är den del av människan som inte har någon 
kulturell påverkan och som kan möta en annan människa med förståelse. Därmed är 
universalismen något som kan anammas utifrån de mest grundläggande samhällsfunktionerna 
och inte utifrån en allmän kulturell gemenskap. Således kan inte den västerländska kulturen 
enligt Jonsson ses som något som kan gälla för hela världen. Dock är eurocentrismen påtaglig 
och har varit påtaglig i historien där ord som frihet, jämlikhet och solidaritet har varit centrala för 
att kunna underlägga sig andra samhällen.32  

Vid beskrivandet av andra kulturer finns två parametrar, en antropologisk kulturbeskrivning 
och en hierarkisk. Detta leder till att en kultur kan ha en rik kultur sett med antropologiska ögon 
men utifrån den hierarkiska beskrivningen har kulturen helt andra värderingar än den europeiska 
och då ses den kulturen som outvecklad och mindre värd. Exempel på sådana kulturer är till 
exempel den arabiska eller indiska. Att alltid jämföra kulturer utifrån en ett perfekt exempel, den 
västerländska kristna kulturen, är själva kärnan i det eurocentriska tänket.33 Således är det 
eurocentrism som vi kommer att utgå ifrån när vi analyserar läroböckerna. Beskrivs hinduism 
utifrån tanken om ett Europa som centrum för universella värderingar? 

3.2.2 Orientalism 
Orientalism liknar eurocentrism till vissa delar då båda har ett fokus på hur väst har 
tolkningsföreträde och som skapar en föreställning om ett "vi" och "dem", därigenom kan de 
också få makten politiskt men även i andra områden. Genom att skapa orientalen som bor i 
Orienten uppstår en dikotomi där orientalen är den andre och som är allt som västvärlden inte är, 
det sker således en andrefiering. Om det finns ett sammanhållet och normativt "vi" måste det 

                                                
31 Jonsson (2005) s. 16-17. 
32 Jonsson (2005) s. 18-19. 
33 Jonsson (2005) s. 182-183. 
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även finnas ett avvikande "dem". Enligt många forskare är det något som sker i dagens skola. När 
skolan diskuterar vilka som är vi skapar den dessutom ett dem, vilket leder till att många elever 
känner sig utanför detta vi, de diskrimineras och känner ingen tillhörighet. När skolan skisserar 
den andre skapar den på ett systematiskt sätt en andrefiering. Denna andrafiering är en 
reproduktionsprocess som har två vägar. I till exempel religionsböcker definieras alltid vi-et med 
kristendom, att vara vit västerlänning med sin plats i västerlandet och de avvikande andra som till 
exempel islam, judendom eller hinduism alltid värderas i förhållande till kristendomen.34 
Orientalism behöver inte alltid betyda att andrafiera orienten utan kan även visa sig utifrån en 
exotifiering av orienten. Denna exotifiering behöver i sig inte betyda en andrefiering utan bygger 
på att de som skriver om orientens kulturer använder ett språk som beskriver den som något 
exotiskt och spännande.35  

En utav de främsta forskarna inom ämnet är Edward Said som skrev boken Orientalism redan 
1978 men som samtidigt är en stor kritiker av begreppet. Han menar att alla som sysslar med 
orientalism oavsett vilket forskningsfält hen kommer ifrån, är också den som reproducerar just 
orientalism.36 

Edward Said brukar nämnas som orientalismbegreppets grundare. Han ser orientalism som en 
väg där människor kan förlika sig med orienten som en europeisk konstruktion med en speciell 
plats i den europeiska erfarenheten. Orienten är den plats där väst har sina äldsta och rikaste 
kolonier, vårt ursprung, våra språk, civilisationer och vår kultur kan sägas härstamma därifrån 
och det är den plats där vi oftast finner den andre. Orienten har således hjälpt Europa att definiera 
sig.37 

Orientalism är något som följaktligen företräder västerlandets institutionaliserade kunskap om 
just orienten var på orientalismen utövar sin makt åt tre håll, mot orienten, mot orientalisten och 
mot den västerländske konsumenten av orientalism. Detta trepartsförhållande skapar i sin tur inte 
en helt sann bild av orienten. Orienten muras in och bestraffas för att den inte ligger inom 
Europas gränser och den oinvigda västerlänningen håller det som skrivs för sant. Sanningen blir 
således en funktion av de lärdas bedömning och inte av materialet i sig.38 

Orientalismen har sedan sin början haft ett tankemönster som grundar sig i ett ”vi” 
(Väst/västerlänningar) och ”dem” (Öst/orientalerna). Således skapas en polarisering där 

                                                
34 Kamali (2006) s. 13-14, Said (2000) s. 7-8, 64. 
35 Said (2000) s. 120 
36 Said (2000) s.7-8, 64. 
37 Said (2000) s. 64-68. 
38 Said (2000) s. 146-147. 
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orientalen blir mer orientalisk och exotisk och västerlänningen mer västerländsk. Dessa 
distinktioner leder oss till ett sätt att tänka, att kanalisera tänkandet i en östlig och en västlig del. 
Denna tendens befinner sig i själva mittpunkten av västerlandets orientaliska teori, praktik och 
värderingar. Här tas makten som väst har över öst för given och ges en status som vetenskaplig 
sanning.39     

Denna sanning har omformats av orientalisten för sin och sin kulturs skull och ibland för vad 
hen tror för orientalernas skull. Denna formade sanning lärs sedan ut, finns i tidskrifter, 
traditioner, har sin egen vokabulär som alla är i förbund med och understödda av de kulturella 
och politiska värderingarna i väst.40 Detta fortsätter och dagens moderna orientalism är inte något 
som kan ses som ren objektiv kunskap utan bör ses som en uppsättning strukturer som ärvts och 
sedan sekulariserats och moderniserats. Orientalism är således en samling diskurser, gemensam 
praxis, ett bibliotek samt en uppsättning vedertagna idéer som alla måste ta del av och som förts 
vidare genom tiderna.41 

Orientalism och dess teori och praktik reproduceras hela tiden efter vad andra vetenskapsmän 
sagt och gjort. Detta leder till att den kunskap eller den sanning som visas upp i sin tur 
reproduceras och formas i västerländska tankegångar för att passa in i de rådande kulturella och 
politiska värderingarna. Det som sägs om Orienten sägs utifrån ett västerländskt perspektiv och 
inte utifrån det perspektiv som analyseras. Bilden blir därmed skev och det är detta som 
orientalism handlar om när en person försöker se Orienten för vad det är men eftersom hen har 
ett bagage med sig in i analysen tolkas det omedvetet ändå till ett västerländskt perspektiv.42  

 

3.2.3. Diskurser om eurocentrism och orientalism  
Dessa två teorier har gemensamt i att de båda har västerlandet som utgångspunkt i tolkningar och 
beskrivningar av det som inte ligger i väst. Beskrivningar av det som inte är väst genomförs 
utifrån ett perspektiv där väst ändå är normen och beskrivningar görs utifrån denna norm. De 
båda teorierna har betydelse för oss i vår studie då de fungerar som ett filter eller ger oss vissa 
nycklar till hur vi kan angripa de texterna som analyseras. Orientalism fokuserar mer på en 
exotifiering och ett främliggörande av andra kulturer och eurocentrism fokuserar på ett 

                                                
39 Said (2000) s.120. 
40 Said (2000) s.147. 
41 Said (2000) s.216-217. 
42 Said (2000) s.64. 
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värderande av den andra kulturen utifrån västerlandets egna värderingar. De båda teorierna är 
dock nära sammanlänkade då båda beskriver en definitionens makt.  

Eftersom de är besläktade idéer kan de ses som samförekommande i texter som analyseras. 
Texten kan alltså vara både av eurocentrisk karaktär och orientalistiskt styrd. Genom att visa på 
detta kan man få ett större djup i analysen som visar på detta släktskap och hjälper oss i vårt 
sökande efter det meningsskapande som finns i texterna.  

Vår teoretiska utgångspunkt blir därför dessa teorier om eurocentrism och orientalism, utifrån 
vilka vi undersöker representationer av hinduism med hjälp av diskursanalytisk metod.  

 Det ska dock poängteras att dessa ej enbart är teorier utan även något som faktiskt pågår när 
framställningar och diskussioner kring orienten görs. Med detta menas att när orienten 
diskuteras, framställs eller på andra sätt används sker om än omedvetet en förskjutning av 
perspektiv. Man ser orienten genom västerländska ögon och försöker förklara dem med hjälp av 
en västerländsk begreppsapparat. Det är här diskursanalysen om orientalism med dess inslag av 
främmandegöring, andrefiering och exotifiering och eurocentrism kommer in och kan förtydliga 
dessa perspektivförskjutningar. Vi använder oss av dessa teorier för att försöka synliggöra dessa 
förskjutningar i läroböckerna.  

3.2.4 Meningserbjudande 
Vi har analyserat ett kunskapsinnehåll, läroböcker. Utifrån innehållet har vi letat efter någonting 
som visar vilka normer och värden som förmedlats i innehållet. Religionsundervisning till 
exempel kan ses som en social handling där den utöver att förmedla ett innehåll också förmedlar 
normer och moral som ett meningserbjudande. Undervisningen genomförs utifrån normer och 
värderingar där den förmedlar till eleverna vad som är rätt och vad som är fel, hur vi ska ses på 
oss själva och mot vilka vi definierar oss mot.43    

För att detta ska ses som intressant måste vissa antaganden göras. Undervisningsinnehållet 
ger på förhand inget givet meningserbjudande, det vill säga, det finns inga på förhand givna svar 
för vilka meningserbjudanden som erbjuds beroende på vilken skola som studeras. Utifrån 
ovanstående synsätt har olika läroböcker olika karaktär då författarna har skilda uppfattningar, 
traditioner och syften med hur deras bok ska användas, vilket även det kan ses som 
meningserbjudande. Dessa val kan problematiseras på tre sätt; som beroende av historiska och 
sociala faktorer eller i förhållande till eventuella bakomliggande vetenskapliga discipliner eller 
som uttryck för politisk styrning.44  

                                                
43 Englund (1997) s. 120, 127-128. 
44 Englund (1997) s.121. 
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Vi kommer att återkomma till detta under vår diskussion där vi visar på vilket 
meningserbjudande som ges till våra elever genom de läroböcker vi valt att analysera. 
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4. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka läromedel och dess beskrivning av hinduism. Detta för 
att se om framställningen har förändrats över tid och således har studien en jämförande karaktär. 
Med utgångspunkt ur Härenstam och Kamalis studier vill vi utifrån de resultat de kommit fram 
till på studera det har sett ut över tid men även undersöka hur det ser ut i dagens läroböcker, för 
att få en större överblick över om det sker en förändring i hur läroboksförfattare har valt att 
porträttera hinduism. Det är intressant att undersöka hinduism i läroböcker då religionen inte får 
något utrymme i den offentliga debatten vilket enligt forskning har lett till en långsammare 
utveckling i läroboksförfattarnas strävan efter objektivitet jämfört med till exempel islam.45 De 
frågeställningar som vi vill ha svar på är:  

  

● Hur introduceras och framställs hinduism i religionsläroböcker från fyra olika tidsperioder, 

1970-talet, 1980-talet, 1990-talet och 2010-talet? 

● Vilka typer av generaliseringar tas upp i läroböckerna?  

● Är det en inkluderande eller exkluderande bild av hinduism som tas upp?  

● Finns det ett vi och dem i texten och hur ser detta ut i så fall?  

● Förändras framställningen av hinduism i religionsläroböcker under perioden 1970-2012? 

● Vilket meningserbjudande ges i läroböckerna under de årtionden vi avser att undersöka?  

 

                                                
45 Härenstam (2006) s. 47. 
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5. Metod 

5.1 Analysmetod 

Vi kommer att använda oss av en textanalys för att undersöka hur hinduism framställs i 
läroböcker. Vi kommer att leta efter beskrivningsmönster i läroböckerna främst med hjälp av 
teorier om eurocentrism och orientalism. Den formen av textanalys vi har valt att använda oss av 
för att besvara våra frågeställningar är diskursanalys. En diskursanalys går ut på att analysera 
verkligheten som i vårt fall finns i läroböcker. En diskurs är även mer en bara en metod, det är en 
teori för att studera makt. I detta fall är det makten att skapa verkligheten och hur den 
konstitueras i texten, specifikt för vår studie, hur det skrivs om hinduism i läroböcker.46  

Vi kommer med hjälp av vår diskursanalys kunna urskilja normer och värderingar i de texter 
vi avser att undersöka. Den analys vi använder oss av är Leif Östmans metod som han beskriver i 
texten Analys av utbildningens diskursivitet: Normer och följemeningar i text och handling i 
Utbildning & Demokrati. Östman presenterar i texten ett pragmatiskt sätt att undersöka texter 
och annan klassrumskommunikation. Genom denna metod kan en forskare identifiera de normer 
och följemeningar som åläggs elever och som de själva tillägnar sig när de ska lära sig ett 
kunskapsinnehåll.47 

Enligt Östman kan en analys av denna form genomföras på två sätt. Det första går ut på att 
fokusera på uttalanden som är explicit värderande. Det andra sättet går ut på att fokusera på de 
normer som ligger till grund för elevers lärande. Det är således en form av biinlärning eller en 
dold läroplan. Östman utvecklar denna idé genom att föra in nya idéer från det diskursanalytiska 
och läroplansteoretiska forskningsfältet.48  

Östman går sedan in och exemplifierar hur en forskare kan undersöka och analysera 
följemeningar i text och handling, där en följemening enligt Östmans text har samma innebörd 
som den dolda läroplanen med skillnaden att följemening fokuserar specifikt på 
socialisationsinnehållet i det kunskapsinnehåll som eleverna förväntas lära sig. Genom detta 
identifieras potentiella värdekritiska måltavlor i utbildning, undervisning och lärande av ett 
kunskapsinnehåll.49 

                                                
46 Jørgensen & Phillips (2000) s.74. 
47 Östman, L. (2008) s.114. 
48 Östman, L (2008) s. 114-116. 
49 Östman, L (2008) s.116-119. 
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Precis som Östman, har vi valt att dela upp vårt analysarbete i tre steg: kartläggning, 
norm/språk analys och moralisk kontextualisering. Kartläggning går ut på att presentera vad som 
sägs om hinduism i läroböckerna och hur det sägs. Vi tar upp det som står i texten och hur det 
skrivs. I en norm/språk analys undersöks först på steg ett, vad som sägs om hinduism och hur det 
sägs och jämför det sedan med vad som skulle kunna sägas och hur det skulle kunna sägas. För 
att göra denna analys kan olika tillvägagångssätt användas. Dels kan forskaren använda sig av två 
texter som tar upp samma socialisationsinnehåll och jämföra dessa. Ett annat sätt är att läsa in sig 
på ämnet och kring den relation eller synsätt hen är intresserad av vilket är vad vi har gjort. 
Genom att använda oss av teorierna och diskurserna orientalism med dess exotifiering och 
eurocentrism kan vi se vad som inte sägs men som ligger till grund för skapandet av normer, 
dessa kommer även att sammanvävas. Utifrån denna jämförelse formuleras en norm för 
inneslutning och uteslutning. Sist har vi moralisk kontextualisering som går ut på att vi behandlar 
den identifierade normen som en moralisk norm; Vi sätter den relativa normen i ett 
moraliskt/etiskt sammanhang för att sedan ge normen ett värde och värdera den i det givna 
sammanhanget.50  

På så sätt når vi de normer och värderingar som diskursanalysen ämnar göra. Detta ger oss 
också svaren på våra forskningsfrågor om hur hinduism framställs i läroböcker.  

 

5.2 Urval 

Vårt urval baserar sig på läroböcker som står i relation till de läroplanerna som varit aktuella, 
från Lgr 69 fram till Lgr 11. Vi har utifrån detta valt att ta med två böcker som står i relation till 
varje läroplan förutom Lgr 11 där vi valt att ta med fyra läroböcker för att kunna få en bred bild 
av hur det ser ut idag. Anledningen till att vi valt två böcker från de tidigare läroplanerna och inte 
fler är för att tiden inte fanns till mer än det antal vi valt. Arbetet skulle då bli för stort. Dock ger 
det en historisk tillbakablick medan vi får ett högt urval i de nya läroböckerna. Vi gör därmed en 
historisk analys av läroböcker och en nutida analys från Lgr 11. 

Vi har valt att följa de läroplaner som finns därför att det är de som sätter upp ramen för vad 
som ska stå i läroböckerna. När en ny läroplan antas bör även läroböckerna förändras till sitt 
innehåll vilket gör det intressant för oss att göra denna avgränsning. Den problematik som finns 
med det urval vi gjort är frågan om de läroböcker vi valt ut är representativa för den tid vi avser 
att undersöka. Detta kan i synnerlighet vara en problematik utifrån det avseendet att vi valt ut två 

                                                
50 Östman, L (2008) s. 116-119, 122-127. 



21 

 

läroböcker från de tidigare årtiondena vilket enligt vissa kan vara för få böcker för att 
upprätthålla representativiteten. Dock anser vi att med vårt urval strävar vi inte efter att uppnå 
någon form av generaliserbarhet då denna typ av arbete hade behövt vara betydligt mer 
omfattande än vad som är realistiskt inom ramen för detta examensarbete. De böcker som står i 
relation till den Lgr 11 anser vi emellertid vara representativa. 

Något som vi inte gör men som kanske skulle kunna ses som naturligt är en jämförande studie 
mellan läromedlen och läroplanstexterna. Vi anser dock att detta skulle ta för stor plats och vårt 
fokus skulle förflyttas från läromedlens framställning av hinduism till en jämförande analys 
mellan läromedel och läroplaner. Men detta år något som vi ser att forskning framöver skulle 
kunna rikta in sig på. 

Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att undersöka introduktionstexterna i de avsnitt i 
böckerna som handlar om hinduism. Med introduktionstext menar vi den text som inleder 
kapitlet fram tills en ny huvudrubrik kommer. Därmed kan omfånget på introduktionstexten 
variera, både i antal sidor men även i själva innehållet då till exempel vissa böcker har fler bilder 
än andra. Således blir det intressant att se vad författarna väljer att ta med. Introduktionskapitel 
analyseras sedan utifrån ett orientalistiskt och eurocentriskt perspektiv.  

Vi har i denna studie valt att rikta in oss på högstadieläroböcker. Dessa läroböcker är vad vi 
skulle kunna kalla en ordentlig introduktion till ämnet. Elever läser dock om världsreligionerna 
under mellanstadiet vilket även skulle kunna vara intressant för vår studie. 51 Dock har tiden vi 
haft på oss för studien och det faktum att vi utbildar oss till högstadielärare gjort att vi valt 
böcker som är inriktade mot högstadiet. 

 

5.3 Material  

De böcker vi valt att undersöka under respektive läroplan är: från Lgr 69, Religionskunskap för 
grundskolans högstadium av Harry Herméren från år 1970 och Religionskunskap 
Högstadieboken av Lennart Husén från år 1978. Från Lgr 80, Religion och liv Lennart Husén, 
Karin Skrutkowska och Leif Berg från år 1983 och Religionsboken för grundskolans högstadium 
av Carl Gustaf Boëthius från år 1982. Från Lpo 94, Religion av Bo Nylund och Melker 
Wesslegård från år 1996 och Religion och liv av Leif Berg och Lennart Husén från år 1997. Från 
Lgr 11 Religion och liv av Leif Berg och Gunilla Rundblom från år 2013, Religion. Ämnesboken 
av Ingrid Berlin och Börge Ring från år 2012, Prio. Religion 8 av Ole Högberg, David Isaksson 

                                                
51 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap. 
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och Mats Sundqvist från år 2012 och Religion B av Mats Molund och Kenneth Arvidsson från år 
2011. Det är dessa böcker som har analyserats i vår studie och utgör studiens källmaterial.  
 

5.4 Reflektion över metod 

Vi kommer som sagt i vår analys att tolka lärobokstexter från tio olika böcker. Vi kartlägger och 
analyserar, i analys delen sker alltså en tolkning av materialet som man skulle kunna diskutera. 
Hur vet man om en tolkning är sann? Svaret på denna fråga är nej en tolkning kan aldrig vara helt 
korrekt eftersom det är en tolkning, den kan bara vara mer eller mindre sannolik eller trovärdig. 
Tolkningar sker också oftast genom personliga omdömen och erfarenheter. Men något som 
skulle kunna stärka dessa är våra teorier och diskurser här finns det konkreta exempel på hur 
andra tolkar text genom t.ex. eurocentrism eller orientalism. Detta gör att vi tolkar utifrån dessa 
tankemönster och begreppsapparater vilket gör att det. Vi lutar oss alltså på tidigare forskning när 
dessa tolkningar görs vilket gör våra tolkningar mer sannolika och trovärdiga vilket leder till en 
analys som i alla fall följer tidigare forskare som behandlat liknande material. Vi motiverar alltså 
våra tolkningar genom att basera dem på tidigare tolkningar.52  

Hur kan man då förhålla sig till tidigare tolkningar då vår förståelse av dem kan vara 
påverkade av vår egen förförståelse som vi inte har någon egentlig kontroll över. Metodologisk 
tolerans kan vara ett svar på detta. Det innebär en öppenhet inför tolkningar det vill säga att man 
aldrig kan vara säker på att ha funnit den riktiga utan måste hela tiden vara öppen inför andra 
tolkningar också kan ha något viktigt att framföra.53 

Studiens pålitlighet eller reliabilitet kan i alla fall sägas ha en god grund för att kunna hållas 
för sannolik eller trovärdig genom denna diskussion. Denna öppenhet och förhållandet till 
tidigare tolkningar blir viktig då den kan ge oss den trovärdighet som behövs för att analysen ska 
kunna ses som trovärdig.54  

När det kommer till själva valet av metod ser vi att det nästan inte gått att göra på något annat 
sätt just för denna studie. Vi skulle kanske kunnat välja en mer systematisk innehållsanalys där vi 
även inkorporerade läroplaner i studien. Något som vi ser som högst intressant men som inte 
riktigt skulle fått plats. Sen finns det så klart olika former av textanalyser. Vi skulle kunna 
använda oss av Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. Den ger oss möjlighet att 
inte bara ser hur texten konstruerar verkligheten men även hur själva texten är konstruerad. Man 

                                                
52 Gilje & Grimen (2007) s.198-199. 
53 Gilje & Grimen (2007) s.199-200. 
54 Esaiasson (2007) s.64-65. 
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tittar på tidigare diskurser för att säga något om vad som sägs i den text som analyseras. Vi vill 
dock enbart se på de material vi använder oss av och anser därför att Östmans metod skulle ges 
oss en större relevans. Då den på ett enkelt sätt delar upp arbetet vilket gör det klart för både oss 
och våra läsare för hur vi går tillväga i processen.55  

I övrigt har vi läst varandras textanalyser och försökt hjälpa varandra under processens gång. 
Genom att dels bedöma varandras tolkningar men också jämföra dem för att få en så samstämmig 
analys som möjligt. 

 

                                                
55 Esaiasson (2007) s.237-257. 
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 6. Analys 

Vår analys består av två delar, den ena analysen är en analys av de böcker som står i relation till 
Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Den andra analysen är en nutida analys som behandlar de böcker som 
står i relation till den nuvarande läroplanen Lgr 11. Vi utgår alltså från Östmans 
diskursanalysmetod som består av tre delar, kartläggning, norm/språkanalys och moralisk 
kontextualisering. Dock för att vara mer tydliga i vårt resultat kommer kartläggning och 
norm/språkanalys behandlas under samma rubrik, det vill säga, innehållet redovisas och 
diskuteras i samma avsnitt. Detta för att det ska bli tydligt vilket innehåll vi analyserar. Sedan 
redovisas den moraliska kontextualiseringen utifrån kartläggningen och norm/språkanalysen. I de 
olika avsnitten behandlas i den historiska analysen ett årtionde i taget och i den nutida analysen 
behandlas en bok i taget.  

6.1. Historisk Analys 

6.1.1. Kartläggning och norm/språkanalys 

6.1.1.1. Läroböcker från 1970-talet 
De böcker som analyseras här är Religionskunskap för grundskolans högstadium och 
Religionskunskap, högstadieboken.  

 I Religionskunskap för grundskolans högstadium introduceras ämnet med en beskrivning av 
Indien som ett stort land med många olika folkslag, språk och religioner.56 Sedan följer några 
exempel på vad som kan ses i Indien:  

“Ofta träffar man på gator och vägar heliga män, s. k.. sadhus, med sin guds märke, t. ex. ett par 
kalkstreck, på panna och armar. Somliga vandrar som pilgrimer till vallfartsorten Bena´res vid 
Ganges, den heliga floden, kanske i hopp om att få dö där. Vissa tider och vissa orter anses så heliga 
att många skattar sig lyckliga, om de skulle få dö eller bli lemlästade under pilgrimsfärden dit, 
särskilt vid en speciellt helig tidpunkt. Andra sitter i gathörnen, oavbrutet mumlande heliga formler 
och likgiltiga för yttervärlden.[...] Européerna upplever vanligen detta som galenskap, Indierna 
anser, att västerlänningarna är religionsfientliga, krigiska, intoleranta och att de har gjort tekniken 
till gud.”57 

Utifrån ett orientalistiskt perspektiv visar citatet på på en exotisk framställning av människor i 
Indien som inte gör annat än att ägna sig åt religiösa saker. Dessa exotiska framställningar har sin 

                                                
56 Hermerén (1970) s. 94. 
57 Hermerén (1970) s. 94. 
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grund i att västerlandet hade makt i forskningstraditionen och därför gav de orientalistiska 
framställningarna en form av sanning som var erkänd av vetenskapen.58 Denna ovanstående 
beskrivning i introduktionen kan ses som något exotiskt men någonting som anses vara sant 
utifrån orientalistiska teorier. Vidare i slutet av citatet poängterar författarna att européerna inte 
tycker att dessa saker är normala medan indierna i sin tur tycker att de från västerlandet är 
militanta och är emot religion. Även om författarna inte skriver ut ”vi” och ”dem” syns 
uppdelningen tydligt. Said menar att om vi använder oss av orientaliska föreställningar leder 
detta till en “polarisering - orientalen blir mer orientalisk, västerlänningen mer västerländsk”59. 
Formuleringen om vad européerna tycker om indierna och vise versa förstärker tanken att det 
skulle vara en stor skillnad mellan ”oss” i västerlandet och ”de” i orienten. 

I Religionskunskap - Högstadieboken introduceras hinduismen med en bild på ett gammalt 
tempel i staden Bhubaneswar i nordöstra Indien. Sedan följer ett avsnitt som har rubriken “Bilder 
från en indisk by”60 och där berättar författarna om en brahmin i ett av Shivas tempel och hur han 
genomför sin morgonbön. 

"Brahminens medhjälpare låter gonggongen ljuda i fem, tio minuter, medan brahminen själv sätter 
sig framför templets lingam och halvhögt läser ur en helig skrift. Gonggongslagen skall väcka guden 
och tala om för honom att människorna är vakna och reda att tjäna honom." 

Vidare beskrivs de kastlösa och hur de utför böner till Krishna utan att ha något tempel.  
 "I de kastlösas del av byn finns inget tempel - det har man inte haft råd med. Men där finns en låg 
stenplattform som byggts upp kring en trädstam. En urblekt röd vimpel på en stång vittnar om att 
detta är en plats för gudsdyrkan. I många av byns hus finns små husaltaren med gudabilder. Där 
förättas bön på morgonen och på kvällen av någon from familjemedlem. Även de fattigaste byborna 
har haft råd att skaffa ett billigt färgtryck, som föreställer någon av gudarna. Krishna, som vanligen 
avbildas som en glad och flöjtspelande herde, sitter inom glas och ram högt uppe på väggen i många 
hus."61  

Dessa citat speglar olika former av religiös praxis. Dock varierar det religiösa livet och kulturen 
beroende vilken by som besöks i Indien och var i landet denna är lokaliserad.  Enligt King är det 
vanligt att beskriva hinduism som en homogen kultur och religion vilket blir problematiskt och 
något som tyder på en orientalistisk framställning.62 

Sist i det första kapitlet finns underrubriken "Hinduismen - En mångskiftande religion" 

                                                
58 Said (2000) s. 120. 
59 Said (2000) s. 120. 
60 Husén (1978) s. 38. 
61 Husén (1978 s. 3.39. 
62 King (1999) s. 109. 
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"Byborna som här berättas om är hinduer. Hinduismen har ca 400 miljoner bekännare i Indien. 
Några miljoner lever i grannländerna. Hinduismen är svår att beskriva, eftersom den är så 
mångskiftande. Inom den ryms ett otal gudar och skilda gudsuppfattningar. I skildringen av byn 
beskrivs emellertid några drag som är typiska för hinduismen: 

• En hindu anser att det gudomliga uppenbarat sig för människorna på många sätt, vid olika 
tidpunkter och i många olika skepnader. Guds ande finns i allt. Det är därför man kan tillbedja 
den i olika gudsuppenbarelser. 

• ”Om gudarna finns många sägner, berättelser och diktverk som man reciterar och lär sig utantill. 
Vedaböckerna har nämnts. Det finns många fler, en del äldre än Bibelns äldsta delar.”63 

Det som är anmärkningsvärt är att författarna skriver bland annat att 400 miljoner i Indien och i 
angränsande länder bekänner sig till hinduismen.64 Det som är noterbart är att författarna inte 
visar på att hinduismen är en världsreligion och att den finns över hela världen och inte bara i 
Indien med omnejd. Denna världsspridning skedde redan i början av 1900-talet i och med jobb 
inom det brittiska imperiet vilket har lett till att det finns hinduer över hela världen, bland annat 
flera hundra tusen i Storbritannien.65 Utifrån det kan det ses som att hinduism inte är något som 
författarna har något emot men som inte finns här i väster utan borta i öster.  

6.1.1.2 Läroböcker från 1980-talet 
Läroboken Religionsboken för grundskolans högstadium har en sidas introduktion. Det är första 
sidan i det nya avsnittet “Religiöst liv i Indien”66 Introduktionen består av tre bilder och en halv 
sidas text. Texten börjar med att hinduismen är den största religionen i Indien och att den skiljer 
sig från de andra världsreligionerna då den inte har någon grundare utan har växt fram i och med 
att “ariska stammar på 1500-talet f.Kr invandrade till Indien och underkuvade urbefolkningen”67 
Vidare skriver författarna: berättar boken om ordet hindu och att det betyder indier. Boken menar 
att det är ett begrepp som är myntat av muslimerna för att kunna klassificera de som varken var 
kristna eller muslimer.68 Därefter står det att: 

“Ordet hindu betyder rätt och slätt indier. Det är muslimerna som myntat begreppet för dem som 
inte tillhör kristendomen eller islam. Hinduerna  själva kallar dock inte sin religion för hinduismen. 
De säger istället Sanatana Dharma, den eviga religionen. De menar att deras religion handlar om 
något som alltid har funnits, som alltid kommer att finnas och som bestämmer hur allting är.”69  

                                                
63 Husén (1978) s. 39. 
64 Husén (1978) del 3 s. 39. 
65 Flood (2006) s. 266. 
66 Boëthius (1982) s. 202. 
67 Boëthius (1982) s. 202. 
68 Boëthius (1982) s. 202. 
69 Boëthius (1982) s. 202. 
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Utifrån citatet diskuterar inte författarna någonting om att begreppet hindu började användas på 
allvar av britterna under sina år som kolonialmakt för att kategorisera de människor som inte var 
muslimer, sikher, janister eller kristna. Det var även britterna som lade till -ismen i hinduismen 
för att sätta en stämpel på den kultur och religion som hörde till brahminerna. Begreppet började 
även senare användas av indierna själva för att skapa en nationell identitet i sin kamp mot 
kolonialismen.70 Här syns det tydligt att läroboksförfattarna har valt att inte ta med det 
västerländska bidraget till begreppet hindu och hinduism. Dock visar författarna på en viss 
nyansering är att de skriver att hinduerna har ett namn för den religionen som författarna kallar 
för hinduism och det är Sanatana dharma.71  

Till sist beskrivs hinduism som världsreligion: "Omkring 84% av Indiens befolkning (650 
miljoner) tillhör nu hinduismen. Som världsreligion räknar den ca 520 miljoner bekännare. I 
Sverige finns bortåt 1000 hinduer, de flesta invandrare."72 Citatet är anmärkningsvärt då 
författarna beskriver hinduism. De belyser visserligen att det finns ca 1000 hinduer i Sverige och 
att den är en världsreligion. Dock visar en karta bredvid texten att hinduer endast finns i Indien 
med omnejd.73 Kartan kan ses som ett uttryck för en eurocentrisk världsbild där den 
västerländska kulturen står i mitten och som figur för den sanna universalismen.74 Denna bild 
upprätthålls av att författarna endast väljer att visa på att hinduismen finns runt Indien, och att 
1000 av de 520 miljoner hinduer finns i Sverige. 

I den andra boken Religion och liv handlar introduktionen om att författarna besöker en indisk 
by och kapitlet är 2,5 sidor långt. Det börjar med en berättelse om en brahmin: 

"I gryningen beger sig brahminen Shri Mookejee till floden, som flyter förbi byn (brahmin = 
medlem av den högsta kasten). […] Väl framme vid floden går han ned i vattnet för att rena sig. Han 
stänker sedan vatten på den sten han skall sitta på när han vänder sig mot solens gud och hyllar hans 
härighet. Entonigt mumlar han en bön och offrar tilsiplantans blad i flodens vatten."75 

Samtidigt går den fattiga pojken Uga förbi och ska fiska i floden för att få ihop mat till sin familj. 
 

                                                
70 Flood (2006) s. 6. 
71 Boëthius (1982) s. 202. 
72 Boëthius (1982) s. 202. 
73 Boëthius (1982) s. 202. 
74 Jonsson (2005) s. 18. 
75 Husén (1982) s. 284. 
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"Så upptäcker han den mumlande Shri och tar en lång omväg in i busksnåren fram till klippan. En 
människa ur de lägre kasterna får inte komma i närheten av brahminen i den här byn, särskilt inte 
när denne ber. Det ornar brahminen, och då måste han bestänka sig med vatten."76 

Det finns även en bild på en brahmin som står i ett vishnutempel där han har tänt en lampa 
framför vishnu och hans fru.77 

Sedan beskrivs det att:  
"I Indiens byar ser man ofta små tempel, dit byborna går enskilt och ber eller offrar. De gudar man 
dyrkar är ofta lokalgudar, dvs de tillbeds bara i den trakten. Fruktbarhetsgudar är vanliga. Man 
offrar mest blommor, växter och frukt till dem, och man ber att skörden skall bli god, att boskapen 
skall föröka sig och kanske att man själv skall få många barn. Allt detta är viktiga ting i en indisk by, 
där de flesta lever av jordbruk. Templen kan också vara för att dyrka någon utav de större gudarna 
som till exempel Shiva eller Vishnu.”78  

Vidare presenteras hur gudarna dyrkas i en familj av ett högt kast där familjen hellre ber hemma i 
sin lilla hörna än att gå till templet. I hörnan finns olika bilder på diverse gudar och dessa går 
även att finnas i de hem som är mindre välbärgade.79 Vidare står det kort om att i den delen där 
de kastlösa bor och att där har de inte råd med något tempel och att ingen brahmin skulle vilja 
vara i ett tempel som låg i en sådan stadsdel. Därför har de endast en stenplatta som används för 
att dyrka gudarna.80 

Detta avsnitt speglar en orientalistisk syn som King pratar om, nämligen att hinduism oftast 
avspeglas som ett enda stort kulturellt fenomen. Han menar att det varken går att prata om 
hinduism som en enad kultur eller religion men att den beskrivs ofta som det. Vi i väst har haft 
svårt att få ihop det resonemanget om att hinduism är något som inte är enat.81 För att introducera 
en religion fokuserar boken på livet i en by på landsbygden och det religiösa livet verkar då som 
normerande exempel för hinduismen, fastän religionen skiljer sig både kulturellt och även i 
religiös praxis beroende på var i världen de troende bor.82  

Sista delen av introduktionen handlar om ett giftermål i byn. Det är ett uppgjort bröllop som 
papporna till de som gifter sig har ordnat.83  

"Det är fäderna som bestämt om giftermålet och hemgiftens storlek (den utrustning kvinnan för med 
sig till det nya hemmet). En astrolog har också tillfrågats, och hans ord har vägt tungt. De flesta 

                                                
76 Husén (1982) s. 284. 
77 Husén (1982) s. 284. 
78 Husén (1982) s. 285. 
79 Husén (1982) s. 285. 
80 Husén (1982) s. 285. 
81 King (1999) s. 109. 
82 King (1999) s. 109. 
83 Husén (1982) s. 285. 
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indier tror att människornas liv bestäms av stjärnorna. Astrologen är därför en oumbärlig person. 
Han förutsäger människans framtid med ledning av stjärnornas ställning vid deras födelse, han 
ställer deras horoskop."84 

I avsnittet om giftermål skriver författarna att de flesta indier tror på att stjärnorna bestämmer hur 
en människas liv kommer att se ut.85 Författarna väljer ordet indier vilket blir problematiskt då 
alla indier inte är hinduer utan bekänner sig till bland annat islam, kristendom och buddhism.86 
Att de då tror på stjärnorna är en formulering som visar på en eurocentrism som definieras utifrån 
en idétradition som bygger på ett västerländskt förnuft87. Här visas även en exotifiering som visar 
på att författarna väljer att ta med det som känns mest främmande för att framställa hindun som 
en exotisk varelse.88 Således beskrivs indierna då som irrationella och dikotomin mellan 
västerlandet och öst späds på.  

Det sista stycket fortsätter med att äktenskapet är viktigt därför är det vanligt med annonser 
om giftermål i tidningarna och att det oftast är föräldrarna som satt i dem. Sedan att det är viktigt 
att de passar ihop när det gäller kast, ekonomi med även att horoskopen stämmer överens.89 

6.1.1.3 Läroböcker från 1990-talet 
I läroboken Religion och liv är introduktionsavsnittet tre sidor långt och innehåller tre bilder, 
brödtext och en faktaruta. Rubriken för avsnittet är “Genomsyrar allt”90 och det handlar om att 
författarna besöker en by i södra Indien. 

 
"Deras enkla hus består av ett enda rum, med väggar av soltorkad lera och tak av halm.  Klockan är 
sex på morgonen när far i huset ringer med en klocka och kallar familjen till morgonbön. [..] Tio 
minuter senare är ceremonin slut. Vi har varit med om en enkel Puja. Så kallas gudstjänsterna inom 
hinduismen. […] Alla i byn är hinduer och i de flesta hem utförs morgonpuja varje dag. I många hus 
är altaret mycket enkelt. Det kan bestå av en liten gudabild i ett hörn."91 

 
Ovanför texten finns en bild på familjen när de står samlade under ceremonin.  

Vidare berättar läroboksförfattarna om templet: 

                                                
84 Husén (1982) s. 286.  
85 Husén (1982) s. 286. 
86 Flood (2006) s. 5. 
87 Jonsson (2005) s. 17. 
88 Kamali (2006) s. 13-14. 
89 Husén (1982) s. 286. 
90 Berg & Husén (1997) s. 286. 
91 Berg & Husén (1997) s. 286. 
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"Templet är byns viktigaste byggnad. Dit kommer ett par hundra besökare varje morgon men också 
vid många andra tillfällen. Vid de stora religiösa högtiderna myllrar det kring templet av festklädda 
människor. Under hela året kommer människorna till templet för att offra till gudare. Men en gång 
varje år kommer gudarna själva ut till människorna. Dagen efter nyårsfirandet bär några männ 
omkring teplets gudabilder och hälsar på i alla hem i byn."92 

På den tredje sidan berättas det från en skolklass i byskolan:  
"En flicka i klassen får frågan om det finns en eller flera gudar. Hon svarar att hon tror att "det finns 
många gudanamn och gudabilder men i själva verket handlar det om en och samma Gud. Det finns 
bara en gudomlig makt i världen." Ett par elever i klassen nickar och visar att de håller med. Men 
några tittar förvånat på flickan och protesterar: "Det är inte rätt! Det finns visst olika gudar! Shiva, 
Vishnu, Kali och många till!"93  

Läraren säger då:  
"Skolan ska lära er elever att läsa, skriva och räkna. Men ännu viktigare är att ni lär er våra heliga 
berättelser. Det är en sagolik kulturskatt som vi indier ägt i flera tusen år. Berättelserna om gudarna 
Vishnu, Rama och Shiva lär oss hur vi ska leva och de avslöjar för oss tillvarons gåtfulla 
hemligheter. Det är ännu viktigare än teknik och matematik."94  

I det första citatet beskriver författarna huset de är gäster i, detta har ingen relevans för texten i 
övrigt. I de senare citaten beskrivs skolklassen där läraren menar på att det är viktigare att lära sig 
om matematik och annat. Dessa exempel ur läroboken tyder på att författarna skapar en bild av 
hinduismen som en religion för de som lever primitivt vilket tyder på ett eurocentriskt tänk där 
det kan finnas en rik kultur men vi väljer att fortsätta skriva om det primitiva för att det som 
beskrivs fortfarande ska vara underlägset västerlandet.95 Att det är viktigare med religiösa frågor 
än med matematik och teknik gäller möjligtvis för den byskolan men precis som Härenstam 
påpekar skedde IT-boomen även i Indien och en mycket snabb teknisk utveckling skedde i landet 
under 1990-talet.96 Följaktligen blir det en missvisande norm som presenteras i introduktionen. 
På samma sida finns det en faktaruta om hinduismen där det bland annat står: 

● "Ordet hindu betyder egentligen indier. Hinduismen är Indiens religion. Omkring 83 
procent av landets ca 900 miljoner invånare är hinduer. 11 procent är muslimer. De övriga 
6 procenten är buddhister, sikher eller kristna. 

● Hinduismen har ingen grundare. Den växte fram i sin ursprungliga form för mer än 3000 år 
sedan, men har förändrats under tidens gång" 

                                                
92 Berg & Husén (1997) s. 287. 
93 Berg & Husén (1998) s. 288. 
94 Berg & Husén (1997) s. 288. 
95 Jonsson (2005) s. 183. 
96 Härenstam (2006) s.11. 
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● Hinduismen har ingen bestämd lära eller trosbekännelse. Tro och rit kan vara mycket olika 
i olika delar av landet" 

● Hinduismen är en levande och färgstark religion, som präglar Indiens litteratur, sång, dans 
och film. 

● För de flesta hinduer genomsyrar religionen tillvaron i både helg och vardag under hela 
livet."97 

I den andra läroboken Religion blir introduktionen två sidor där den ena sidan präglas av en bild 
på några kvinnor vid en flod i solnedgången. Vid sidan om bilden står texten: “Utan vatten inget 
liv. Så växte religiösa föreställningar fram, där vattnet spelade en viktig roll”98. På andra sidan 
finns rubriken “Nanandavaras insikt” och texten handlar om en pojke som ska till templet med 
sin pappa för att offra och be till guden Vishnu. 

“Trottoaren är som vanligt full av vuxna och barn, som sitter på bara marken. En del tigger, andra är 
sjuka och ligger utsträckta i smutsen och dammet. Somliga ser faktiskt ut att vara döende. För första 
gången lägger Nanandavara verkligen märke till deras elände. Han frågar förskräckt: 
Hur kan det komma sig att alla de här människorna har det så svårt? De är fattiga, hungriga och 
sjuka, och de har ingenstans att bo utan måste hålla till på gatan.”99 

Fadern svarar: 
"Det har sin naturliga förklaring, svarar hans far. De här människornas elände beror på hur de har 
levt i sina tidigare liv. Allt vad du och jag gör i det här livet, det får vi belöning eller straff för i vårt 
kommande liv. […] Det finns något som kallas karmas lag. Det innebär att den som har bra karma 
får ett bra liv. Den som har dålig karma får ett sämre liv."100  

Utifrån citatet kan det diskuteras att läroboksförfattarna inte beskriver om det utspelar sig på 
landsbygden eller inne i en stad vilket visar på en medvetenhet hos författarna och därmed ges en 
mer neutral bild av hur religionen introduceras. Texten om pojken när han går förbi alla fattiga 
och sjuka känns dock lite extrem där han just i det här ögonblicket får upp ögonen för varför de 
är fattiga och att hans religiösa nyfikenhet kommer just i denna promenad. Liksom Härenstam 
menar, blir exemplet extremt och ger då en negativ bild av hinduismen.101  

Vidare berättas om den religiösa undervisningen:  
"Man kan likna det vid Svenska kyrkans konfirmationsundervisning, med den skillnaden att de 
hinduiska barn som får denna undervisning studerar i flera år. Folk i allmänhet, det vill säga de allra 

                                                
97 Berg & Husén (1997) s. 288. 
98 Nylund & Wesslegård (1996) s. 284. 
99 Nylund & Wesslegård (1996) s. 285. 
100 Nylund & Wesslegård (1996) s. 285. 
101 Härenstam (1993) s. 272. 
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flesta hinduer, lever dock hela sitt liv utan att ha någon djupare kunskap om hinduismens 
grundläggande tankar."102 

"Hinduernas sätt att tänka och se på världen skiljer sig mycket från vad vi är vana vid. Det kan 
därför vara svårt att hänga med i tankegångarna. Men det finns ett knep, nämligen att använda sig av 
fantasi och nyfikenhet."103  

Dessa citat speglar ett orientalistiskt synsätt då en utav grundbultarna i det orientaliska synsättet 
är att ”vi” i väst inte kan förstå ”de” i öst och får därmed svårt att förhålla oss till det. Det är 
därför västerlänningar försöker definiera till exempel hinduismen utifrån en västerländsk 
begreppsapparat, något som blir problematiskt104. Att då i andra citatet mena på att förståelsen till 
hinduismen endast är möjlig genom fantasi speglar en syn på hinduism som den exotiska 
religionen långt borta.  

6.1.2. Moralisk kontextualisering 

6.1.2.1. Läroböcker från 1970-talet 
I läroboken Religionskunskap för grundskolans högstadium är den genomgående normen att 
hinduism är exotisk, då författarna beskriver det mångfaldiga Indien med att endast ta upp 
exotiska exempel på vad som kan ses i Indien. Detta identifieras även utifrån det som författarna 
avslutar texten med. Att det är fullt normalt i Indien medan européerna menar på att de inte alls 
är normala. Dikotomin mellan dessa två skapas i denna beskrivning och det exotiska Indien 
förblir exotiskt och Europa inte är det.  

I den andra boken är normen att hinduism beskrivs utifrån antingen en brahmins perspektiv 
eller utifrån de kastlösas perspektiv. Därmed lämnas de människor som är mellan dessa två kast 
utanför bilden av hur den religiösa praxisen går till. Därför blir denna framställning av hinduism 
ensidig. Vidare beskrivs hinduism som något som endast finns i Indien och i dess grannländer 
vilket visar på en förställning att hinduismen inte är någon världsreligion. 

6.1.2.2. Läroböcker från 1980-talet 
I Religionsboken visas det att Europa inte vill ha något med begreppet hinduism att göra utan 
begreppets uppkomst läggs istället på muslimerna. Budskapet som förmedlas av författarna är 
således att det var muslimerna som ensamt använde begreppet hindu. Även att författarna nämner 
hinduism som en världsreligion att sedan endast visa en karta på Indien med omnejd visar på en 

                                                
102 Nylund & Wesslegård (1996) s. 285. 
103 Nylund & Wesslegård (1996) s. 285. 
104 King (1999) s. 116. 
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norm som säger att hinduism endast finns borta i öst. Dock säger författarna att det finns cirka 
1000 utövare i Sverige men utifrån detta perspektiv blir det endast en ökning av dikotomin 
mellan öst och väst genom att säga att i Indien finns det 600 miljoner och i Sverige finns det 
1000 utövare. Därmed späds eurocentrismen på där författarna visar på att även om hinduism är 
en världsreligion finns den knappt i Europa. Normen i denna bok handlar följaktligen mycket om 
en dikotomi mellan västerlandet och österlandet.  

I Religion och liv presenteras dels en norm där det religiösa livet finns endast på landsbygden 
utan att nämna hur ett religiöst liv kan se ut i en stad. Den mångfaldiga religiösa praxisen belyses 
inte utan normen för hur hinduismen är skapas utifrån exemplet från byn. Vidare kan en norm 
urskiljas i berättelsen om giftermålet där indierna i texten beskrivs som oförnuftiga vilket leder 
till att normen om ett annorlunda och mer primitivt österland kontra ett förnuftigt och 
välutvecklat västerland späds på.   

6.1.2.3. Läroböcker från 1990-talet 
I Religion och liv bestäms även här normen om ett religiöst liv inom hinduismen utifrån ett 
landsbygdsexempel. Dock har exemplet en mer öppen beskrivning av byn och använder sig inte 
av de två motpolerna till varandra (brahmin och kastlös) som i de tidigare böckerna. Att beskriva 
en familjs hem som är enkelt och primitivt ger ändå upphov till en norm där hinduerna är ett 
enkelt och primitivt folk vilket är annorlunda från oss i väst. Att även som författare ta med text 
om att matematik och teknik inte är lika viktigt som religiösa studier gör även att eleverna 
erbjuds en norm där de ämnena inte är viktigt för folket i Indien. 

I Religion blir normen utifrån exemplet om pojken som upptäcker till religiös nyfikenhet en 
bild där det finns fattiga och välutbildade. Ett sådant extremt exempel ger upphov till en norm 
som säger att hinduismen inte bryr sig om de svaga. Även att hinduismen endast kan förstås om 
eleverna använder sin fantasi blir även här ett orientalistiskt uttryck för det exotiska och något 
som vi inte kan förstå utifrån det västerländska tänket. Därför måste vi gå in i vår fantasi för att 
få en möjlighet att förstå denna exotiska religion som hinduism framställs till att vara.  
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6.2 Nutida analys  

6.2.1 Kartläggning och normspråkanalys av läroböcker från 2010-talet 

6.2.1.1 Religion. Ämnesboken 
På första sidan visas en världskarta där Indien är markerad med färgen lila. Sedan finns en 
förklarande ruta som säger att färgen lila är lika med hinduism.105   

Bilden porträtterar hinduism som en religion som bara finns i Indien. Detta skulle kunna 
ifrågasättas eftersom det även finns hinduer utanför Indien, i Storbritannien till exempel finns 
över 300 000 hinduer. Att ta upp en karta med en bild av hinduism som global i och med att det 
är en världsreligion även om de flesta hinduer bor i Indien skulle kunna användas för att ge en 
rättvis bild av religionen och inte stänga in den till att tillhöra bara Indien.106 

På samma sida visas en bild av en liten pojke som har klätt ut sig till guden Rama under en av 
deras högtider, vilket förtydligas med en text i anslutning till bilden. Pojken har en stor krona och 
ett utsmyckat ansikte med smink och smycken. Han har ett allvarligt ansiktsuttryck och en person 
finns i bakgrunden som inte är utklädd men med samma allvarliga min.107 Denna bild visar en 
något främmande religion där utövare klär ut sig som sina gudar. Den lilla pojken är exotiskt 
klädd som vilket skulle kunna indikera en bild på den andre och någonting vi i väst inte är och 
därmed en exotifiering av religionen.108 Det ges ingen förklaring till varför pojken har klätt ut 
sig. En förklaring skulle kunna göra bilden mer relevant och belysa dels högtiden men även 
religionen på ett sätt som inte bara mystifierar och bilden av de andra. På detta sätt blir dikotomin 
”vi” och ”dem” inte lika tydlig.109  

På nästa sida kommer en förklarande text om hinduism. Läroboksförfattarna poängterar att 
hinduism är Indiens religiösa tro, den är uråldrig och kallas för hinduism - indiernas tro. Det står 
även: ”Vi känner inte till någon grundare och vi vet inte exakt hur religionen växte fram.”110 
Sedan tar de upp att hinduerna själva kallar religionen för “den eviga lagen”. Författarna skapar 
genom denna text en dikotomi det vill säga ett ”vi” och ett ”dem”. Det skapas även en 
andrafiering då de definierar dem på vad vi inte är, dels säger läroboksförfattarna att hinduism 
enbart finns i Indien. Det är Indiens uråldriga religion som kallas hinduism - indiernas tro. Ett 
annat sätt att förklara det på skulle kunna vara att förklara varifrån ordet hinduism kommer ifrån 

                                                
105 Berlin & Ring (2012) s.232. 
106 Flood (1996) s.266.  
107 Berlin & Ring (2012) s.232. 
108 Kamali (2006) s. 13-14. 
109 Said (2000) s. 7-8, 64 Kamali (2006) s.12. 
110 Berlin & Ring (2012) s.233. 
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och också förtydliga att religionen inte bara befinner sig i Indien utan är en världsreligion men 
som har sitt huvudsäte i Indien. Detta skulle även visa läsaren att det är väst som gett namnet 
hinduism, vilket skulle ge en mer öppen bild av hinduism, en bild som inte visar ett ”vi” och 
”dem” utan en mer sanningsenlig blid av hinduismen på dess egna villkor. Vidare berättar texten 
att ”vi” inte vet om någon grundare eller exakt hur religionen växte fram. Detta visar på hur 
författarna med hjälp av en västerländsk begreppsapparat försöker beskriva hinduism som 
orientalismen menar att det är vad ”vi” gör med Orienten. Dels genom att ”vi” inte vet, men även 
att det är viktigt att veta varifrån ens tro kommer ifrån och att det måste finnas en grundare, det 
vill säga, att religionen måste passa in i det västerländska tänkandet kring religion med en 
grundare och dess historia.111 

Nästa rad går in på landet Indien och säger att: “Indien är ett stort land. I norr ligger 
Himalaya, i söder Indiska oceanen. Där emellan utbreder sig Indien med byar och åter byar, med 
magra betesmarker, glesa skogar, stora och små åkrar och böljande risfält.”112 Sedan hoppar 
texten tillbaka till att säga att hinduism har skapats över årtusendena och att tron är lika 
omväxlande som landet. Den säger att det finns många gudar och samtidigt finns tanken om att 
det egentligen bara finns en gud som visar sig på olika sätt. De sista meningarna tar upp att 
hinduism växte fram genom att olika grupper som levde på indiska halvön slagits ihop och deras 
olika sätt att tro och tänka har blandats.113   

Vidare tar författarna upp Indien och dess geografi, vilket inte har något med religionen att 
göra utan mer behandlar socioekonomiskfakta.114 De sista textraderna talar om en religion som 
ter sig splittrad. Den har många gudar men samtidigt bara en. Flera olika gruppers tankar och tro 
har slagits ihop till en religion. Detta är ytterligare en bild av en religion som inte ter sig särskilt 
rationell ur ett västerländskt perspektiv, till skillnad från väst och dess monoteistiska religion.115 
Det blir lösryckt och det ges ingen förklaring till påståendena. Fakta som tas upp behandlas inte i 
det djupaste ordalag. Det kan dels bero på att det är en introduktion, men det känns som att i en 
sådan bör den fakta som tas upp inte förenkla för mycket, då den är öppningen till läsningen av 
religionen och starten på den begreppsram hen skapar under sin läsning. Risken är då att hen 
fortsätter med samma enkla förståelse vilket kan leda till missuppfattningar när hen fortsätter att 
lära. I stället skulle hinduism kunna förklaras som någonting annat något som ur västerländska 

                                                
111 Kamali (2006) s.25. 
112 Berlin & Ring (2012) s.233. 
113 Berlin & Ring (2012) s.233. 
114 Kamali (2006) s. 25. 
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ögon inte kan definieras som andra religioner görs, med mer lösa gränser för vad som är och vad 
som inte är hinduism.116 

6.2.1.2 Religion B  
På introduktionssidan står ordet hinduism överst på sidan med en underrubrik ”Sanatan Dharma - 
den eviga världsordningen”,117 något som gör är att den tar upp religionens namn som en 
anhängare själv skulle kalla den nämligen sanatan dharma.118 Vilket ger en bild av anhängarnas 
egen religion vilket skulle kunna sägas vara en inte lika västerländsk bild av hinduismen utan 
försöker visa den från dess egen sida. 

 Sedan följer en kort introduktionstext som tar upp att det är en av de stora världsreligionerna 
men som inte har samma spridning som kristendom islam eller buddhism. Sedan förklaras det att 
ordet hindu betyder just indier och att åtta av tio indier tillber de hinduiska gudarna. Texten säger 
även att två tredjedelar av religionens åttahundra miljoner anhängare lever i Indien och 
grannländerna Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka och Bangladesh samt att cirka sextusen 
hinduer finns i Sverige.119 

Texten tar upp det faktum att hinduism är en världsreligion, utan att referera till Indien. Detta 
talar för en mer inkluderande bild, vilket är en skillnad från vad Kamali tidigare kommit fram till 
då han hävdar att hinduismen görs till något annat skiljt från oss.120 Även den sakliga 
förklaringen av ordet hindu och hur många som tillber hinduism i Indien med omnejd och att det 
finns cirka sextusen hinduer i Sverige är det ett bevis på. Dessa beskrivningar tillsammans ger en 
mer inkluderande bild av hinduism.121 Citatet visar på ett inkluderande synsätt eftersom det ges 
en annan bild av hinduismen där resten av världen tas upp, det refereras inte bara till Indien.  

Nästa rubrik tar upp religionens gudsbild: ”Många gudar och ändå inte”122. Texten påpekar att 
den skiljer sig från kristendom, islam och judendom. Texten säger att många gudar dyrkas men 
samtidigt tror alla på en gud, men att det inte ligger någon motsättning i det.  

 
”Gud kan möta människan på oändligt många sätt. Gud kan uppenbara sig som olika gudar. En del 
av dem håller i universums ordning. Andra har levt liv här på jorden som små gudar. Men i grund 

                                                
116 Flood (1996) s.6-7 King (1999) s.90. 
117 Molund (2011) s.38. 
118 Flood (1996) s.11-12. 
119 Molund (2011) s.38. 
120 Kamali (2006) s. 63.  
121 Kamali (2006) s. 32  
122 Molund (2011) s.38. 
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och botten är de olika gudarna alltid Gud.”123i många olika skepnader och som många olika gudar. 
De olika gudarna fyller olika funktioner men är i grund och botten en och samma gud.”124  

 
Hinduism skiljer sig här från de abrahamitiska religionerna. Flera gudar dyrkas samtidigt som de 
tror på en gud, samt att det inte ligger någon motsättning i det.132 Detta görs utan någon värdering 
vilket kan ses i motsättning till vad Kamali tidigare tagit upp då han menar att författare 
andrafierar hinduismen.125 Det går även att se på det med andra ögon. Citatet ovan kan ses som 
ett klassexempel på hur författarna genom ett västerländskt tankesätt och med hjälp av dess 
begreppsapparat försöker passa in den hinduiska polyteistiska tron i en västerländsk monoteistisk 
tankesfär.126 Det går även att diskutera huruvida texten exotifierar och främliggör hinduismen. 
Eftersom den tar upp flera gudar och samtidigt säger att det bara finns en. 127  

6.2.1.3 Sol 4000 
Kapitlet börjar med rubriken ”Hinduismen – en religion med många ansikten”128, följt av en bild 
på Taj Mahal med vad kan antas vara människor som besöker platsen.129    

Huvudrubriken ”Hinduism – en religion med många ansikten”, kan tolkas som att hinduism 
är en splittrad religion, men det kan även tolkas som en mångfasetterad religion med många olika 
uttryck. Dock för en person som inte är inläst kan “många ansikten” tolkas som splittrad och 
ordvalet bör kanske ses över i den rubriken till att visa en religion med många olika tolkningar 
och uttryck men med en samhörighet, att det inte kan tolkas på ett sätt som andrefierar och 
genom denna andrefiering görs ett ställningstagande alltså ett ”vi” och ett ”dem” som ytterligare 
spär på bilden av den andre något vi inte är. 130 Bilden på Taj Mahal är något som vi tror de flesta 
förknippar med landet Indien och kanske inte direkt med religionen hinduism som kapitlet ska 
handla om. Författarna lägger fokus på det socioekonomiska Indien i stället för på själva 
religionen.131   

Första underrubriken är ”Som man tror i Indien”132. Säger författarna att ”Hinduism 
framförallt är Indiens religion. Religionen har funnits i många tusen år men det var 

                                                
123 Molund (2011) s.38. 
124 Molund (2011) s.38. 
125 Kamali (2006) s.54, 63. 
126 Jonsson (2005) s. 182-183. 
127King (1999) s. 116. 
128 Berg & Rundblom (2011) s.331. 
129 Berg & Rundblom (2011) s.331. 
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131 Kamali (2006) s. 25. 
132 Berg & Rundblom (2011) s.331. 
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engelsmännen som började kalla den hinduism, ett ord som bara betyder ’som man tror i Indien’ 
Egentligen är det fel att säga att hinduismen är en religion på samma sätt som till exempel 
kristendom eller islam.”133 Författarna fortsätter och säger att hinduism har en annan religiös 
praxis då den inte kommit till vid något specifikt tillfälle eller att de inte har någon speciell helig 
bok. De finns olika läror och flera sanningar säger författarna.134 

Rubriken säger att de tror på ett annat sätt i Indien, att tro gör väl alla på samma sätt? Texten 
ger även bilden av hinduism som en indisk religion tillhörande enbart Indien. Hinduism är något 
som finns i Indien vilket skapar en distans mellan oss istället för att försöka närma sig den, bilden 
av den andre skapas.135 Det följer sedan en förklaring till rubriken; det är vad hinduism betyder. 
Att detta görs är bra då det ges en förklaring till varför hinduism dels heter hinduism men det kan 
även ses som ett steg på vägen till att förklara varför religionen är så pass mångfacetterad som 
den är. 

Sedan tas det upp att både islam och kristendomen försökt missionera i Indien och att 
kristendomen lyckats sämst, eftersom det inte finns så många kristna i dagens Indien. De 
poängterar dock att det finns indier som tagit till sig saker de tyckt om och gjort det till sitt, det 
finns till exempel hinduer som ber till Jesus ibland. Direkt efter det tar de upp att Taj Mahal är 
byggt av en muslimsk härskare men att många hinduer inte hindras av detta faktum utan att de 
vallfärdar dit i alla fall och att de betraktar det som en symbol för Indien.136  

Nästa rubrik heter Virika berättar mer. Det är en intervju och den som intervjuas är Virika 
och antas befinna sig utanför ett tempel med Krishna som huvudgud. Frågorna som ställs är: ”Är 
Krishna en viktig gud för dig? Vad anser du om andra religioner? Om ett par dagar flyger vi till 
Varanasi och det är ju en helig och viktig stad för många miljoner hinduer. Har du varit där?”137 

Första frågan som ställs kan ifrågasättas. Hinduism är en religion med många olika gudar och 
anhängare av religionen kan tro på helt olika gudar. Så utifrån detta är frågan legitim. Men frågan 
skulle ju aldrig ställas till en kristen, om huruvida gud är viktig för hen. Sättet det ställs på är det 
som ifrågasätts. Frågan kan istället ställas på ett sätt som inte ifrågasätter till exempel, vad anser 
du om Krishna? eller vilken plats har Krishna i ditt liv. Som frågan är ställd nu gör att 
utomstående inte får den känsla av vördnad som vi i väst kanske gör med den kristna guden. Det 
ger en känsla av en mindre seriös religion, även om det stämmer att olika människor ber till olika 

                                                
133 Berg & Rundblom (2011) s.331. 
134 Berg & Rundblom (2011) s.331. 
135 Said (2000) s.64. 
136 Berg & Rundblom (2011) s.331-332. 
137 Berg & Rundblom (2011) s.332-333. 
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gudar. Frågan kan ses som en fråga ställd med en västerländsk begreppsapparat. Det är 
främmande för oss med fler gudar och hur kan man tro på alla, vi frågar om Virka tror på just den 
guden.138   

En andra fråga är vad anser du om andra religioner? Det anser hon är svårt att svara på. Hon 
vet mycket om hinduism men inte lika mycket om andra religioner. Hon har dock hört om Jesus 
och att han var en hinduisk gud eller avatar precis som Krishna och att även Buddha var det. 
Detta kan ge en bild av Virika eller hinduer som ovetande till andra religioner eller att hon hört 
talas om dem men inte mer. Men hon säger att alla religioner nog har samma mål eller strävar 
efter samma resultat. Texten skapar dock en kamp mellan hinduer och muslimer när Virika säger 
att ”Det är ofta bråk och då kan många dödas, också här i vår stad. Muslimerna verkar anse att 
alla ska tycka lika och just på deras sätt.”139 Hon påpekar dock att det även finns konstiga och 
fanatiska hinduer. Värt att notera är att här skapas inte bara en dikotomi mellan ”vi” och ”dem” 
utan även mellan andra religioner i boken. Framförallt är alla muslimer fanatiker enligt denna 
formulering. Frågan är om det är nödvändigt att ta upp när boken ska försöka framställa 
hinduism som religion. Denna fråga fokuserar mer på de socioekonomiska delarna i Indien.140  

Den tredje frågan är rätt fram. Värt att ta upp kan vara att författarna generaliserar heliga 
platser eller själva religionen. Frågan kan ses som ett försök till att visa att religionen är 
mångfacetterad men det känns som att det faller platt då det inte gjorts tidigare i texten.141  

I slutet av samma sida finns en faktaruta. Den tar upp i korthet det som redan sagt egentligen. 
Vad hindu betyder, att religionen inte har någon grundare, lära eller trosbekännelse, olika religiös 
praxis i olika delar av landet och att det bara är Indiens religion.142 Författarna isolerar därmed 
hinduismen till Indien och skapar en distans till den, och bilden av den andre långt där borta 
växer fram.143 Författarna säger att hinduism inte har någon grundare utan har bara växt fram, 
den har heller ingen bestämd praxis av lära och trosbekännelse utan det kan se olika ut i olika 
delar av landet, vilket är sant men på sättet det framställs kan en fråga ställas; är det då samma 
religion? Faktarutan är till synes neutral men döljer ändå en norm, ett tankesätt om ett "vi" och ett 
"dem" därför att den beskriver hinduism utifrån en västerländsk värdering där ingen grundare 
finns etc.144 

                                                
138 Jonsson (2005) 182-183. 
139 Berg & Rundblom (2011) s.333. 
140 Härenstam (2006) s.13. 
141 Berg & Rundblom (2011) s.333. 
142 Berg & Rundblom (2011) s.333. 
143 Said (2000) s.64. 
144 Jonsson (2005) s. 182-183. 
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6.2.1.4 Religion prio 
I denna lärobok introduceras hinduism med en bakgrundsbild på en ung person som har ett märke 
som kan vara ett kastmärke eller Shivas tredje öga, personen ger ett smått dystert intryck då 
ansiktsuttrycket är ledsamt.145 Sedan finns en ruta där det står: 

 “Att leva ett gott och bra liv är att följa dharma, den eviga lagen som styr allt. Livet ser mycket 
olika ut, beroende på vem man föds som. Men alla handlingar räknas och påverkar livet i det finns 
många vägar att gå för att uppfylla dharma”146 

 Inledningen ger en rätt ihålig bild av hinduismen. Bilden med det lite små ledsna eller allvarliga 
ansiktsuttrycket för med sig dystra tankar. Texten som följer handlar om hur man som hindu 
lever ett gott liv. Att följa dharma är bra, men att kalla det lag kan ifrågasättas. Detta eftersom 
termen är så mycket mer än en lag och har flera olika betydelser vilket gör den oöversättlig.147 
Denna förklaring av dharma skulle kunna ses som ett av västerlandets försök till att med hjälp av 
egna begrepp och med västerländska ideal försöka förklara hinduism.148   

På nästa sida står det identitet och livsstil, följt av en text som berättar att ”Hinduism – så 
brukar vi kalla den religiösa traditionen som under lång tid har växt fram i Indien.”149 Ordet 
mångfald brukar användas när hinduism beskrivs, och det förklaras att hinduism är ett 
samlingsnamn för olika varianter. Sedan följer ett par frågor. “Men varför det finns så många 
hinduiska gudar? Vilken roll spelar de olika kasterna? Och varför undviker många hinduer att äta 
och slakta sina kor? Det får du veta här”150 står det i texten. Det står även att du får lära dig om 
dharma, den eviga lagen som styr allt och om återfödelse och hur en troende kan ta sig ur den.151 

Texten tar upp att ”vi” brukar kalla de religiösa traditionerna i Indien för hinduism. ”Vi” ger 
en bild av ”vi” i väst eftersom boken är riktad mot svenska skolungdomar och där med 
västerlandet, vi brukar kalla religionen för det.152 Något som skulle stärka denna text är om 
författarna samtidigt ger en bild av vad en hindu skulle kalla sin religion som det gjorts i andra 
böcker. Ordet mångfald brukar nämnas när hinduismen framställs och att detta begrepp är ett 
samlingsnamn för många olika varianter. Det ger en bättre bild av hinduism än vad som tidigare 
gjorts eftersom det tas upp på ett förhållande vis normfritt och icke värderande sätt.  

                                                
145 Högberg, Isaksson & Sundqvist (2012) s.123. 
146 Högberg, Isaksson & Sundqvist (2012) s.123. 
147 Flood (1996) s.52-53. 
148 Said (2000) s.146-147, 115.  
149 Högberg, Isaksson & Sundqvist (2012) s.124. 
150 Högberg, Isaksson & Sundqvist (2012) s.124. 
151 Högberg, Isaksson & Sundqvist (2012) s.124. 
152 Kamali (2006) s.12. 
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Efter det stycket följer en intervju med en man vid namn Yoganthan Thambu, som är hindu. 
En kort historia om honom följer och efter det frågor till honom. Frågor som t.ex. “varför är du 
hindu?, Vad tycker du är viktigast i din religion?, hur påverkas ditt liv av din religion? Har du 
stött på några problem med att utöva din religion? och vilket är ditt budskap till svenska 
ungdomar?”153 Frågorna känns bättre övervägda än vad de gjorde i sol 4000. Då författarna 
försöker ge en bättre bild av en hindu och hur de ser och tänker kring sin religion.  

Summan av svaren är att människor inte behöver födas in i hinduismen för att bli hindu. Det 
viktigaste enligt intervjupersonen är att leva så ärligt som möjligt men också att försöka följa de 
regler som finns. Att ha sin religion ger mening åt livet och genom den kan personer få träffa sina 
likasinnade. Det fanns heller inga problem med att ha en religion. Slutligen ges rådet att lära sig 
mer om andra religioner för att minska fördomar.154  

6.2.2 Moralisk kontextualisering i läroböcker från 2010-talet 

6.2.2.1. Religion. Ämnesboken  
De relativa normerna som vi kan se i denna bok är hinduism som en inhemsk religion tillhörande 
Indien. En främmande religion som inte alls liknar något i väst. Det handlar därmed om normer 
som rör sig i en form av dikotomi vi och dem. Bilderna och texten definieras utifrån vad väst inte 
är. Det sker här en andrefiering skulle kunna hävdas. Användandet av "vi" i texten skapar även 
det en andrafiering, men även en bild av hur vi med västerländska värderingar och kategorier 
beskriver hinduism.150   

6.2.2.1. Religion B  
De relativa normerna i denna bok är mer öppna. Författarna av denna bok ger bild av hinduism 
från hinduismen eget håll, eller gör ett ärligt försök till det, till exempel genom att ta upp 
anhängarnas eget namn på religionen, beskrivs som en världsreligion som inte förhåller sig till 
någon annan religion eller ett "vi" och "dem". I denna bok ges en mer objektiv beskrivning av 
hinduism. Den försöker beskriva en mer inkluderande bild av religionen genom att till exempel 
visa att det även finns anhängare i Sverige. Detta är skiljer sig från tidigare böcker men även från 
den forskning som finns tillgänglig, det vill säga den objektiva och inkluderande bilden.  

                                                
153 Högberg, Isaksson & Sundqvist (2012) s.124. 
154 Högberg, Isaksson & Sundqvist (2012) s.124. 
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6.2.2.3. Sol 4000  
De relativa normerna i denna bok ger en bild av religionen som splittrad och underlig i 
västerländska ögon, till exempel är det “en religion med många ansikten”. I denna bok diskuteras 
religionen mer ur socioekonomiska aspekter. Både bilden på Taj Mahal och intervjudelen är 
tecken på detta. Taj Mahal för att det inte finns någon koppling till religionen, utan mer tillhör 
den indiska kulturen och intervjudelen för att den inte ger några egentliga svar på religionen utan 
mer visar hur en person i Indien förhåller sig till religionen. Dessutom ställs intervjufrågorna 
utifrån västerländska tankegångar gud och religion, vilket gör att svaren blir konstiga när syftet är 
att lära sig mer om hinduism. Även här fokuseras det mer på det ekonomiska än på själva 
religionen. Även i denna bok ges bilden av hinduism som är en religion i Indien, med andra ord, 
att författarna fokuserar på landet Indien i första hand och religionen i andra hand. Även om 
Indien har flest anhängare i världen bör religionen ligga i fokus. Informationen om religionen 
byggs på dikotomin ”vi” och ”dem” då författarna väljer att visa vad vi inte är utifrån 
beskrivningen av hinduismen.151   

6.2.2.4. Religion prio  
De relativa normerna i denna bok är av ett mer inkluderande slag. Även om texten i 
introduktionen känns lösryckt gör den det därför att den försöker visa hinduismen från hinduers 
sida. Den lägger inga västerländska värderingar i texten genom att lägga till värderande ord eller 
“vi” i texten. Vissa förnekanden görs för att passa skolelever, som begreppet dharma översätts till 
lag. Det är en sanning med modifikation så till viss del görs en beskrivning med hjälp av 
västerländska ideal, men i övrigt görs en inkluderande bild av hinduism. Användandet av ordet 
"vi" i förklaringen av begreppet hinduism skapar en dikotomi, en andrafiering av hinduismen och 
ett "vi" och "dem". 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som de båda analyserna kommit fram till utifrån de teoretiska 
instrument som använts. Vilka normer som varit rådande samt vilka likheter och skillnader som 
finns mellan läromedlen, i vilket vi sedan kopplar vår analys till den tidigare forskningen. En 
fråga som är rimlig att ställa är hur mycket vi som forskare kan få fram genom att analysera 
enbart introduktionen. Vi anser dock att det går att göra vissa antaganden om läroböckerna 
eftersom intrycket av kapitlet kan utläsas i inledningen och där om någonstans bör 
läroboksförfattarna ha reflekterat över hur de framställer religioner då inledningen har ett 
begränsat utrymme och är det första som läses. 

Utifrån de frågeställningar som undersökningen haft har tre teman kunnat urskiljas i de 
läroböcker som studerats. Det första rör frågor om hinduism som en exotisk och mystisk religion, 
ett fokus på landet Indien i stället för religionen, det vill säga, socioekonomiska fakta. Författarna 
har även fokus på landsbygden och hur det är för människorna där. Till sist har vi kunnat se hur 
författarna i sina läroböcker har skapat en dikotomi mellan öst och väst, men att dessa inte syns 
lika starkt ju närmare dagens läromedel vi kommer. Dessa teman blir normer för hur hinduism 
uppfattas och således kan vi utifrån undersökningens begränsning visa på att dessa normer är det 
meningserbjudande som erbjuds.  

Utifrån teorin om meningserbjudande kan vi visa på att läroboksförfattarna har, beroende på 
vilken tid vi studerat, gett olika meningar till de som mottagit presentationen av hinduismen. I de 
äldre läroböckerna erbjuds en mening där hinduismen är en religion som är exotisk, något som 
uttrycks på ett grovt sätt. Detta enligt Englund ger då ett meningserbjudande där 
läroboksförfattarna tar avstånd från hinduismen och definierar den i motsats till den egna svenska 
traditionen.155 Detta avstånd ter sig på olika sätt i läroböckerna i de senare årtionden men 
meningserbjudandet blir snarlikt. Författarna med sina relativt extrema exempel ger ett 
meningserbjudande där de som studerar religionskunskap utifrån dessa böcker får en snäv 
uppfattning om hinduismen. Enligt Englund måste en författares bakgrund och syfte med en 
lärobok tas i beaktning när meningserbjudandet studeras.156 Författarna till böckerna från 1980- 
och 1990-talet visar tydligt att deras exempel speglar deras europeiska kunskapstradition vilket 
leder till ett meningserbjudande där en snäv bild av hinduismen ges till de som läser texterna, 
eleverna. I de nutida böckerna erbjuds dock en mer inkluderande bild av hinduismen. Det syns i 

                                                
155 Englund (1997) s. 127-128 
156 Englund (1997) s. 121. 
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de böckerna att författarna är mer medvetna om sin egen kunskapstradition och därmed kan ett 
mer öppet meningserbjudande ses. Huruvida den historiska och sociala faktorn spelar in i den 
förändringen kan inte svaras på. Englund ser dessa som viktiga faktorer när meningserbjudande 
studeras.157 Sådana faktorer kan till exempel vara den ökade globaliseringen i världen och den 
historiska medvetenheten om Indien som land och dessa kan ha haft inflytande i författarnas mer 
inkluderande meningserbjudande i de nya läroböckerna.  

Om vi tittar på de tidigaste böckerna så kan en tydlig exotifiering av religionen urskiljas 
genom att författarna visar med extrema exempel vad hinduism är. Till exempel: 

“Ofta träffar man på gator och vägar heliga män, s. k.. sadhus, med sin guds märke, t. ex. ett par 
kalkstreck, på panna och armar. Somliga vandrar som pilgrimer till vallfartsorten Bena´res vid 
Ganges, den heliga floden, kanske i hopp om att få dö där. Vissa tider och vissa orter anses så heliga 
att många skattar sig lyckliga, om de skulle få dö eller bli lemlästade under pilgrimsfärden dit, 
särskilt vid en speciellt helig tidpunkt. Andra sitter i gathörnen, oavbrutet mumlande heliga formler 
och likgiltiga för yttervärlden.”158 

Citatet ovan visar på en enorm exotifiering där bilden av den andre görs klart tydlig och de lägger 
även till senare i texten att: ”[...] Européerna upplever vanligen det som galenskap, Indierna 
anser, att västerlänningarna är religionsfientliga, krigiska, intoleranta och att de har gjort tekniken 
till gud.”159 Det visas upp en klar dikotomi mellan ”vi” och ”dem”. Indierna som mystiska och 
annorlunda mot bilden av den rationella europén som anser att i Indien är folk galna. Detta ses 
även i Religion och liv där författarna beskriver indierna som ett folk som tror på astrologi. Dessa 
exempel är något som liknar både Kamalis och Härenstams studier, böckerna reproducerar denna 
dikotomi och bilden av hinduerna som den andre, som byggs på fördomar.160 Denna extrema 
form av exotifiering hittas dock inte i de senare böckerna vilket visar ett framsteg hos 
läroboksförfattarna som tagit till sig av tidigare forskning. Detta går i stället över i mindre 
synliga värderingar om ”vi” och ”dem”, till exempel kan vi se att i flera av böckerna visas bilden 
av hinduism upp från Indiens sida. Detta skapar en distans till oss dels rent geografiskt isolerat 
till ett specifikt område men även genom att säga att den inte har någon spridning vilket kan ses i 
relation till den normerande religionen kristendom.161 Det visas även på andra sätt till exempel 
genom användandet av epitet ”vi” eller ”vi västerlänningar” etc. Det visar uttryckligen en 
skillnad mellan ”vi” som läser och ”dem” vi läser om, det kan knytas till vad Said menar är 

                                                
157 Englund (1997) s. 121. 
158 Hermerén (1970) s. 94. 
159 Hermerén (1970) s. 94. 
160 Kamali (2006) s.93-94, Härenstam (2006) s.47-48. 
161 Said (2000) s.120, Kamali (2006) s.94. 
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orientalism, ett bibliotek eller ett arkiv som hålls samman av en grupp idéer. Dessa idéer 
förklarar orientalerna och ger européerna en uppfattning om orientalerna som ett fenomen med 
bestämda egenskaper, där orientalerna lever i sin värld och ”vi” i vår.162 Detta syns i nästan i alla 
böcker. Från den riktigt tydliga beskrivningen som beskrivs här ovan till betydligt mindre tydliga 
uttryck, som till exempel bilder. Det svåra med bilder är att de ofta visar något som är skiljt från 
vad vi är vana med i väst. Barn som klär ut sig till gudar eller ledsna ansikten, kanske inte 
behöver ses som annorlunda då det finns halloween, comiccon etc. och det är klart ledsna 
ansikten förekommer även i väst men när det används som en bild i en hinduisk högtid där 
människorna firar en gud, kan det ses som något annorlunda i västerländska ögon.   

Beskrivningar av hinduismen i läroböckerna tenderar att använda sig av en eurocentrisk 
begreppsapparat, vilket leder till att det kan skapas bilder som inte är representativa för den valda 
religionen.163 Exempel på eurocentriska förklaringar finns i både de nutida och de gamla 
böckerna. Religion prios översättning av dharma till lagen eller när författarna i Religion kopplar 
pojkens religiösa studier till vår konfirmation. Anledningen till att författare använder sig av 
västerländska termer kan vara att de har brist på andra termer, med andra ord, författarna har inte 
det förråd med begrepp för att förklara hinduismen utan att använda ett eurocentriska 
perspektiv.164 Det är svårt att inte ha ett värderande språk när hinduismen ska beskrivas, vilket 
har sin grund i att varje läroboksförfattare står i en kunskapstradition som är västerländsk. 
Därmed är det svårt att ställa sig utanför denna när en annan religion och kultur ska beskrivas. 
Författarna har vuxit upp med den eurocentriska kunskapstraditionen.165 

Dock har en förbättring skett i form av hur mycket författarna använder sig av ett värderande 
språk. Beskrivningarna ter sig fortfarande dock relativt grova vilket medfört en ökad dikotomi 
mellan väst och öst, men det har minskat.  I de nyare läroböckerna, i synnerlighet de från 2010-
talet, har inte samma grovt värderande språk förekommit men där mindre subtila formuleringar 
kan urskiljas. Det icke värderande språket i läroböcker som diskuteras, kommer det någonsin att 
uppnås? Härenstam menar att det är mer ett slags utopiskt mål eftersom att en författares 
kunskapstradition begränsar hens teoretiska möjlighet att välja innehåll. Kanske är det bättre att 
författarna ser sina begränsningar och istället skriver utifrån de värderingar som är brett 
accepterade än att de skriver texter om olika religioner omedvetna om vilka värderingar som styr 

                                                
162 Said (2000) s.115, 117. 
163 Härenstam (2000) s. 116. 
164 Härenstam (2000) s. 117. 
165 Härenstam (2000) s. 119. 
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dem. Detta eftersom ett urval alltid måste göras vilket gör att värderingarna alltid kommer spela 
en stor roll.166 

I tre utav de böckerna som analyserats finns i introduktionen exemplet från en indisk by på 
hur det religiösa livet som hindu kan se ut. Exempel av denna typ blir problematiska då de visar 
endast hur det är på landsbygden vilket leder till att det är landsbygdens religiösa liv som blir den 
norm som förmedlas. Ett exempel är från Religion och liv (1995) när författarna beskriver huset 
som de är gäster i vilket ger en norm som säger att indierna är primitiva. Precis som Kamali 
kommer fram till, visas en ensidig bild av hinduismen då fokus i framställningen ligger på 
landsbygden vilket ger ett intryck att Indien är ett omodernt land.167 Även valet av hur författarna 
beskriver det som händer i byn kan diskuteras. I både Religionskunskap – Högstadieboken och 
Religion och liv beskrivs det religiösa livet i byn utifrån två sidor. Den ena sidan med brahminen 
som är av det högsta kastet och den andra sidan från de kastlösa, vilket författarna framställer 
som de som står utanför kastsystemet. Dessa två extrema exempel visar på att författarna inte 
ägnar någon plats åt det religiösa livet för de som är i mitten. Att använda sig av dessa två sidor 
leder till att det som presenteras är två extrema motpoler vilket visar på en ensidighet hos 
författarna. Detta gäller för båda böckerna och det blir problematiskt då sådana exempel bidrar, 
precis som Härenstam menar, till en negativ uppfattning av religionen.168 I Religion och liv från 
år 1998 märks det dock en förändring där författarna inte nämner kasttillhörighet på de 
människor de beskriver, vilket ger en mer allsidig bild där den norm som erbjuds är oberoende av 
vilket kast människorna kommer från.169 Således har en förändring skett i hur författarna väljer 
att introducera hinduismen utifrån dessa exempel. I de böckerna från år 1972 och år 1982 väljer 
författarna medvetet två extrema motpoler medan i den senare från år 1995 sker ingen 
uppdelning. Dock har de gemensamt att exemplifiera hinduismen en by i Indien vilket gör det 
problematiskt att frambringa en allsidig bild av religionen. Ingen utav de fyra nutida böckerna 
har ett liknande exempel som det som har diskuterats ovan vilket visar på att en förändring har 
skett, till det bättre.  

Det ska sägas att detta inte är någon generell bild av läromedel från 1969 och framåt. Det 
kanske mer ska ses som en inblick i läroboksvärlden. Dock vi kan fortfarande dra vissa slutsatser. 
De äldre böckerna tar mindre hänsyn till religionen och dess anhängare med mer extrema 
exempel och direkt underliga formuleringar. Om vi sedan blickar framåt kan en viss progression 

                                                
166 Härenstam (2000) s. 120-121. 
167 Kamali (2006) s. 58. 
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ses och denna förbättring pågår nog fortfarande. Härenstam menar i sin granskning att 
läromedelsförfattarna ser hinduism som mindre problematisk att skriva om och illustrera. 
Hinduiska organisationer i Sverige syns och hörs inte samma utsträckning i den mediala debatten 
som till exempel islam, vilket gör att fördomar inte synas på samma sätt i hinduiska texter.170 Vi 
ser till skillnad från Härenstam en liten positiv förändringstrend i böckerna, en glimma ljus i en 
annars ganska fördomsfull värld.171 

 
 

                                                
170 Härenstam (2006) s.47. 
171 Härenstam (2006) s.47. 
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8. Konklusion 

Denna uppsats har haft som syfte att titta hur hinduism har framställts i religionsläroböcker från 
1970-talet fram till 2010-talet. Arbetet har genomförts med en kvalitativ diskursanalys och med 
hjälp av orientalistiska och eurocentriska teorier, för att identifiera olika normer i läroböckernas 
introduktionstexter. Normer som blir det meningserbjudande som erbjudits. Det vi kommit fram 
är att hinduism genomgående har presenterats som en exotisk och mystisk religion. Författarna 
har tenderat att fokusera på det socioekonomiska istället för det religiösa samt att det är 
landsbygden som har stått som exempel för människornas religiösa praktik. Det är även tydligt 
att författarna försöker förklara vissa fenomen utifrån en västerländsk begreppsapparat. Dock har 
en förändring skett från en mer grov framställning av religionen i de tidigare böckerna till en 
mildare presentation som mer innehållit mindre subtila meningsformuleringar i de senare.  

I jämförelse till den tidigare forskning vi har använt oss av kan vi se en förbättrad 
porträttering av hinduism i de nyaste läroböckerna. Författarna försöker i de senaste böckerna ge 
en allsidig bild av hinduism vilket har i de tidigare läroböckerna varit betydligt svårare. I relation 
till den tidigare forskningen som fokuserade på läroböcker som stod i relation till Lpo 94 har 
läroboksförfattarnas orientalistiska och eurocentriska perspektiv blivit svårare att urskilja, även 
om vi kunnat identifiera de som funnits. Om blicken riktas bakåt i tiden kan vi även se att det 
genomgående skett en progression i hur författarna valt att framställa hinduism. Förklaringar till 
detta kan i denna uppsats endast spekuleras. Dock tror vi att den alltmer globaliserade världen, 
och svenskens intresse för Indien och andra asiatiska länder kan ha en bidragande faktor. Yoga 
och meditation har till exempel blivit populärt när det gäller hälsa och välmående, traditioner vi 
har hämtat från bland annat Indien. 

Kommer då denna positiva utveckling fortsätta? Går det att beskriva hinduismen i svenska 
läroböcker helt utan värderingar? Något som Härenstam också har funderat över. Möjligtvis är 
det som han säger, att en text utan värderingar är i princip omöjlig att skriva. Därmed kan det 
vara bättre att en läroboksförfattare är medveten om dennes värderingar och uppfattningar. Dock 
hoppas vi på en mer allsidig framställning av hinduism i nästa läroboksgeneration. För en bättre 
förståelse om andra kulturer och religioner som får elever att bli mer toleranta mot den andre.  
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